
 

Caderno de Questões – Prefeitura de Presidente Prudente – Agente de Saneamento 
 

P
á
g
in

a
1

 

 
                                                         

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição: 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 10 2,00 cada 11 a 20 2,00 cada 21 a 40 3,00 cada 

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de 
tinta cor preta ou azul. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço 
compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa.  A LEITORA ÓTICA é sensível a 
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros. 

5. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-

RESPOSTA. 
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1(uma) hora contada a partir do efetivo início das 
mesmas. O CADERNO DE QUESTÕES não poderá ser levado. 

9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA. 

11. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS, incluído o tempo 
para a marcação de seu CARTÃO-RESPOSTA. 

12. O CADERNO DE QUESTÕES e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização 
das mesmas, no endereço eletrônico da SELETRIX (www.seletrix.com.br) 

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos. 
“Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem” 

 
 

 

AGENTE DE SANEAMENTO 

 
 

 

Nome do Candidato: __________________________________________ 

 
 

 

Inscrição: __________  



 

Caderno de Questões – Prefeitura de Presidente Prudente – Agente de Saneamento 
 

P
á
g
in

a
2

 

PORTUGUÊS 
 

1. Leia o texto abaixo: 
 

 
 
 

 
Reescreva a frase substituindo as formas de presente do indicativo por formas de pretérito imperfeito do indicativo. 
Faça as alterações necessárias. 
 
a) Adorais acabar com os sonhos dos outros. Porque vós ides lá e (os) fazeis virar realidade.  
b) Adoraríeis acabar com os sonhos dos outros. Porque vós iríeis lá e (os) faríeis (ou fá-los-íeis) virar realidade. 
c) Adorávamos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós íamos lá e (os) fazíamos virar realidade. 
d) Adoramos acabar com os sonhos dos outros. Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.  

 
2. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser uniformes, EXCETO a opção: 

 
a) a criança 
b) o carrasco 
c) o indivíduo 
d) o aluno 

 
3. Quanto ao acento tônico, assinale o item em que todas as palavras se classificam pela mesma regra de: barril, 

tabu e lavar. 
 
a) tranquilo, bata, jaca 
b) porão, baniu, papai 
c) flor, boneca, pânico 
d) cadeira, bíceps, mesa 

 
4. Dadas as palavras: 

 
I. passatempo 
II. a fim de  

III. amor perfeito 
 
Constatamos que o hífen é obrigatório: 
 
a) Apenas da palavra de nº I 
b) Apenas na palavra de nº II 
c) Apenas na palavra de nº III 
d) Em todas as palavras. 

 
5. Assinale a única opção incorreta quanto à colocação dos pronomes átonos. 

 
a) Soube inspirar-lhes confiança. 
b) A ele cabe decidir. 
c) Só a leitura dos grandes livros nos pode trazer a compensação das misérias de certos homens de letras. 
d) Queres ouvir-me um instante, sensatamente? 

 
6. Identifique a alternativa incorreta quanto à concordância verbal e nominal. 

 
a) Já não se fazem homens como antigamente. 
b) Estavam todas de saias e só faltavam as sandálias. 
c) Faz dias muito bonitos em maio. 
d) Vão fazer cinco anos que ele chegou. 

 
7. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. 

 
a) Ele acredita em você. 
b) João saiu cedo, às pressas. 
c) Ela sempre obedece o marido. 
d) Prefiro cinema a teatro. 

 

 “Adoramos acabar com os sonhos dos outros. 
Porque nós vamos lá e fazemos virar realidade.” 

Anúncio: Fundação Banco do Brasil 
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8. Marque a alternativa em que a pontuação está correta. 

 
a) Jovem, para entender a vida, comece por estudar o homem. 
b) O menino chorando, de emoção recebeu o presente, das mãos da tia. 
c) O bebê rindo de emoção, recebeu, o brinquedo de sua avó. 
d) A guerra flagelo terrível, tem sido uma constante, em todos os tempos da humanidade. 

 
9. Leia o texto abaixo: 

 
 
 
 
 
 
Reescreva a frase da chamada do anúncio de acordo com a norma culta, substituindo você por tu, no presente do 
indicativo. Faça apenas as alterações necessárias. 
 
a) O pior de ficar boiando é que, quanto mais você afundas, menos as pessoas te dão a mão.  
b) O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaste, menos as pessoas lhe dão a mão.  
c) O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundas, menos as pessoas te dão a mão.  
d) O pior de ficar boiando é que, quanto mais tu afundaras, menos as pessoas te dão a mão.  

 
10. Observe: 

 
I. Uma preta velha vendia laranjas. 
II. Uma velha preta vendia laranjas. 

 
Em relação à palavra preta grifada nas duas frases: 

 
a) Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, substantivo. 
b) Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, substantivo. 
c) Na primeira frase, preta é adjetivo; na segunda, adjetivo. 
d) Na primeira frase, preta é substantivo; na segunda, adjetivo. 

