Edital de Abertura do Concurso Público
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
no 01/2018

cargo

INSPETOR DE SANEAMENTO
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.
MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Sem sacrifício não há vitória.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a
partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição
em ata de suas respectivas assinaturas.
9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2018 poderá implicar na anulação
da sua prova.
11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.ifepbr.org.br/.

boa prova a todos!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

01
05
10
15
19

O caboclo mal-encarado que encontrei um dia em casa do
Mendonça também se acabou em desgraça. Uma limpeza. Essa
gente quase nunca morre direito. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros matam-se.
Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra, bateu-lhe no peito, e foi a conta. Deixou viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se: um dos meninos caiu no fogo, as lombrigas comeram
o segundo, o último teve angina e a mulher enforcou-se.
Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibi a
aguardente.
Concluiu-se a construção da casa nova. Julgo que não preciso
descrevê-la. As partes principais aparecem ou aparecerão; o resto
é dispensável e apenas pode interessar aos arquitetos, homens que
provavelmente não lerão isto. Ficou tudo confortável e bonito. Naturalmente deixei de dormir em rede. Comprei móveis e diversos
objetos que entrei a utilizar com receio, outros que ainda hoje não
utilizo, porque não sei para que servem.
Aqui existe um salto de cinco anos, e em cinco anos o mundo
dá um bando de voltas.

QUESTÃO 04

Na linha 6, a expressão “...e foi a conta” pode ser substituída , sem prejuízo do sentido, por:
(a) ... quase o matou.

(b) ... foi o quanto bastou.
(c) ... foi na cabeça.

(d) ... quase não se salva.

(e) ... foi o suficiente para se salvar.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 05 a 07.

(Fragmento de “São Bernardo” – Graciliano Ramos)

QUESTÃO 01

Em “Essa gente quase nunca morre direito.”, tem-se:

(a) um período composto em que “Essa gente” é o sujeito da oração.

(b) um período simples em que “Essa gente” é o predicado da oração.
(c) um período simples em que “Essa gente” é o sujeito da oração.

(d) um período misto, composto por subordinação e coordenação.

(e) um período simples em que “quase nunca” é o sujeito da oração.
QUESTÃO 02

Na linha 01, “...que encontrei um dia em casa do Mendonça..” é uma
oração subordinada:
(a) adjetiva restritiva.

QUESTÃO 05

O cartum apresenta ideias que remetem a um conhecimento prévio
ligado a:
(a) regras de boa conduta à mesa.

(b) regras de pontuação da língua portuguesa.

(c) regras de cortesia entre o freguês e o garçom.
(d) regras de uso da acentuação gráfica.

(e) regras da nova ortografia da língua portuguesa.

(b) adjetiva explicativa.

QUESTÃO 06

(c) substantiva subjetiva.
(d) adverbial causal.
(e) adverbial final.

revistascartum.blogspot.com.br/ acesso em 28/02/2018

A comicidade do texto está presente

(a) no pedido de desculpas do cliente, ao corrigir o garçom.

QUESTÃO 03

Em “Julgo que não preciso descrevê-la”, na linha 11, o “que” é classificado como:
(a) pronome relativo.

(b) pronome demonstrativo.

(b) na fala do garçom chamando o cliente de “cavalheiro”.
(c) na educação entre o cliente e o garçom.

(d) no ato de o garçom apagar o que foi escrito.

(e) na grosseria do garçom em não aceitar o erro.
QUESTÃO 07

(c) pronome indefinido.

Na fala do freguês, o “mas” introduz uma oração:

(d) conjunção integrante.

(a) coordenada sindética adversativa.

(e) conjunção aditiva.

(b) coordenada sindética aditiva.
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(d) subordinada adverbial concessiva.

QUESTÃO 12

(e) subordinada adverbial conformativa.

QUESTÃO 08

Segundo a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA, é
vedado ao município:

assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no período a seguir: Na última _____ da diretoria, o _____ pneumologista apresentou _______razões para que o hábito de fumar seja _____ da sociedade.

(b) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a Legislação Estadual.

(a) sessão, iminente, fragrantes, proscrito

(a) Legislar sobre assuntos de interesse local.

(c) Criar distinção entre os brasileiros ou preferência entre si.
(d) Dispor sobre serviços funerário e cemitério.

(b) seção, iminente, fragantes, prescrito

(e) Promover a proteção do patrimônio histórico – cultural local observadas a Legislação e Ação Fiscalizadora Federal e Estadual.

