
CARGO:  FISCAL SANITÁRIO

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”

M23 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Menina do interior, tive a natureza como
presença enorme em torno da casa e por toda a
pequena cidade: paisagem, abrigo, fascinação,
surpresa, escola de permanência e também de
transitoriedade. Mantive um laço estreito com esse
universo, e quando posso durmo de janelas e cortinas
abertas, para sentir a respiração do mundo. Porém,
cedo também aprendi que a mãe natureza pode ser
cruel. Granizo perfurando folhas e arrasando a horta,
geada castigando flores, raios matando gente. De
longe ouvia falar em terremoto, quando o vasto
mundo ainda era distante. Agora que o mundo ficou
minúsculo, porque o Haiti arrasado, o Chile destruído
e a Europa nevada estão ao alcance do meu dedo no
computador ou no controle da televisão, a velha mãe
se manifesta em estertores que podem ser apenas
normais (o clima da Terra sempre mudou, às vezes
radicalmente, antes de virmos povoar este planeta),
mas também podem ser rosnados de protesto, “ei, o
que estão fazendo comigo essas pequenas cracas
que se instalaram na minha pele?

Mas a natureza não mata apenas com
enchentes, deslizamentos, terremotos e tsunamis.
Mata pela mão dos humanos, o que pode parecer um
fato em escala menor, mas é bem mais preocupante.
Homens, mulheres e meninos-bomba quase
diariamente explodem levando consigo dezenas de
vidas inocentes [...]. Assaltantes explodem bancos
em cidades do interior antes tranquilas. Criminosos
sequestram casais ou famílias inteiras e os
submetem aos maiores vexames. Como está virando
costume, a gente agradece por escapar com vida.

[...]
A natureza, da qual fazemos parte, mata com

muito mais crueldade através de nós do que através
do clima ou de movimentos da terra, e de maneira
bem mais assustadora: pois nós pensamos enquanto
prejudicamos o nosso semelhante. Temos a intenção
de atormentar, torturar, matar, mesmo que em vários
casos seja uma consciência em delírio – estamos tão
drogados que achamos graça de tudo. Mas somos
responsáveis por nos termos drogado.

De modo que, como me dizia um amigo, o ser
humano não tem jeito, não. Ou: esse é o nosso jeito, a
nossa parte da natureza. De um lado os cuidadores,
que vão de pais e mães até médicos e enfermeiras;
do outro lado, os destruidores, que são os bandidos,
mas também (que tristeza) eventualmente pais e
parentes. E contra eles, tanto ou mais do que contra a
natureza não humana, somos impotentes. O que faz
a criança diante do abandono materno? [...]. O que
fazem passageiros de um ônibus, pacíficos e
cansados, diante do terror imposto por bandidos?

Quando a natureza mata

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Nada. Migalhas humanas soterradas por maldade e
frieza, como num terremoto ou tsunami somos
soterrados pela lama, pelos destroços, pelas águas.

Resta filosofar um pouco: de que vale a vida,
quanto vale a minha, e como a usamos, se é que
pensamos nisso? Pensar pode ser meio chato, e
ainda por cima traz alguma inquietação. A natureza
poderosa, encantadora e cruel também somos nós:
que a gente não fique do lado dos animais
assassinos, como a orca, que depois de matar três
pessoas continua, como foi anunciado, “fazendo
parte do time”, no parque americano.

Antes de usar um adesivo “salve as baleias”,
eu quero um adesivo “salve as pessoas, que são
parte da natureza”. (LUFT, Lya. , 17/03/2010.)Revista Veja

Questão 01

Ao desenvolver suas ideias, a autora mostra-se
segura de que:

A) as catástrofes climáticas são consequências das
constantes intervenções do homem na natureza.

B) a natureza humana faz mais vítimas entre os
próprios seres humanos do que a chamada mãe
natureza.

C) a morte causada por um semelhante é mais grave,
porque o ser humano é dotado da capacidade de
pensar.

D) o ser humano não tem jeito, pois as pessoas têm
um lado negativo que se sobrepõe ao positivo.