 

MATEMÁTICA 
11. Resolva em R a equação: x

2 
– 6x + 5 =0 

 
a) S= {3,-5} 
b) S= {2,6} 
c) S= {1,5} 
d) S= {11,0} 

 
12. Um investidor aplicou a quantia de R$ 120.000,00 à taxa de juros compostos de 20% a.m. Que montante este 

capital irá gerar após 6 meses? 
 

a) R$ 336.300,03 
b) R$ 144.451,05 
c) R$ 246.410,10 
d) R$ 358.318,08 

 
13. Resolva a equação: 3x – 5 = 2x + 6 

 
a) S= {11} 
b) S= {1} 
c) S= {13} 
d) S= {-11} 

 
14. Um vaso de flores tem preço de venda de R$ 100,00. O vendedor teve um ganho de 25% sobre o preço de custo 

deste vaso. O valor do preço de custo é: 
 

a) R$ 25,00 
b) R$ 70,50 
c) R$ 80,00 
d) R$ 125,00 

O pior de ficar boiando é que quanto mais você 
afunda menos as pessoas te dão a mão.  

Anúncio: Revista Isto é – Dinheiro. 
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15. Num tempo de 1 ano e meio com 30% a.a capitalizados trimestralmente, calcule o juros de investimento no valor 

de R$ 2.500,00. 
 

a) R$ 1358,25 
b) R$ 1263,10 
c) R$ 2257,50 
d) R$ 1534,35 

 
16. Calcule A – B, sabendo que A= {3, 4, 6, 8, 9} e B = {2, 4, 5, 6, 7, 10}. 

 
a) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 
b) {3, 4, 6, 8, 9} 
c) {4,6} 
d) {3, 8, 9} 

 
17. O salário de Maria é de R$ 4.000,00 e Martha tem um salário de R$ 1.000,00. Qual a razão de um salário para 

outro? 
 
a) 2 
b) 4 
c) 5 
d) 7 

 
18. A quantia de R$ 1462,50 representa qual porcentagem de R$ 3250,00? 

 
a) 23% 
b) 37% 
c) 45% 
d) 54% 

 
19. Uma moto trafegando com uma velocidade média de 80 km/h, faz determinado percurso em duas horas. Quanto 

tempo levaria outra moto para cumprir o mesmo percurso se ele mantivesse uma velocidade média de 90 km/h? 
 

a) 2h 15 min 
b) 2h 25 min 
c) 1h30min 
d) 1h 45 min 

 
20. Duas cozinheiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, assam e decoram 10 bolos. Se três cozinheiras 

trabalharem por 5 dias, quantas horas ela precisarão trabalhar por dia para assarem e decorarem 25 bolos? 
 
a) 4 horas 
b) 8 horas 
c) 6 horas 
d) 10 horas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Presidente Prudente, a quem compete organizar e executar o 
Sistema Municipal de Saúde, no âmbito do Município. 

 
a) Comissão Municipal de Saúde 
b) Gestores locais 
c) Secretaria Municipal de Saúde 
d) Câmara Municipal 
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22. De acordo com o Estatuto do Servidor Municipal, são deveres, entre outros: 
 

I. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II. ser leal às instituições a que servir. 
III. cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
IV. atender com presteza. 

 
Marque a opção correta: 
 
a) Apenas I está correta 
b) Apenas II e III estão corretas 
c) Apenas IV está correta 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
23. A Lei Orgânica da Saúde estabelece o seguinte princípio, entre outros: 
 
a) Utilizar da pressão arterial para o estabelecimento de prioridades. 
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  
c) Controlar a  produção de produtos  tóxicos e radioativos. 
d) Coordenar a formação de recursos humanos. 

 
24. De acordo com o Estatuto do servidor municipal, a ele é proibido, entre outros: 

 
I. ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. 
II. retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
III. recusar fé a documentos públicos. 
IV. opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 

 
Indique a opção correta: 
 
a) Apenas II está correta 
b) Apenas I e III estão corretas 
c) Apenas IV está correta 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
25. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem, entre outros, EXCETO: 

 
a) auxílio-natalidade 
b) salário-família 
c) pensão vitalícia e temporária 
d) licença para tratamento de saúde 

 
26. Nos termos da lei estadual nº 10.083/98 - toda e qualquer edificação, sendo urbana ou rural, deverá ser 

construída e mantida, observando-se, entre outros, EXCETO:  
 
a) proteção contra as enfermidades transmissíveis e as crônicas. 
b) uso da edificação em função da sua finalidade.  
c) prevenção de acidentes e intoxicações. 
d) preservação do ambiente do entorno. 

 
27. As infrações sanitárias, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, serão punidas, com 

penalidades de, entre outras, EXCETO:  
 

a) prestação de serviços à comunidade 
b) suspensão de fabricação de produto 
c) interdição parcial ou total do estabelecimento 
d) utilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes apreendidos. 