(c) sessão, eminente, flagrantes, proscrito
(d) seção, iminente, flagrantes, prescrito

QUESTÃO 13

(e) cessão, eminente, fragrantes, proscrito
QUESTÃO 09

Todas as alternativas apresentam a correta classificação da formação
da palavra grifada, EXCETO em:

(a) A plantação de girassóis está maravilhosa. (composição por aglutinação)
(b) Cantar é o sonho que ela acalenta há anos. (derivação regressiva)
(c) O guarda-chuva era todo florido. (composição por justaposição)
(d) A manhã estava ensolarada. (derivação parassintética)

(e) Infelizmente, ele desistiu da festa. (derivação prefixal e sufixal)
QUESTÃO 10

Os vocábulos diminutivos no plural estão corretamente aplicados em:

(a) Os anelzinhos da menininha eram todos de ouro.

(b) Os farolzinhos na escultura chamavam a atenção dos passantes.
(c) Os pezinhos de rosa naqueles barrilzinhos eram encantadores.
(d) Os pãozinhos de batata ficaram deliciosos.

(e) Os botõezinhos da blusa eram florezinhas delicadas.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO 11

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália –
BA, compete ao município:
I- Instruir e arrecadar os tributos de sua competência;
II- Administrar seu patrimônio;

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA,
é da competência do Município em comum com a União e o Estado, exceto:

(a) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e às ciências.
(b) Preservar as florestas, a fauna e a flora.

(c) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiências.

(d) Impedir a evasão destruição e descaracterização de obras de artes
e de outros bens de valor histórico, artístico ou culturas.

(e) Outorgar isenções ou anistias fiscais e permitir a remissão de dividas sem interesse publico.
QUESTÃO 14

Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. De acordo com a Lei Orgânica do
Município de Santa Cruz Cabrália – BA, é da competência exclusiva da
Câmara Municipal:
(__)- Eleger sua mesa e destitui-la, na forma regimental;

(__)- A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
(__)- Elaborar e votar seu regimento interno.
(a) V-V-F.

(b) F-F-V.
(c) V-V-V.

(d) V-F-V.
(e) V-F-F.

QUESTÃO 15

Dos itens acima:

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália –
BA, analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas:

(b) Apenas os itens I e III estão corretos.

(a) Prefeito Municipal / Secretários Municipais.

III- Recusar fé aos documentos públicos.

O Poder Executivo é exercido pelo __________, auxiliado por ___________.

(a) Apenas o item II está correto.

(b) Vereador / Secretários Municipais.

(c) Apenas os itens II e III estão corretos.

(c) Prefeito Municipal / Vice Prefeito.

(d) Apenas os itens I e II estão corretos.
(e) Todos os itens estão corretos.
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(d) Vereador / Primeiros Ministros.
(e) Deputado / Vereadores.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Conforme a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA, são
bens municipais:
I- Bens móveis e imóveis de seu domínio pleno, direto ou útil;

II- Direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Estado ou país
de origem;

III- Renda proveniente do exercício de suas atividades e da prestação
de serviços.
Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

Segundo a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA, os
crimes que o Prefeito Municipal praticar, no exercício do mandato ou
em decorrência dele, por infrações penais comuns ou por crime de responsabilidade, serão julgados perante o:
(a) Tribunal Contas da União.

(b) Tribunal Regional do Trabalho.
(c) Tribunal de Justiça do Estado.

(d) Tribunal de Contas do Estado.
(e) Tribunal da Cidadania.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa incorreta. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA:

(b) Apenas os itens I e III estão corretos.

(a) A abertura do crédito extraordinário somente será admitido para
atender as despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade pública, decretadas pelo Prefeito.

(c) Apenas os itens II e III estão corretos.
(d) Apenas os itens I e II estão corretos.

(b) A despesa com o pessoal ativo e inativo do Município poderá exceder o limites estabelecidos em Lei Complementar Federal.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 17

Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. De acordo com a Segundo a Lei
Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA, a concessão administrativa de bens públicos de uso comum só poderá ser outorgada
para finalidades:
(__)- De assistência social;

(c) O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.
(d) A ordem social tem por base o primado do trabalho e como objetivo o bem estar e a justiça social.
(e) Os Vereadores são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos
no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
QUESTÃO 21

(__)- Escolares;

(__)- De assistência pessoal;
(__)- Turística.

