
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI - MG 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2015 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 

VISITADOR SANITÁRIO 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha com 04 opções de 
resposta cada; 
 Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 
 Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
 Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais 
alternativas ou se não houver marcação; 
 Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 
 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a 
folha de respostas, seu caderno de questões, exceto na situação em que 
concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto 
para término das provas quando então poderá levar o caderno de provas; 
 O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho Padrão 
entregue pelo Fiscal de Sala; 
 Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem 
resposta; 
 A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de 
decorridos 60 minutos do início das mesmas; 
 A não assinatura na Folha de Respostas Oficial (Gabarito) implica na 
eliminação imediata do candidato; 
 O Gabarito Oficial e as Provas Objetivas serão disponibilizados a partir das 
16 horas do dia 15/06/2015 no endereço eletrônico 
www.reisauditores.com.br  

 
ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 

E não se esqueça de assiná-la no campo apropriado! 
 

A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 
 

Duração desta prova: (03) Três Horas. 
 

Boa Prova! 
 

Inscrição nº: 
 
Nome do candidato: 
 
 
 

 
Realização: 

Reis & Reis Auditores Associados 
www.reisauditores.com.br 

http://www.reisauditores.com.br/


 

 



 

PROVA Nº 01 
PORTUGUÊS 

Leia o texto 01, abaixo, para 
responder as questões de 01 a 
05.  
 

Quais as diferenças entre 
tartarugas, cágados e jabutis?  
 
A tartaruga é um animal aquático. 
Existem tartarugas de água salgada 
e de água doce. As que vivem em 
água doce são semi-aquáticas, pois 
também vivem em terra. Os 
membros das tartarugas 
transformaram-se em nadadeiras, 
para facilitar seus movimentos na 
água.  
 
Esses quelônios geralmente têm um 
metro de comprimento e pesam 
cerca de 200 quilogramas. Mas há 
exemplares de até 2,5 metros e 800 
quilogramas.  
 
As tartarugas comem frutas e 
sementes. Só comem carne quando 
não encontram esses alimentos. A 
carne das tartarugas é muito 
saborosa e apreciada no mundo 
inteiro. 
 
Os cágados vivem em água doce ou 
em terra. Seus membros têm cinco 
dedos terminados em unhas. São 
menores que as tartarugas, pois 
medem entre 15 e 30 centímetros. 
Alimentam-se de peixes e, em 
cativeiro, aceitam pedaços de carne 
e minhocas.  
 
Os jabutis são terrestres. Vivem na 
mata, sob as árvores, mas gostam 
de banhos demorados. Sabem 

nadar, mas não mergulham como as 
tartarugas e os cágados.  
 
Medem entre 35 e 40 centímetros, 
mas alguns chegam até a 70 
centímetros de comprimento.  
 
Os membros dos jabutis parecem 
pequenas patas de elefante e seus 
cinco dedos terminam em grossas 
unhas. Alimentam-se de frutas e 
suportam bem o cativeiro.  
 

BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson C. 
Ciências: os seres vivos – ecologia e 
saúde. São Paulo: Ática, 2002, p.251. 
 
01) De acordo com o texto podemos 
afirmar que são animais 
exclusivamente terrestres: 
 
a) As tartarugas; 
b) Os Cágados; 
c) Os Jabutis; 
d) Os cágados e os jabutis. 
 
02) Na frase: 
 
“Um dos casos mais emblemáticos 
do século 21 talvez seja o 
do WikiLeaks, site criado pelo 
jornalista Julian Assange que 
divulgou informações sigilosas de 
vários países, principalmente sobre 
os Estados Unidos e a Guerra do 
Afeganistão.” 
 
A palavra em destaque pode ser 
corretamente substituída por: 
 
a) estereotipados; 
b) comuns; 
c) problemáticos; 
d) simbólicos. 
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03)  Dos animais tratados no texto, 
pode-se afirmar que o que atinge o 
maior tamanho é: 
 
a) A tartaruga;  
b) O cágado; 
c) O jabuti;  
d) Todos apresentam em média o 
mesmo tamanho.  
 
