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• Confira se este caderno de provas corresponde ao car-
go pretendido.

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 40 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Já era quase madrugada
Neste querido Riacho Fundo
Cidade muito amada
Que arranca elogios de todo mundo

O plantão estava tranquilo
Até que de longe se escuta um zunido
E todos passam a esperar
A chegada da Polícia Militar

Logo surge a viatura
Desce um policial fardado
Que sem nenhuma frescura
Traz preso um sujeito folgado

Procura pela autoridade
Narra a ele a sua verdade
Que o prendeu sem piedade
Pois sem nenhuma autorização
Pelas ruas ermas todo tranquilão
Estava em uma motocicleta com restrição

(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
-noticias/2011/08/03/delegado Reinaldo Lobo-faz-relatorio-de-

-crime-em-forma-de-poesia-e-é-repeendido-veja-htm. Acesso em 
14/11/2022)

QUESTÃO 01
Leia as afirmações sobre o texto I:

I. É o relatório de um crime na estrutura de um poema.
II. O autor do texto apresentou versos e estrofes,além de 
rimas alternadas e emparelhadas em todo o texto.
III. Fica explícito  que a principal intenção do autor não 
foi produzir arte.
IV. Há presença de intergenericidade nesse texto,con-
siderando que ele apresenta uma característica formal, 
entretanto  outro propósito comunicativo.

Marque a alternativa correta:

A ( ) I apenas.
B ( ) I, II apenas. 
C ( ) II, III apenas.
D ( ) I, II,IV apenas. 

QUESTÃO 02
Em relação ao Texto I, marque a tipologia textual 

de base predominante nele:

A ( ) descritiva.
B ( ) narrativa. 
C ( ) injuntiva. 
D ( ) argumentativa. 

QUESTÃO 03
Quanto ao domínio discursivo, marque a instância 

discursiva predominante no Texto I:

A ( ) discurso familiar.
B ( ) discurso jornalístico. 
C ( ) discurso jurídico.
D ( ) discurso poético.

QUESTÃO 04
Considerando a ênfase que o autor deu a um dos 

elementos da comunicação no Texto I, a função de lin-
guagem predominante nele é:

A ( ) poética.
B ( ) apelativa.
C ( ) fática. 
D ( ) metalinguística. 

TEXTO II

(Disponível em: https://ndmais.com.br/opinião 
/charges/falta-de-combustivel/)
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QUESTÃO 05
Na charge acima há um recurso estilístico na cons-

trução do pensamento do personagem burro. Qual o 
nome dessa figura de linguagem? Marque a alternativa 
correta:

 
A ( ) paródia. 
B ( ) paráfrase.
C ( ) prosopopéia.
D ( ) metáfora. 

QUESTÃO 06
No pensamento do personagem “burro”, dentro do 

balão, há dois conectores conjuntivos: E e QUE. Marque 
a alternativa que apresenta a classificação semântica dos 
conectores na ordem que aparecem:

A ( ) conjunção integrante e conjunção adversativa.
B ( ) conjunção aditiva e conjunção integrante. 
C ( ) conjunção aditiva e conjunção relativa. 
D ( ) conjunção conformativa e conjunção comparati-

va.

TEXTO III
Leia este trecho de notícia de jornal:

No início do ano haverá concursos para preenchi-
mentos de todas as vagas ociosas na Unicamp,promovi-
das pelas universidades onde serão oferecidas. [...] Se não 
houverem candidatos aptos em número suficiente para 
preencher as vagas, elas serão oferecidas somente no ano 
seguinte.

(Folha de São Paulo, 11/02/1991). 

QUESTÃO 07
Nesse trecho há duas passagens empregando o ver-

bo haver no sentido de existir:Marque a alternativa cor-
reta quanto à concordância verbal nesse emprego:

A ( ) houverem candidatos.
B ( ) haverá concursos. 
C ( ) houver candidatos.
D ( ) haverão concursos. 

TEXTO IV
O QUE NÃO FALTOU FOI AVISO

Choveu tinta nas rotativas que imprimiram jornais 
e revistas em maio para falar da crise. Os meios de co-
municação descobriram a crise tardiamente. Apesar de 
esporádicos alertas, ninguém soube dar ao cidadão a real 
dimensão do problema.