A determinação da origem das doenças alimentares é complexa. Ela
pode estar relacionada a diversos fatores ligados à cadeia epidemiológica de enfermidades transmissíveis, que envolvem a tríade:

(b) F-F-F-V.

(b) Comércio, produção e hospedeiros suscetíveis.

(a) V-V-V-F.

(a) Agente, meio ambiente e hospedeiros suscetíveis.

(c) V-V-F-V.

(c) Comércio, agente e produção.

(d) V-F-F-V.
(e) V-V-F-F.

(d) Agente, produção e hospedeiros suscetíveis.
(e) Meio ambiente, comércio e distribuição.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 22

Segundo a Lei Orgânica do Município de Santa Cruz Cabrália – BA,
analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente
a lacuna:

O município assegurará, em seus orçamentos anuais, a sua parcela de
contribuição para financiar a ____________.
(a) Exclusão Social.

A garantia de o consumidor adquirir um alimento com atributos de
qualidade que sejam de seu interesse, entre os quais se destacam os
atributos ligados à sua saúde e segurança determina a:
(a) Erradicação da fome.
(b) Comida nutritiva.
(c) Vida saudável.

(b) Insegurança Social.

(d) Segurança alimentar.

(c) Seguridade Social.

(e) Alimentação ativa.

(d) Indisciplina Social.
(e) Intervenção Social
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 27

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito
de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base:

O ácido fluorídrico sob a forma de gás pode queimar olhos e pulmões
e na forma líquida, pode ser absorvido pela pele e reagir com o cálcio no corpo. Atualmente é utilizado na indústria metalúrgica e na
fabricação de:

(a) Permitir que as pessoas possam comer em um ambiente limpo,
com talheres e seguindo as normas tradicionais de higiene.
(b) Práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
(c) As comunidades desfrutarem de segurança alimentar quando todas as pessoas têm acesso a uma alimentação adequada.

(d) A possibilidade de sua contaminação física, química ou biológica,
provocando as Doenças de Origem Alimentar (DOA), também denominadas Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA).
(e) A III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(2007) realizada no Ceará.
QUESTÃO 24

As bactérias são os microrganismos que mais provocam intoxicações
alimentares, e entre elas podemos citar:
(a) Norwalk.

(b) Teflon.

(c) Aparelhos celulares.
(d) Borracha.

(e) Tecidos de algodão.

(c) Salmonella sp.

QUESTÃO 28

O gás VX foi declarado ilegal na Convenção de Armas Químicas de 1993,
quase quarenta anos após sua descoberta. Foi proibido devido a seu
efeito inibindo uma enzima corpórea que afeta gravemente o sistema:
(a) Respiratório.

(b) Cardiovascular.
(c) Imunológico.
(d) Nervoso.
(e) Renal.

(b) Treponema pallidum.

QUESTÃO 29

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna:

(d) Candida albicans.

(e) Haemophilus ducreyi.

(a) Cobre.

QUESTÃO 25

Sobre a organização da cozinha em estabelecimentos comerciais, considere a alternativa incorreta:
(a) A cozinha deve ter lixeiras de fácil limpeza, com tampa e pedal.

(b) Retirar sempre o lixo para fora da área de preparo de alimentos em
sacos bem fechados.
(c) Após o manuseio do lixo, deve-se lavar as mãos.

(d) O lixo, além de atrair insetos e outros animais para a área de preparo dos alimentos, é um meio ideal para a multiplicação de micróbios
patogênicos.
(e) O manuseio correto do lixo é fundamental, pois os micróbios sempre alteram o sabor e cheiro dos alimentos.
QUESTÃO 26

Embora gás de cianeto tenha um agradável cheiro de amêndoas, seus
efeitos são fatais. A morte por asfixia é decorrente de:

(a) Retirada das partículas de ferro das hemácias, impedindo o transporte de oxigênio.
(b) Desestabilização da função cardíaca, levando a graves arritmias.
(c) Intoxicação pulmonar severa, causando broncoconstrição.

(d) Desidratação severa, levando líquido sanguíneo para os tecidos.
(e) Hemorragias generalizadas.
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Os efeitos do Arsênico são muito similares aos da _______, o que o tornou
muito usado em assassinatos durante a Idade Média (a doença era comum, o que fazia as mortes por arsênico parecerem menos suspeitas).
(a) Malária.

(b) Febre amarela.
(c) Peste negra.
(d) Cólera.
(e) Sífilis.