04) O texto aponta : 
 
 
a) As principais diferenças entre as 
tartarugas, os jabutis e os cágados; 
b) As características de três animais 
peçonhentos; 
c) Que os três animais não 
apresentam nenhuma semelhança 
entre si; 
d) Que os jabutis por serem animais 
terrestres, não gostam de água. 
 
05) Conforme o texto, estão 
corretas as afirmativas abaixo: 
EXCETO. 
 
 
a) Os membros das tartarugas 
transformam-se em nadadeiras; 
b) Os membros dos jabutis são 
grandes como os de um elefante; 
c) Os jabutis sabem nadar; 
d) Os cágados alimentam-se de 
peixes; 
 
06) Escreve-se corretamente com 
CH: EXCETO. 
 
 
a) ___uva;    
b) ___ave;  
c) en__rrada;  
d) en__ente.  
 

07) Marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
 
a)  cozer = cozinhar; 
b) chácara = sítio; 
c) concertar = arrumar; 
d) cumprimento = saudação; 
 
08) O antônimo das palavras abaixo 
são,  respectivamente: 
 

Valente – Novo 
 
 
a) corajoso - velho; 
b) corajoso - idoso; 
c) covarde - velho; 
d) covarde - jovem. 
 
09) Na frase: 
 

A aluna falava calmamente. 
 
O significado da palavra em 
destaque é: 
 
 
a) irritadamente; 
b) constantemente; 
c) mansamente; 
d) apressadamente. 
 
10) Qual das palavras abaixo 
indicadas NÃO está corretamente 
dividida em sílabas, em 
conformidade com as regras 
gramaticais? 
 
 
a) se-cre-tá-ria; 
b) gra-tu-i-to; 
c) ter-ra; 
d) flu-í-do. 
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PROVA Nº 02 
MATEMÁTICA 

 

11) Calcule: 
 
175.237 + 23.259 = 

 
 
 
 
a) 188.469 
b) 198.496 
c) 151.978 
d) 189.476 
 
12) Resolva: 
 

237 x 521 = 
 
 
 
 
 
a) 121.377 
b) 122.177 
c) 123.377 
d) 123.477 
 
13)  Maria saiu de casa às 14h 
45min, caminhando até a academia 
que fica a 15 minutos de sua casa, e 
chegou na hora da aula de aeróbica 
cuja duração é de uma hora. A que 
horas terminará a aula de aeróbica 
de Maria? 
 
 
 
 
 
a) 15 horas;  
b) 15 horas e 45 minutos; 
c) 16 horas;  
d) 16 horas e 15 minutos.  
 

14) 3 Km equivalem a: 
 
a) 3.000 m 
b) 300 m 
c) 3.000 m2 
d) 30.000 m 
 
15) Em uma venda de R$100,00, 
João tem 30% de lucro. Qual o 
custo da venda de João? 
 
 
 
a) R$30,00 
b) R$70,00 
c) R$50,00 
d) R$75,00 
 
16) A bola se assemelha a: 
 
a) um cubo;    
b) um cone;  
c) uma esfera;  
d) um cilindro.  
 
17) O desenho abaixo se relaciona 
com qual figura geométrica: 
 

 
 
 
a) cone; 
b) cilindro; 
c) esfera; 
d) cubo. 
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18) Resolva: 
 

 7       x    1210 =  
             11  
 
 
 
 
a) 670 
b) 870 
c) 770 
d) 970 
 
Responda as questões 19 e 20 
com base na informação abaixo: 
 
André percorreu em sua viagem, 
1.200 km. 1/3 desta viagem foi à 
cavalo, e 2/5 de trem. 
 
Pergunta-se: 
 
19) Quantos km André percorreu à 
cavalo? 
 