Vai fazer cinco anos que a Câmara Americana de 
Comércio aborda em textos públicos os problemas de su-
primento de energia no Brasil.

(Update, junho, 2001)

QUESTÃO 08
Marque a alternativa que apresenta o sentido do 

verbo chover no Texto IV:

A ( ) cair ou sobrevir em abundância.
B ( ) chover no sentido de chuva natural. 
C ( ) pingar muitas gotas de tinta. 
D ( ) cair gotas esporádicas de tintas.
 

QUESTÃO 09
A palavra “alerta” pode exercer as funções relativas 

a quatro classes gramaticais. Em que sentido ela foi em-
pregada no texto? Marque a alternativa certa:

A ( ) adjetivo. 
B ( ) pronome.
C ( ) substantivo.
D ( ) advérbio. 

 
QUESTÃO 10

Observe as palavras extraídas do texto e marque 
a alternativa cuja acentuação dos vocábulos se justifica 
pela mesma regra ortográfica:

A ( ) comunicação/câmara/ninguém.
B ( ) dimensão/esporádicos/público.
C ( ) comércio/ninguém/cidadão.
D ( ) esporádicos/câmara/públicos. 
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Num estacionamento existem motos e carros num 

total de 40 veículos. Sabendo que a quantidade de pneus 
existentes é de 120, podemos afirmar corretamente que:

A ( ) O número de motos é igual ao número de carros.
B ( ) O número de moto é igual ao dobro do número de 

carros.
C ( ) O número de motos é maior que o número de car-

ros.
D ( ) O número de motos é menor ao número de carros.

QUESTÃO 12
A sombra de uma árvore aumenta, em determinan-

do período do dia de acordo com uma função exponen-
cial, o tempo medido em horas e a sombra em metros, de 
acordo com f(t) = 2t – 2. Analisando essa função, quanto 
tempo demoraria para que a sombra atinja 32?.

A ( ) 8 anos.
B ( ) 7 anos.
C ( ) 6 anos.
D ( ) 5 anos.

QUESTÃO 13 
Um triângulo isósceles possui os lados congruen-

tes medindo 5 metros e o ângulo entre eles medindo 60 
graus. Nessas condições a área desse triângulo é:

A ( ) 25 3. 
B ( ) 25 3 /2.
C ( ) 25 3 /4.
D ( ) 25 3 /8. 

QUESTÃO 14 
Uma empresa fez um contrato com um cliente de 

modo que seria cobrado um custo fixo mensal de 50 reais 
e 15 reais por utilização do produto por hora. Num de-
terminado mês o cliente pagou 755 reais. Qual foi o total 
de horas utilizadas naquele mês?

A ( ) 45. 
B ( ) 47.
C ( ) 49.
D ( ) 51. 

QUESTÃO 15 
Uma pessoa construirá um chiqueiro retangular 

com tela cujo valor é 17 reais o metro linear. Sabendo 
que a área do chiqueiro é de 50 metros quadrados e que 
o comprimento do chiqueiro excede a largura em 40 me-
tros, qual o valor que gastou com as telas?:

A ( ) 2010 reais. 
B ( ) 2020 reais.
C ( ) 2030 reais.
D ( ) 2040 reais. 

QUESTÃO 16 
A função f(x) = – x2 + 50x descreve a germinação de 

sementes relacionando-a a temperatura x. Qual a tempe-
ratura de germinação máxima?

A ( ) 50. 
B ( ) 35.
C ( ) 25.
D ( ) 15.

QUESTÃO 17
Uma pessoa precisa transferir 758 unidades de um 

produto e para tanto tem a seu dispor embalagens com 
capacidade para 18 unidades da mercadoria. Para trans-
portar toda mercadoria, quantas caixas no mínimo se-
rão necessárias?

A ( ) 39. 
B ( ) 41.
C ( ) 43.
D ( ) 45.