QUESTÃO 30

O Brodifacoum reduz a quantidade de vitamina K no sangue, podendo
causar em seres humanos graves hemorragias internas. Atualmente é
utilizado como:
(a) Agrotóxico.

(b) Vampiricida.

(c) Carrapaticida.
(d) Bactericida.
(e) Raticida.

QUESTÃO 31

O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir, ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse à saúde é o conceito de:
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(a) Vigilância em Saúde.

QUESTÃO 35

(b) Vigilância Epidemiológica.
(c) Vigilância Sanitária.

No nível municipal, uma das atribuições da vigilância epidemiológica é
a promoção de educação continuada dos recursos humanos e o intercâmbio técnico-científico com instituições de ensino, pesquisa e:

(e) Vigilância Nutricional.

(b) Retroalimentação.

(d) Vigilância Municipal.

(a) Implementação.
QUESTÃO 32

As ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população brasileira
e envolvem práticas e processos de trabalho voltados para:

I- A vigilância da situação de saúde da população, com a produção de
análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública;
II- A detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública;

III- A vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis. A
vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes e
violências.
Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas os itens I e III estão corretos.
(d) Apenas os itens I e II estão corretos.
(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 33

A organização de redes constituídas de fontes de notificação especializadas suficientemente motivadas para participar de esforços colaborativos comuns, voltados ao estudo de problemas de saúde ou de
doenças específicas são chamados:
(a) Inquéritos epidemiológicos.

(b) Levantamentos epidemiológicos.

(e) Política.

QUESTÃO 36

Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a alternativa correta.

(a) Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente
incidem totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade
ulterior que lhes desenvolva a aplicabilidade.

(b) São normas constitucionais de eficácia contida aquelas que, desde
a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade
de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses,
comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e
normativamente, quis regular.

(d) São normas constitucionais de eficácia limitada aquelas que, desde
a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade
de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses,
comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e
normativamente, quis regular
(e) Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas em que o
legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos
a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por
parte da competência discricionária do poder público, nos termos que
a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados.
QUESTÃO 37

(c) Sistema Sentinela.

(d) Eventos Sentinela.

São princípios constitucionais expressos da Administração Pública,
exceto:
(a) Posterioridade.

QUESTÃO 34

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna:

Quando se suspeita que outros casos da doença possam ter ocorrido,
sem conhecimento dos serviços de vigilância epidemiológica, a _______
de casos se impõe, visando ao conhecimento da magnitude do evento,
ao tratamento adequado dos acometidos e à ampliação do espectro
das medidas de controle.
(a) Suplementação.
(b) Busca ativa.

(c) Busca de pistas.

(d) Fonte de contágio.
(e) Localidade.

(d) Assessoria.

(c) Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente
incidem totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade
ulterior que lhes desenvolva a aplicabilidade.

(c) Apenas os itens II e III estão corretos.

(e) Grupos alvos.

(c) Condicionantes.
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(b) Impessoalidade
(c) Legalidade.
(d) Eficiência.

(e) Moralidade.

QUESTÃO 38

No âmbito da Administração Indireta, a descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica e
desconcentração é uma distribuição interna de competências, ou seja,
uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica.
Assinale a alternativa que contém somente entidades da administração indireta.
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(a) Fundações, sociedades de economia mista, empresas de capital estrangeiro sem contrato com a Administração, bancos privados e departamento de recursos humanos.

(b) Autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas
públicas.
(c) Fundações, bancos privados, empresas públicas e autarquias.

(d) Empresas públicas, empresas privadas sem vínculo com a Administração, Fundações e Associações de moradores de loteamentos.

(e) Autarquias, empresas públicas, associações privadas, organizações
não governamentais e construtoras.
QUESTÃO 39

De acordo com a Constituição Federal os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público se tornam
estáveis após:
(a) Cinco anos de efetivo exercício.

(b) Quatro anos de efetivo exercício.
(c) Dois anos de efetivo exercício.
(d) Seis anos de efetivo exercício.

(e) Três anos de efetivo exercício.

QUESTÃO 40

A instauração da investigação destinada a apurar ato de improbidade
administrativa pode ser feita:
(a) Qualquer pessoa e de ofício pela Administração Pública.
(b) Somente por servidores públicos.

(c) Somente por cidadãos que comprovem com o título de eleitor.
(d) Somente pelo Ministério Público.
(e) Somente pela Polícia Civil.
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