 
 
 
 
a) 300 km; 
b) 400 km; 
c) 700 km; 
d) 450 km. 
 
20) Quantos Km ele percorreu de 
trem? 
 
 
 
 
a) 450 km; 
b) 400 km; 
c) 480 km; 
d) 580 km. 
 

PROVA Nº03 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

21) Qual foi o ano da conquista da 
emancipação política de Catuji/MG? 
 
a) 1907; 
b) 1992; 
c) 1945; 
d) 1999. 
 
22) Na origem da história, antes de 
se chamar Catuji, qual era sua 
denominação? 
 
a) Três Barras; 
b) Barramas; 
c) Vale Paraíso; 
d) Vale do Mucuri. 
 
23) O município de Catuji/MG 
pertence a qual microrregião? 
 
a) Vale do Mucuri; 
b) Teófilo Otoni; 
c) Vale do Jequitinhonha; 
d) Norte de Minas. 
 
24) O gentílico de Catuji/MG é: 
 
a) Catujense; 
b) Catujiense; 
c) Catujano; 
d) Catujiano. 
 
 
25) A Região Sudeste é composta 
por quantos Estados Brasileiros? 
 
 
a) 03 Estados e um Distrito Federal; 
b) 04 Estados; 
c) 04 Estados e um Distrito Federal; 
d) 05 Estados.  
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26) Qual país não faz parte do 
bloco Mercosul? 
 
a) Paraguai; 
b) Venezuela; 
c) Bolívia; 
d) Uruguai. 
 
27) Compete privativamente à 
Câmara dos Deputados: 
 
I- Autorizar, por dois terços de seus 
membros, a instauração de 
processo contra o Presidente e o 
Vice-Presidente da República e os 
Ministros de Estado; 
II- Proceder à tomada de contas do 
Presidente da República, quando 
não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão 
legislativa; 
III- Elaborar seu regimento interno. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Somente a afirmativa II; 
b) As afirmativas I e III; 
c) Todas as afirmativas; 
d) Nenhuma das afirmativas acima. 
 
28) O estudo das plantas é 
conhecido como: 
 
a) Ecologia; 
b) Botânica; 
c) Zoologia; 
d) Plantônia. 
 
29) É um regime não democrático, 
ou seja, possui um governo em que 
não há participação popular. 
 
Qual é o tipo de governo citado 
acima? 

a) República; 
b) Ditadura; 
c) Anarquismo; 
d) Monarquia. 
 
30) Qual dos países abaixo não faz 
fronteira com o Brasil? 
 
a) Colômbia; 
b) Venezuela; 
c) Peru; 
d) Equador. 
 

PROVA Nº 29 - ESPECÍFICA  
VISITADOR SANITÁRIO 

 
31) Sobre situação epidemiológica 
das doenças transmissíveis no 
Brasil, assinale a alternativa 
correta: 
 
 
 
a) A varíola ainda é uma doença 
que não foi erradicada; 
b) A poliomielite ainda é uma 
doença que não foi erradicada; 
c) O sarampo não foi eliminado; 
d) Todas as alternativas estão 
incorretas. 
 
 
32) Algumas doenças transmissíveis 
estão caminhando para o declínio, 
ou seja, estão quase sendo 
erradicadas. Dentre as doenças 
abaixo citadas, todas estão neste 
estágio citado acima, exceto: 
 
 
a) Varíola; 
b) Raiva; 
c) Rubéola; 
d) Coqueluche. 
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33) Analise as assertivas a seguir e 
assinale a alternativa correta: 
 
 
 
I) O tétano é uma doença 
transmissível e contagiosa que 
apresenta duas fases de ocorrência, 
sendo elas a neonatal e acidental. 
II) O tétano neonatal pode ser 
evitado com o uso da vacina DTP. 
III) O tétano acidental pode ser 
evitado por meio de vacinação das 
gestantes durante todo o período de 
gravidez. 
 