E) a preservação de animais, como as baleias, deve
ter prioridade para que a vida no planeta possa
continuar.

Questão 02

Em: “De longe ouvia falar em terremoto, QUANDO O
VASTO MUNDO AINDA ERA DISTANTE.”, a oração
destacada marca o tempo da pr incipal ,
contrapondo-se, semanticamente, à atual:

A) facilidade de intercâmbio bélico e cultural.
B) desenvolvimento da tecnologia que levou à

globalização.
C) melhoria dos meios de transporte convencionais.
D) desenvolvimento das pequenas cidades do

interior.
E) proximidade das hecatombes no Haiti e no Chile.
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Assinale a opção em que o prefixo da palavra tem
sentido DIFERENTE da destacada em: “[...] contra a
natureza não humana, somos IMPOTENTES”.

A) importação.
B) anormal.
C) infeliz.
D) ilegal.
E) imperfeito.

Questão 06

Assinale o trecho do texto em que foi empregada a
linguagem denotativa.

A) “Mantive um laço estreito com esse universo [...]”
B) “[...] durmo de janelas e cortinas abertas, para

sentir a respiração do mundo.”
C) “Assaltantes explodem bancos em cidades do

interior antes tranquilas.”
D) “Migalhas humanas soterradas por maldade e

frieza [...]”
E) “[...] a velha mãe se manifesta em estertores que

podem ser apenas normais [...]”

Questão 07

Questão 05

Qual a função sintática que exerce o termo destacado
na frase: “O que fazem passageiros de um ônibus,
PACÍFICOS E CANSADOS, diante do terror imposto
por bandidos?” ?

A) Adjunto adnominal
B) Adjunto adverbial
C) Sujeito composto
D) Predicativo
E) Objeto direto

Questão 04

Em: “COMO ESTÁ VIRANDO COSTUME, a gente
agradece por escapar com vida.”, a oração destacada
expressa ideia de:

A) conformidade.
B) concessão.
C) consequência.
D) condição.
E) causa.

Questão 03

A palavra destacada no trecho “[...] pelos
DESTROÇOS, pelas águas.” é pronunciada com O
tônico fechado no singular e O tônico aberto no plural.
Assinale a única opção em que esse fenômeno NÃO
ocorre.

A) esforço
B) socorro
C) forno
D) posto
E) bolso

A forma verbal de VOZ ATIVA correspondente à
forma de voz passiva destacada em “[...] que depois
de matar três pessoas continua, como FOI
ANUNCIADO, 'fazendo parte do time', no parque
americano.” é:

A) anunciara.
B) anuncia-se.
C) anunciarão.
D) anunciou-se.
E) anunciaram.

Questão 08

O uso dos parênteses no primeiro parágrafo do texto
se justifica por:

A) separar indicação bibliográfica.
B) realçar uma expressão.
C) separar oração subordinada.
D) separar um comentário.
E) anunciar uma enumeração.

Questão 10

A oração reduzida destacada em: “Homens,
mulheres e meninos-bomba quase diariamente
explodem LEVANDO CONSIGO DEZENAS DE
VIDAS INOCENTES [. . . ] ” corresponde à
desenvolvida em:

A) ... e levam consigo dezenas de vidas inocentes.
B) ... quando levam consigo dezenas de vidas

inocentes.
C) ... já que levam consigo dezenas de vidas

inocentes.
D) ... contanto que levem consigo dezenas de vidas

inocentes.
E) ... conforme levam consigo dezenas de vidas

inocentes.

Questão 09
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Assinale a única opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Daqui ____ alguns dias, sai ____ nova lei de
proteção ambiental, confirmando o que foi dito pelo
presidente ___ algumas semanas.

A) há – a – à
B) há – à – a
C) a – a – há
D) à – a – há
E) à – à – a

Questão 13

Questão 12

Qual das opções abaixo está de acordo com a norma
culta da língua no que diz respeito à concordância
verbal?

A) Desapareceu na semana passada todas as
provas que incriminavam o animal.

