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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2008 - DATA: 24/02/2008

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
003 - TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta.
Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartãoresposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em
caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se
apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta
que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01
à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da
resposta.
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura.
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartãoresposta e sua integridade.
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope
que conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos
últimos 15 (quinze) minutos.
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE.
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
01 - Assinale a alternativa em que as palavras sejam todas paroxítonas:
A querer – trazer – fazer;
B) lixo – médico – xarope;
C) lâmpada – promessa – cadáver;
D) coisa – tambor – azeite;
E) história – cadeira - prefeito.
02 - “Ele pegou a _________
A)
B)
C)
D)
E)

pera
pêra
pêra
pêra
pera

–
–
–
–
-

pelo –
pêlo –
pelo –
pelo –
pêlo -

pôr
por
por
pôr
pôr

03- Se você ____
campeonato
A)
B)
C)
D)
E)

__________ cabo para ________a mão nela”.

no próximo domingo e _______ de tempo ______ assistir a final do

vir – dispor – vá
vir – dispuser – vai
vier – dispor – vá
vier – dispuser – vá
vier – dispor – vai

04 - Assinale a única frase em que o “a” deve receber acento indicativo de crase.
A) Dedicava-se a crônica semanal com prazer.
B) Pegou um lápis e pôs-se a trabalhar.
C) Leu o texto de ponta a ponta.
D) A crônica fazia referência a pessoas comuns.
E) Algumas vezes dirigia-se a seu computador.

05- Assinale a alternativa em que a análise morfológica das palavras grifadas está incorreta.
A)
B)
C)
D)
E)

Os candidatos começaram a escrever. = advérbio
Eu a vi ontem. = pronome pessoal do caso oblíquo
Veja o que você fez. = pronome demonstrativo
O inspetor acaba de chegar. = artigo indefinido
Não sei se cursarei Direito ou Medicina. = conjunção alternativa
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06- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas
A)
B)
C)
D)
E)

Jabuticaba – êmbulo – mágoa
Táboa – óbolo – tussir
Boeiro – íngoa – puleiro
Polenta – nódoa – engolir
N.d.a

07- Assinale, se houver, a alternativa onde haja uma palavra que pode ter as suas silabas
separadas de duas formas:
A)
B)
C)
D)
E)

Hesitação
sublinhado
hiato
história
n.d.a

08- Todas as frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal. Uma delas, porém,
admite uma outra concordância também correta. Assinale-a.
A) Atende a diferentes propósitos o uso do computador.
B) Precisa-se urgentemente de um novo computador.
C) Nunca se venderam tantos portáteis.
D) Malograram todas as suas tentativas.
E) Sou eu quem dependo mais dele.

09 - Em: “ler os códigos de barra”, o verbo em destaque é:
A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto e indireto.
D) transitivo direto
E) impessoal

10- A sociedade de consumo tem como meta fundamental produzir mercadorias, vendê-las, e
assim, num eterno circulo vicioso, envolvendo todos os homens numa rede de relações sociais,
em que o produzir e o adquirir mercadorias se tornam o eixo condutor de todas as ações
humanas. É uma sociedade em que a produção de bens é realizada para atender a demanda do
mercado. É isso que caracteriza um bem como mercadoria.
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De acordo com o texto, a sociedade de consumo:
A) Tem como meta envolver todos os homens numa rede relações sociais que conduza a ação
comunitária.
B) Visa à incessante produção e venda de mercadorias, bens que preenchem as necessidades da
comunidade.
C) Pretende instaurar um círculo vicioso que, envolvendo todos os homens, torne eterna as
relações que atendem às necessidades humanas.
D) É uma sociedade que produz mercadorias e as vende para produzir outras mais necessárias
ao bem comum.
E) Produz mercadorias para conferir coerência e solidez às relações existentes na sociedade.

11- Dentre as alternativas a baixo, extraída de diversas fontes, existe uma que, do ponto de vista
da coerência, funciona como argumento contrário ao que diz o texto a baixo.
Assinale-a
A) Cresce, a olhos vistos, o número de empresas que decidiram investir mais nas escolaridades
de seus funcionários.
B) As melhores universidades brasileiras nada ficam a dever às de países com economia
compatível ou a menos às da França e Espanha.
C) Um funcionário com mais preparo intelectual entende melhor o processo de trabalho e
resolve problemas inesperados com mais facilidade.
D) Com a modernização, muitas atividades desaparecerão. Um funcionário com boa formação
escolar terá mais chance de reciclar-se e ser aproveitado em outras funções.
E) Dados o gigantismo do país e os problemas sociais daí decorrentes, é natural que
investimentos na área da educação fiquem relegados a um segundo plano.

12- Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Seguia anexo o pedido de demissão.
Em anexo vinha um bilhete do prefeito.
O enredo em si mesmo não é tudo.
Homem só anda mesmo é no chicote.
Muito obrigado, disse a moça.

13- Marque a concordância verbal incorreta.
A)
B)
C)
D)
E)

Eu, tu e nossos amigos iremos no mesmo avião.
Tu e meus amigos ireis no mesmo trem.
Tu e meus amigos irão no mesmo trem.
V. Exª, eles e aqueles garotos seguirão depois.
Vossa Senhoria vos preocupais demasiadamente com vossa imagem .
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14 - Analise as afirmações.
I.
As palavras mecânico e alguém são acentuadas graficamente pela mesma razão.
II.
Na frase – a casa que eu admiro tem telhado vermelho – a palavra que é um pronome
que substitui a palavra casa.
III.
As palavras destacadas nas expressões – situação emocional e convivência harmônica
– apresentam a mesma forma no masculino.
Está correto o contido apenas em
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

15 – Assinale a alternativa em que há ERRO quanto à ortografia.
A) exceção, excesso, flecha, enxergar.
B) pôs, quis, compusera, quiseram.
C) enchurrada, rigides, gelatinoza.
D) jibóia, pajé, gorjeta, pajem.
E) chuva, cansaço, chapéu, xadrez.

16- Marque a frase onde o item está sintaticamente mal classificado:
A)
B)
C)
D)
E)

Não NOS viu aqui. (Objeto direto)
Desejo-TE boa sorte. (Objeto indireto)
Queimaram-LHES as mãos. (Adjunto Adnominal)
Tinha-VOS pavor. (Objeto indireto)
Nda.

17 - Nas frases:
I. Por trás dos atletas de carne e osso, são dois os heróis alegóricos de toda Olimpíada: a
força da juventude e o triunfo do corpo humano.
II. (...) – o mundo inteiro sabe que, nas pistas ou nas quadras, não existe meia-vitória.
III. Além de ganhar, o néctar mais sublime para um atleta está em derrotar um adversário
em grande estilo, com um arabesco de arroubo, em vez de eliminá-lo de forma
“burocrática” e previsível.
IV. Se conseguir, entrará não apenas para a história olímpica dos medalhados – 0,00018%
da população mundial – mas para o panteão dos atletas mais sublimes, cujos nomes são
invocados de geração a geração.
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Assinale a alternativa correta quanto à pontuação:
A) Em I, os dois pontos podem ser eliminados, para que não separem o predicativo do verbo
ser.
B) Em I e em II, as vírgulas foram empregadas com a mesma finalidade: separar adjuntos
adverbiais deslocados.
C) Em III, são opcionais as vírgulas em “com um arabesco de arroubo”.
D) Em IV, os travessões não podem ser substituídos por parênteses.
E) Nda.
18 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo:
Quatro quintos da população infantil _______________ no sábado passado, nos postos de
saúde públicos. ______________ tal mobilização à campanha veiculada diariamente pelos
meios de comunicação. Dessa vez, não _____________ esforços para que o povo tivesse
certeza da qualidade das vacinas a _______________ .
A)
B)
C)
D)
E)

foi vacinada/ Atribui-se/ se mediu/ serem aplicadas
foram vacinados/ Atribui-se/ se mediram/ serem aplicadas
foi vacinada/ Atribuem-se/ se mediram/ ser aplicada
foi vacinada/ Atribuem/ mediram/ ser aplicada
nda.

19- Marque a alternativa que apresenta concordância nominal conforme a norma culta da língua.
A)
B)
C)
D)
E)

Depois da luta, o atleta apresentava o nariz e as orelhas muito marcados.
Encontrei estragadas a carne e o melão.
A menina continuava meia aflita depois da confusão.
Seguem anexo as folhas das redações.
Nda.

20- Indique a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação.
A)
B)
C)
D)
E)

dever; deter; antever
irregular; amoral; demover
remeter; conter; antegozar
irrestrito; antípoda; prever
nda.