 
 
 
a) Estão corretas I e II; 
b) Apenas I está incorreta; 
c) Somente III está incorreta; 
d) Todas estão incorretas. 
 
 
 
34) São objetivos da vigilância 
epidemiológica após a vacinação da 
população, exceto: 
 
 
 
a) Identificar novos eventos e 
também eventos raros pós-
vacinação; 
b) Investigar eventos adversos; 
c) Fornecer dados superficiais para 
estabelecer a relação de causas 
adversas com a vacinação; 
d) Investigar e sinalizar de forma 
elaborada os fatores de risco que 
potencializam eventos adversos. 
 
 
 

35) A Dengue tem sido uma doença 
de grandes estudos e vigilância 
realizada pelo SUS, além de ser alvo 
de campanhas frequentes de saúde 
pública no Brasil. Diante disso, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) O mosquito transmissor, Aedes 
Aegypti, já foi erradicado na década 
de 50 e 60, entretanto, devido a 
falhas de vigilância epidemiológica 
retornou mais forte na década de 70 
devido às mudanças ambientais e 
sociais sofridas pelo aceleramento 
da urbanização; 
b) O mosquito transmissor é 
encontrado apenas nas zonas 
litorâneas; 
c) As atividades de prevenção da 
Dengue dependem somente de 
articulações por parte do Sistema 
Único de Saúde; 
d) Nenhuma das alternativas acima. 
 
 
 
36) As estatísticas mostram os 
acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho, revelam uma enorme 
quantidade de pessoas 
prematuramente mortas ou 
incapacitadas para o trabalho. Os 
trabalhadores que sobrevivem a 
esses infortúnios são também 
atingidos por danos que se 
materializam em. Exceto: 
 
 
 
a) Sofrimento físico e mental; 
b) Cirurgias e remédios; 
c) Emprego garantido; 
d) Depressão e traumas. 
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37) São representados por fatores 
ou agentes existentes no ambiente 
de trabalho que podem afetar a 
saúde dos trabalhadores, como: 
ruídos, vibrações, radiações, frio, 
calor, pressões anormais e umidade. 
 
A definição acima refere-se à: 
 
a) Riscos físicos; 
b) Riscos químicos; 
c) Riscos biológicos; 
d) Riscos Ergonômicos. 
 

38) Leia as afirmativas abaixo, 
sobre os benefícios da adoção do 
Mapa de Risco, e assinale V para as 
afirmativas verdadeiras e F para 
as afirmativas falsas: 
 
(   ) Identificação prévia dos riscos 
existentes nos locais de trabalho 
aos quais os trabalhadores poderão 
estar expostos; 
(   ) Conscientização quanto ao uso 
adequado das medidas e dos 
equipamentos de proteção coletiva e 
individual; 
(   ) Redução de gastos com 
acidentes e doenças, medicação, 
indenização, substituição de 
trabalhadores e danos patrimoniais; 
(   ) Facilitação da gestão de saúde 
e segurança no trabalho com 
aumento da segurança interna e 
externa;  
(   ) Melhoria do clima 
organizacional, maior produtividade, 
competitividade e lucratividade. 
 

Marque a sequência correta: 
 
a) F, F, F, F, F; 
b) V, V, V, F, V; 
c) V, V, V, V, V; 
d) V, V, F, F, V. 
 

39)  Na Tabela de Classificação dos 
Riscos Ambientais, o Grupo Amarelo 
representa qual risco? 
 
a) Riscos Ergonômicos; 
b) Riscos de Acidentes; 
c) Riscos de Incêndios; 
d) Riscos Adicionais. 
 
40) São considerados recicláveis 
aqueles resíduos que constituem 
interesse de transformação, que 
têm mercado ou operação que 
viabiliza sua transformação 
industrial. 
 
Dentre as alternativas abaixo, qual 
é um tipo de papel não reciclável? 
 
a) Formulários de computador; 
b) Cartolinas; 
c) Cartões; 
d) Fita Crepe. 
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