B) Eram meio-dia quando o rapaz entrou no recinto.
C) Mais de um animal estavam envolvidos no

acidente.
D) Fomos nós quem fez a declaração.
E) Comemorou-se os dois aniversários no mesmo

dia.

Assinale a opção que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical das palavras
destacadas no trecho abaixo.

“Resta filosofar um pouco: de que vale A vida,
quanto vale a minha, e como A usamos, SE é que
pensamos nisso? Pensar pode ser meio chato, e
ainda por cima trazALGUMAINQUIETAÇÃO.”

A) artigo – preposição – preposição – pronome –
adjetivo

B) artigo – pronome – conjunção – pronome –
substantivo

C) preposição – artigo – conjunção – adjetivo –
substantivo

D) artigo – artigo – conjunção – adjetivo – adjetivo
E) preposição – artigo – preposição – advérbio –

adjetivo

Questão 11

O adjetivo EXPERIENTES foi empregado no grau:

A) superlativo relativo de superioridade.
B) comparativo de superioridade.
C) superlativo absoluto sintético.
D) superlativo absoluto analítico.
E) comparativo de igualdade.

Questão 14

Leia o trecho abaixo, publicado no Estadão, em 24 de
fevereiro de 2010, antes de responder às questões
seguintes.

Uma orca matou uma treinadora do parque
SeaWorld, em Orlando, na Flórida nesta quarta-feira,
24, durante o início de uma apresentação, em frente a
um público horrorizado. A audiência foi rapidamente
retirada do estádio, e o parque foi fechado. Esta foi a
terceira vez que o animal se envolveu na morte de
uma pessoa.

Orca mata treinadora em parque aquático da
Flórida
Animal já havia causado dois acidentes
anteriormente; treinadora era uma das mais
experientes do SeaWorld

A forma verbal composta HAVIA CAUSADO
corresponde à simples:

A) causava.
B) causara.
C) causou.
D) causa.
E) causasse.

Questão 15

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 16

Segundo a Constituição Federal, no que tange aos
Direitos e Garantias Fundamentais, é correto afirmar:

A) Os trabalhadores urbanos e rurais possuem
direito ao seguro-desemprego, em caso de
desemprego voluntário.

B) Os trabalhadores rurais não possuem direito a
piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho.

C) É vedada a irredutibilidade do salário.
D) Os trabalhadores urbanos e rurais possuem

direito à garantia de salário, nunca inferior ao
mínimo, para os que percebem remuneração
variável.

E) Os trabalhadores urbanos e rurais possuem
direito à proteção do salário na forma da lei, não
constituindo crime sua retenção dolosa.
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“A iniciativa de leis que disponham sobre a fixação ou
modificação do efetivo da Guarda Municipal”,
segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama, é
atribuição que compete:

A) ao Prefeito e Vereadores, concorrentemente.
B) exclusivamente à Mesa da Câmara Municipal.
C) ao Chefe do Poder Executivo municipal.
D) exclusivamente ao Tribunal de Contas do

Município.
E) exclusivamente aos Vereadores.

Questão 19

Assinale a alternativa correta.

A) É vedado ao Prefeito representar o município em
juízo e fora dele.

B) Compete ao Prefeito municipal fazer publicar os
atos oficiais.

C) É vedado ao Prefeito nomear e exonerar os
Secretários Municipais.

D) É defeso ao Prefeito vetar, no todo ou em parte, os
projetos de leis aprovados pela Câmara.

E) É vedado ao Prefeito prover os cargos públicos e
expedir os demais atos referentes à situação
funcional dos servidores.

Questão 20

Segundo a Lei Orgânica municipal de Sooretama, é
correto afirmar:

A) A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante
proposta do Prefeito municipal.

B) A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante
proposta da metade, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal.

C) A Lei Orgânica não poderá ser emendada
mediante proposta de iniciativa popular.

D) A matéria, constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada, pode ser
objeto de nova proposta.

E) A Lei Orgânica poderá ser emendada na vigência
de estado de sítio.

Questão 18

Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao
Sistema Único de Saúde (SUS).