21 - Marque a alternativa errada quanto ao emprego de hífen.
A)
B)
C)
D)

O semi-analfabeto desenhou um semicírculo.
Nas circunvizinhanças há uma casa mal-assombrada.
O recém-chegado veio de além-mar.
Pelo inter-fone ele me comunicou bem-humorado que estava fazendo uma superalimentação.
E) Nda.
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22- Complete a frase abaixo:
Se ninguém __________ a verdade, e se precisei lutar para _________ nada_________ a
respeito.
A)
B)
C)
D)
E)

me disse; encontrá-la; se falou
disse-me; a encontrar; se falou
me disse; a encontrar; falou-se
disse-me; encontrá-la; falou-se
nda.

23- Assinale o par de vocábulos que forma o plural como balão e caneta-tinteiro:
A)
B)
C)
D)
E)

vulcão; abaixo-assinado
irmão; salário-família
razão; guarda-chuva
questão; manga-rosa
nda.

24- Assinale a alternativa em que o plural está escrito fora da norma culta da língua:
A)
B)
C)
D)
E)

mulas-sem-cabeça; bananas-maçã; tique-taques
couves-flor; boas-vindas; auto-falantes
guardas-marinhas; sempre-vivas; vice-reitores
guardas-civis; guarda-comidas; pingue-pongues
nda.

25- Assinale a alternativa em que haja erro de regência:
A) Aquele rapaz com quem eu me simpatizo prefere mais aventuras desastrosas do que
empreendimentos sérios.
B) Nunca perdoarei ao homem a quem eu paguei a dívida.
C) O homem visou o alvo depois de ter visado o cheque, porque visava a uma posição
destacada.
D) Antes de assistir o doente, o médico que assiste em Curitiba assistiu a um programa de
televisão porque aspirava a um descanso.
E) nda.
26- o quíntuplo de um numero X menos 8 é igual ao dobro desse numero, acrescido de 16. O
triplo do valor de X é.
A)
B)
C)
D)
E)

20
24
16
8
n.d.a
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27- Qual o valor da expressão.
{(-2)-3
A)
B)
C)
D)
E)

+ [ ( - 2) 2 - 3 + (- 3) . 7] : [ 16 : ( - 4) ] } : ( - 3) é =

1
2
3
6
5

28- Um carro percorre 150 Km com 10 litros de gasolina. Quantos quilômetros percorrerá com 6
litros.
A)
B)
C)
D)
E)

80 Km
150 Km
90 Km
100 Km
120 Km

29- A soma de três números consecutivos é 63. O menor deles é :
A)
B)
C)
D)
E)

22
20
14
18
23

30- Numa cidade de 20.000 habitantes, 2/5 da população trabalha na agricultura. Isto significa
que o número de pessoas que não trabalha na agricultura é :
A)
B)
C)
D)
E)

4.000
8.000
10.000
6.000
12.000

31- Três pessoas possuem individualmente 1/6, 1/12 e 15% do capital de uma empresa. Qual a
participação conjunta das três pessoas no capital da empresa aproximadamente?
A) 25%
B) 35%
C) 40%
D) 45%
E) 50%
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32- Hoje, um pai tem o dobro da idade de um filho. Dez anos atrás, o pai tinha o triplo da idade
que o filho tinha. Hoje a idade do pai é:
A)
B)
C)
D)
E)

20
30
40
25
35

33- Em um jogo de da Seleção brasileira de basquete feminino, Hortência, Paula e Janete
marcaram juntas 55 pontos. Sabe-se que Hortência marcou o triplo de pontos que Janete e que
Paula marcou metade dos pontos que Hortência marcou. O total de pontos que Paula marcou foi.
A)
B)
C)
D)
E)

15
30
20
25
n.d.a

34- Duas empreiteiras foram contratadas por uma prefeitura para pavimentar uma estrada. Cada
uma começou em uma extremidade. Sabe-se que uma delas pavimentou 2/5 da estrada e a
outra os 81 Km restante. Pergunta-se: a extensão total da estrada é?
A)
B)
C)
D)
E)

135
125
160
152
140

Km
Km
Km
Km
Km

35- Duas fábricas de roupa apresentavam, em outubro de 2004, o seguinte quadro: a fábrica A
produzia 3000 peças por mês e a fábrica B produzia 1200 peças por mês. A partir de novembro
de 2004, a fábrica A vem aumentando mensalmente sua produção em 90 peças, e a fábrica B
vem aumentando mensalmente sua produção em 290 peças. Com base nessas informações,
pode-se estimar que a produção mensal da fábrica B será superior à produção mensal da fábrica
A, em número de peças, a partir do mês de:
A)
B)
C)
D)
E)