 
28. Em relação ao Sistema Único de Saúde, todo cidadão é igual e será atendido conforme as suas necessidades?  

 
a) Universalidade 
b) Equidade 
c) Integralidade 
d) Resolutividade 
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29. De acordo com a lei estadual nº 10.083/1998 – a infração de reciclar resíduos sólidos infectantes gerados por 
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde tem como penalidade: 

 
a) interdição, cancelamento da licença e/ou multa. 
b) advertência, prestação de serviços à comunidade. 
c) multa, fechamento do local ou estabelecimento. 
d) apreensão e inutilização. 

 
30. O Código Sanitário do Estado atende princípios da Constituição Federal e Estadual, da Lei Orgânica de Saúde, 

dentre outros, sendo que a participação da sociedade, se da através de, EXCETO: 
 

a) conferências de saúde 
b) conselhos de saúde 
c) representações sindicais  
d) movimentos e organizações governamentais 

 
31. São obrigatórias a limpeza e a desinfecção periódica dos reservatórios prediais, na forma indicada pela 

autoridade sanitária. Os reservatórios prediais deverão, EXCETO: 
 
a) ser construídos e revestidos com materiais que não contaminem a água.  
b) ser protegidos contra inundações, infiltrações e penetrações de corpos estranhos. 
c) não permitir o esgotamento total da água. 
d) permitir fácil acesso, inspeção e limpeza. 

 
32. Fazem parte do Sistema Único de Saúde, os serviços de, entre outros, EXCETO: 

 
a) Vigilância Sanitária 
b) Vigilância Social 
c) Vigilância Epidemiológica  
d) Vigilância Ambiental 

 
33. A Universalidade da Saúde quer dizer: 

 
a) Acesso de todo cidadão aos bens e serviços desenvolvidos pela rede de atenção à saúde. 
b) Direito à saúde na população mais necessitada economicamente. 
c) Conjunto de ações de saúde com um olhar especial a população. 
d) Nenhuma das afirmativas acima é correta. 

 
34. Nos termos da lei Orgânica Municipal de Presidente Prudente, o poder público municipal desenvolverá uma 

política de saneamento básico prioritariamente nas áreas: 
 

a) Rurais 
b) Banhadas pelos mananciais 
c) Barragens 
d) Risco 

 
35. O Conselho Municipal de Saúde séra composto por, descrito na lei Orgânica Municipal de Presidente Prudente, 

EXCETO: 
 

a) Representantes do governo Municipal  e Estadual. 
b) Representantes de médicos indicados pela classe sediada no município. 
c) Representantes de cirurgiões-dentistas pela classe sediada no município. 
d) Representantes dos usuários organizados em sindicatos. 

 
36. São áreas de atuação do SUS, entre outros, EXCETO:  

 
a) Assistência terapêutica integral. 
b) Orientação familiar. 
c) Construção de postos de saúde de alvenaria. 
d) Vigilância nutricional. 
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37. De acordo com lei Orgânica Municipal de Presidente Prudente, as ações e serviços de saúde prestadas através 
do SUS, preza pela, entre outros: 

 
a) Centralização de uma direção única. 
b) Integração de ações e serviços de saúde para diversas realidades de saneamento básico. 
c) Descentralização do atendimento ao atendimento epidemiológico. 
d) Universalização do atendimento a saúde. 
 
38. O vírus H1N1, também conhecido como influenza A, caracterizou a ocorrência de uma pandemia em 2009. A 

definição do termo pandemia é: 
 

a) Uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou 
mais continentes ou por todo o mundo. 

b) Aumento no número de casos de uma determinada doença em proporções maiores do que a esperada. 
c) Doenças causadas por bactérias. 
d) Transmissão de um vírus de origem animal (no caso ave ou porco) para o ser humano. 

 
39. Dispõe sobre normas de promoção, preservação e recuperação da saúde no campo de competência da 

Secretaria de Estado da Saúde: 
 

a) Lei nº 10.083/1998 
b) Decreto nº 12.342/1978  
c) Lei nº 8080/90 
d) Decreto nº 7508/2011 

 
40. Leia as afirmações a seguir: 

 
Fonte: www.tratabrasil.org.br/ 
 

I. Exemplos de doenças transmitidas através de água contaminada por dejetos humanos são as diarréias, 
cólera, desintiria, febre tifóide e hepatite A. 

II. Educação para a higiene e promoção da lavagem de mãos são simples e tem relação custo-benefício que 
podem reduzir os casos de diarréia. 

III. Higiene adequada é um excelente fator para prevenir doenças. 
IV. Postos de saúde precisam de saneamento adequado e terem boa higiene para controlar infecções. 

 
Em relação ao Sanemanento estão corretas: 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas III  
c) Apenas IV 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
 