I. A integração em nível executivo das ações de
saúde, meio ambiente e saneamento básico e a
ênfase na descentralização dos serviços para os
municípios são princípios e diretrizes do SUS.

II. A participação no controle e na fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos são ações que estão incluídas no
campo de atuação do SUS.

III. A organização e coordenação do sistema de
informação de saúde é uma atribuição, no âmbito
administrativo, comum à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios.

Conforme análise, assinale:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
D) se somente as afirmativas II e III estiverem

corretas.
E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 21

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Assinale a alternativa correta.

A) A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto indireto e secreto, com valor
proporcional à renda do indivíduo.

B) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de dezoito anos.

C) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para os analfabetos.

D) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para os maiores de setenta anos.

E) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos.

Questão 17
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O Sistema de Informações Hospitalares do SUS –
SIH-SUS, processa informações para efetuar o
pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo
Sistema Único de Saúde. Esse sistema tem como
documento básico para a captação de dados o(a):

A) boletim de produção ambulatorial.
B) ficha individual de internação.
C) declaração de nascidos vivos.
D) autorização de internação hospitalar.
E) guia de controle do serviço prestado.

Questão 25

Questão 23

As Redes de Atenção à Saúde compreendem o
conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade crescente, com a
finalidade de garantir a integralidade da assistência à
saúde. Com base no disposto no Decreto n° 7.508 de
2011, a respeito dessas Redes, marque a opção
correta.

A) A vigilância em saúde, atenção primária e
urgência e emergência são parte dos requisitos
para se instituir uma Rede deAtenção à Saúde.

B) As Redes de Atenção à Saúde são referências
para a transferência dos recursos entre os entes
federativos.

C) Os serviços especiais de acesso aberto e de
atenção psicossocial são considerados porta de
entrada para as Redes deAtenção à Saúde.

D) As Redes de Atenção à Saúde deverão ser
instituídas de acordo com cronograma pactuado
nas Comissões Intergestores.

E) Poderão se instituídas Redes deAtenção à Saúde
interestaduais, compostas por municípios
limítrofes.

O conhecimento da História Natural da Doença
favorece o domínio das ações preventivas que se
façam necessárias. Essa prevenção pode ser
classificada como primária, secundária e terciária.
Com base nesta informação, estabeleça a correta
correspondência entre as duas colunas.

(1) Prevenção Primária
(2) Prevenção Secundária
(3) Prevenção Terciária

( )fisioterapia
( )controle de vetores
( )exames preventivos

Asequência correta é:

A) 2, 1, 3
B) 3, 1, 2
C) 1, 2, 3
D) 3, 2, 1
E) 2, 3, 1

Questão 24Questão 22

No que se refere à Gestão Financeira, os recursos
financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão
depositados em conta especial, em cada esfera de
sua atuação, e movimentados sob a fiscalização
dos(as) respectivos(as):

A) Conselhos de Saúde.
B) Comissões de Gestão.
C) Auditores públicos.
D) Comissões Especiais.
E) Comitês financeiros.

Questão 26

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um
processo que envolve interação profunda entre mãe
e filho, com repercussões no estado nutricional da
criança, em sua habilidade de se defender de
in fecções, em sua f is io log ia e no seu
desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter
implicações na saúde física e psíquica da mãe. Em
relação ao aleitamento materno exclusivo, é correto
afirmar:

A) Aumenta a chance de obesidade.
B) Aumentam os riscos de alergias.
C) Evita mortes infantis.
D) Evita o desenvolvimento da cavidade bucal.
E) Aumenta diarreia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



07
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Em uma determinada creche do município de
Sooretama estão matriculadas 120 crianças entre
seis meses e cinco anos de idade. Nessa creche,
82 crianças foram diagnosticadas com catapora entre
os dias 22 e 26 de março de 2012. Esta ocorrência é
considerada:

A) uma epidemia.
B) um surto epidêmico.
C) uma endemia.
D) uma enzoose.
E) uma patogenicidade.