Abril de 2005.
Junho de 2005.
Agosto de 2005.
Março de 2005.
Maio de 2005.
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36 - Numa firma, 40% dos operários trabalham de manhã, 35% à tarde e à noite trabalham 545
operários. Se todo operário trabalha somente em um período, então, trabalham à tarde nessa
firma:
A) 763 operários.
B) 872 operários.
C) 2.180 operários.
D) 800 operários.
E) 500 operários.
37 - Um DVD foi programado para gravar 2 horas. Quanto tempo foi gravado, sendo que o que
resta para concluir é ¼ do que já passou?
A) 1 h 20 min.
B) 1 h 36 min.
C) 1 h 18 min.
D) 1 h 40 min.
E) 1 h 12 min.
38 – Atualmente quando um empregado sai de férias tem direito a 1/3 do salário como abono.
João, ao sair de férias, disse: “estou ganhando muito pouco. O abano mais R$ 600,00 (de horas
extras e atrasados) equivale a três vezes o meu salário”. João ganhava em reais:
A) R$ 175,00.
B) R$ 225,00.
C) R$ 200,00.
D) R$ 300,00.
E) R$ 250,00.
39 – O triplo de um numero diminuído da sua metade é igual a quinze. Qual é esse numero?
A) 5
B) 4.
C) 6.
D) 8.
E) 7
40- É competência do município de Vitorino, exceto:
A) legislar sobre assuntos de interesse local.
B) suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber.
C) instituir e arrecadar tributos de qualquer natureza, bem como aplicar suas rendas, sem
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em
Lei.
D) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e Estado programas de educação
pré-escolar e ensino fundamental.
E) n.d.a
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41- Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no
regimento interno. Exceto:
A) Representar a Câmara Municipal
B) Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos previstos em
Lei.
C) Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua leitura.
D) Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei.
E) interpretar e fazer cumprir o regimento interno.
42- A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não havendo, em
órgão de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual deve ser a atitude da
Administração Pública:
A) Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma de não
existir órgão oficial e imprensa local.
B) A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis e atos
Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei.
C) A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, e fazer a
distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população da cidade receba
tal impressão.
D) A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede da
Prefeitura e Câmara Municipal.
E) A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que tenha
circulação no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis.

43- Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Exceto:
A) Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.
B) Elaborar seu regimento interno
C) Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15 (quinze) dias
e do País a qualquer tempo.
D) Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei federal,
desde que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o interesse local..
E) Autorizar referendo e convocar plebiscito.

44- O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de Leis. Quais
dentre as que estão a seguir, não são de competência da Câmara Municipal.
A)
B)
C)
D)
E)

Emendas a Lei Orgânica Municipal.
Leis Ordinárias.
leis Delegadas
Leis complementares
n.d.a

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

45- São objetos de Lei Complementar as seguintes matérias, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Regime Jurídico dos Servidores.
Código de Obras;
Código de Postura;
Código Tributário;
n.d.a

46- O Prefeito Municipal não poderá ausentar-se do Município sem licença da Câmara, sob pena
de perda do mandato, salvo por período inferior a:
A)
B)
C)
D)
E)

30 dias.
10 dias
5 dias
15 dias
20 dias

47- A proposta de emenda a Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos de
discussão e votação, considerando-se aprovada, quando obtiver em ambos:
A)
B)
C)
D)
E)

1/3
1/3
2/3
2/3
1/2

dos
dos
dos
dos
dos

votos
votos
votos
votos
votos

dos
dos
dos
dos
dos

membros
membros
membros
membros
membros

da Câmara.
presentes.
da Câmara.
presentes
da Câmara

48- – São deveres do administrado perante a Administração Pública:
1)
2)
3)
4)
5)

agir de modo temerário.
expor os fatos conforme a verdade.
proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.
prestar as informações que lhe forem solicitadas.
colaborar para o esclarecimento dos fatos.

Estão corretas:
A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 2, 3, 4 e 5, apenas.
C) 1, 3, 4 e 5, apenas.
D) 2, 4 e 5, apenas.
E) 1 e 3 apenas.
49 – São princípios da Administração Pública:
1)
2)
3)
4)
5)

razoabilidade.
ampla defesa.
segurança jurídica.
legalidade.
moralidade.

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

Estão corretas:
A) 1, 2, 4 e 5, apenas.
B) 1, 3, 4 e 5, apenas.
C) 1, 2, 3, 4 e 5.
D) 2, 4 e 5, apenas.
E) nda.
50 – Qual o período do estágio probatório que estará sujeito o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo, ao entrar em exercício?
A) 36 meses.
B) 12 meses.
C) 18 meses.
D) 24 meses.
E) nda.

_____________________________________________________BOA SORTE____