Questão 32

A insulina, usada em paciente para tratamento de
diabetes é um hormônio que deve ser conservado de
maneira adequada, para que sejam garantidas as
suas propriedades farmacológicas. Em relação a sua
armazenagem, é correto afirmar:

A) Frascos de insulina podem ser congelados
(temperatura abaixo de 2º).

B) É necessário colocar os frascos de insulina em
bolsa térmica ou caixa de isopor e colocar gelo.

C) Os frascos de insulina podem ficar expostos à luz
do sol sem sofrer degradação.

D) A insulina que está em uso poderá ser mantida em
temperatura ambiente (15 ºC a 30 ºC), por até um
mês.

E) A insulina deve ser armazenada exclusivamente
em geladeiras.

Questão 27

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) possui fichas de investigação próprias,
destinadas a cada doença, como por exemplo, ficha
de investigação da febre amarela, ficha de
investigação de leptospirose e outras. Essas fichas
possuem dados que necessitam ser encaminhados
ao SINAN. Corresponde a um dado obrigatório:

A) nome da mãe e do pai.
B) município de notificação.
C) data dos últimos sintomas.
D) escolaridade de quem está notificando.
E) alimentos ingeridos nos últimos dias.

Questão 28

Os acidentes com animais peçonhentos têm
importância para a saúde pública no Brasil em virtude
de sua alta frequência e gravidade. A repercussão
social se traduz pelas sequelas e óbitos que ocorrem,
principalmente, em populações rurais. São
considerados animais peçonhentos, EXCETO:

A) Serpentes (exemplo: jararacuçu).
B) Aranhas (exemplo: viúva-negra).
C) Peixes (exemplo: arraia).
D) Lagartas (exemplo: taturana).
E) Insetos (exemplo: pernilongo).

Questão 29

Leia a notícia a seguir:

O humorista Chico Anysio morreu, no início da
tarde desta sexta-feira (23), aos 80 anos de idade, no
Rio de Janeiro. Ele completaria 81 anos no próximo
dia 12 de abril. O ator estava internado no Hospital
Samaritano, em Botafogo, na zona sul carioca, desde
22 de dezembro de 2011.Chico Anysio lutava contra
um enfisema pulmonar. A doença se agravou em
2010, quando deu entrada no hospital com
problemas cardiorrespiratórios.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer
(INCA), a principal causa do enfisema pulmonar é:

A) o tabagismo.
B) o álcool.
C) a falta de atividade física.
D) a obesidade.
E) a hipercolesterolemia.

Questão 30

Ao longo dos dois últimos séculos, a revolução
tecnológica e industrial, com consequências
econômicas e sociais, resultou em uma mudança
drástica no perfil de morbimortalidade da população,
com grande predomínio das doenças e mortes por
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), entre
elas o câncer e as doenças cardiovasculares. A
doença cardiovascular representa hoje no Brasil a
maior causa de mortes. São consideradas DCNT:

A) Aids e hepatites.
B) doença renal crônica e tétano.
C) tuberculose e hanseníase.
D) doença de Chagas e malária.
E) hipertensão e diabetes.

Questão 31
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De acordo com a Lei nº 075/98, que institui o Código
Sanitário do município de Sooretama, as atividades
necessárias à promoção da saúde compreenderão
basicamente, EXCETO:

A) higiene materna e da criança.
B) controle dos cânceres.
C) nutrição.
D) higiene mental.
E) educação sanitária.

Questão 35

De acordo com o Art. 72 da Lei Orgânica (LOM) de
Sooretama, os servidores públicos municipais, da
administração direta e indireta, serão admitidos na
forma da Constituição Federal, e seu regime jurídico,
único ou plural segundo admita a Constituição, será
determinado em lei municipal de iniciativa do
Executivo. Ainda de acordo com essa LOM,
aplicam-se aos servidores municipais os seguintes
direitos, com EXCEÇÃO de:

A) irredutibilidade de salário, salvo o disposto em
convenção ou no acordo coletivo.

B) gozo de férias anuais remuneradas, com, pelo
menos, cinquenta por cento a mais que o salário
normal.

C) remuneração do trabalho noturno, superior à do
diurno e remuneração dos servidores
extraordinários superior, no mínimo, em cinquenta
por cento do normal.

D) salário família para seus dependentes.
E) duração do trabalho normal não superior a

quarenta horas semanais.

Questão 36

No município de Sooretama, no ano de 2011 foi
diagnosticado1 (um) caso novo de sífilis congênita.
Considerando as noções de risco em saúde pública,
a frequência dessa doença no ano de 2011, com
relação à população é considerada uma:

A) infecção.
B) partenogênese.
C) infestação.
D) incidência.
E) prevalência.

Questão 34

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda
causada por um vírus da família e é
transmitida, no Brasil, pelo mosquito ,
também infectado pelo vírus. Atualmente, a dengue é
considerada um dos principais problemas de saúde
pública de todo o mundo. Além da dengue, este
mesmo mosquito também pode transmitir:

A) filaríase.
B) doença de Lyme.
C) febre amarela.
D) febre tifoide.
E) estrongiloidíase.

Flaviridae
Aedes aegypti

Questão 33
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De acordo com a Lei Orgânica (LOM) de Sooretama,
compete ao Município privativamente, dispor sobre
assuntos de interesse local. Ainda com relação a
LOM de Sooretama, avalie as sentenças abaixo
sobre competências do Município.

I. Dispor sobre a limpeza dos logradouros públicos,
das vias públicas, remoção, destino e fiscalização
do lixo domiciliar, hospitalar e de outros resíduos
de qualquer natureza.

II. Conceder licença ou autorização para abertura e
funcionamento dos estabelecimentos comerciais,
industriais e outros.

III. Expedir alvarás de funcionamento para
estabelecimentos em funcionamento no
município, manter serviços de sua permanente
fiscalização, e cassar os respectivos alvarás dos
que se tornarem nocivos ou inconvenientes à
saúde, à higiene ou ao bem-estar público, ou aos
bons costumes.

IV. Dispor sobre registro, vacinação, captura e
destinação de animais, com o fim de prevenir e
erradicar moléstias e endemias de que possam
ser portadores ou transmissores, assim como
dispor sobre a destinação de animais
apreendidos.

V. Dispor sobre o depósito e a destinação de
mercadorias apreendidas em decorrência de
transgressão de legislação municipal.

Escolha a única alternativa correta.

A) Somente I, II e IV estão corretas.
B) Somente II, III e V estão corretas.
C) Somente III, IV e V estão corretas.
D) Somente I, II e III estão corretas.
E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Questão 37

De acordo com a legislação sanitária, no caso a
NBR 7229:82, a localização das fossas sépticas e dos
demais elementos destinados à disposição dos
efluentes sanitários deve ser tal que atenda:

A) a um afastamento mínimo de 100 metros de
qualquer poço ou nascente.

B) às condições de estabilidade de terrenos e
prédios vizinhos.

C) à possibilidade de fácil ligação do coletor predial a
rede de drenagem de tempo seco.

D) à profundidade máxima de três metros em relação
à soleira mais baixa da edificação ou moradia.

E) a uma faixa de segurança mínima de três metros
em relação ao nível d'água máximo do lençol
freático.

Questão 38

De acordo com a NBR 7229:82, a disposição de
efluentes de fossas sépticas pode ser feita, EXCETO:

A) no solo através de sumidouro.
B) em águas de superfície, após tratamento

complementar por valas de infiltração.
C) em águas de superfície após tratamento

complementar por meio de tratamento por filtro
anaeróbio.

D) em águas de superfície após a devida diluição.
E) no solo, por meio de valas de infiltração.

Questão 39

Um profissional da saúde, antes de realizar um
determinado procedimento, realiza a lavagem das
mãos com clorexidina, pois sabe que o produto é
provido de ação letal ou inibitória da reprodução
microbiana, de baixa causticidade e hipoalergênicas.
Quando o funcionário lava as mãos com clorexidina,
ele está realizando um procedimento denominado:

A) descontaminação.
B) desinfecção.
C) antissepsia.
D) esterilização.
E) limpeza concorrente.

Questão 40