QUESTÃO 18
A média aritmética das notas de uma turma do en-

sino médio de uma escola com 35 alunos foi de 65 num 
determinado mês. No mês seguinte as notas individuais 
foram acrescidas de 10% cada uma, nessas condições a 
média aritmética no mês seguinte aumentou para (assi-
nale a única resposta correta)?

A ( ) 67,5.
B ( ) 69,5.
C ( ) 71,5.
D ( ) 73,5.
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QUESTÃO 19
Para construir uma cerca de duzentos metros uma 

máquina operando 8 horas por dia gasta 10 dias para 
terminar o serviço. Assim, para construir uma cerca de 
300 metros trabalhando 10 horas por dia, quantos dias 
levaria?

A ( ) 8 dias. 
B ( ) 10 dias.
C ( ) 12 dias.
D ( ) 14 dias.

QUESTÃO 20
Para medir a largura de um rio num determinado 

local uma pessoa num ponto (B) observa uma árvore (A) 
na outra margem. Em seguida caminha 45 metros até 
um ponto C de modo que o ângulo ABC seja de 90 graus 
e o ângulo BCA seja de 30 graus. Qual a largura do rio?

A ( ) 29. 
B ( ) 26.
C ( ) 23.
D ( ) 21.
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QUESTÃO 23
Segundo as proposições da Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Mossâmedes, compete à Câmara Municipal 
exercer as seguintes atribuições:

I. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município, por 
mais de quinze dias, por necessidade do serviço;
II. Tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando so-
bre parecer do Tribunal de Contas do Município no pra-
zo máximo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento;
III. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamen-
to, armamento e zoneamento urbano ou para fins urba-
nos;
IV. Publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamen-
tária.

Estão corretos os itens:

A ( ) Apenas II e IV.
B ( ) Apenas I e II.
C ( ) Apenas I, II e IV.
D ( ) Apenas I e IV.

QUESTÃO 24
Segundo as disposições da Lei Orgânica do Muni-

cípio de Mossâmedes, o processo legislativo municipal 
compreende a elaboração de emendas à Lei Orgânica 
Municipal, leis complementares, ordinárias e delegadas, 
decretos legislativos e resoluções. A respeito do tema, as-
sinale a alternativa CORRETA:

A ( ) A Lei Orgânica somente poderá ser emendada na 
vigência de estado de sítio ou de intervenção no 
Município.

B ( ) As leis complementares somente serão aprova-
das se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos 
membros da Câmara Municipal, observados os 
demais termos de votação das leis ordinárias.   

C ( ) As leis que dispuserem sobre criação de cargos, 
funções ou empregos públicos, são de iniciativa 
exclusiva da Mesa da Câmara.

D ( ) A Lei Orgânica Municipal só poderá ser emenda-
da mediante proposta do Prefeito Municipal.

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS 
GERAIS DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir. 

I. O município surgiu há mais de 300 anos, em razão da 
descoberta de ouro nas encostas da Serra Dourada.
II. Localizado nas encostas da Serra Dourada, com alti-
tude média de 615m, possui clima semiárido, com varia-
ções de temperatura.
III. A comunidade teve início por volta da metade do sé-
culo XVIII, com a denominação de Aldeia de São José, 
fundada para servir de habitação dos índios AKROÁS e 
NAUNDÓS.
IV. Em 1774 foi reerguida com edificações pelo então Go-
vernador da Capitania de Goiás e Capitão-General, D. 
José de Almeida Vasconcelos Several de Carvalho, Barão 
de Mossâmedes, para sua residência e local de escraviza-
ção dos índios KAIAPÓS, passando a ser denominada 
Aldeia de São José de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) III e IV, apenas, são corretas.

QUESTÃO 22
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir

I. Do ponto de vista religioso, ainda no século XVIII, 
criou-se a Freguesia de São José de Mossâmedes, desli-
gando-a da Freguesia de Meia Ponte.
II. Em 31 de julho de 1845, pela Lei Provincial nº6, foi 
criado o Distrito de São José de Mossâmedes, passando a 
pertencer ao Município de Goiás.
III. Pelo Decreto-Lei nº1.233 de 31 de Outubro de 1938, 
passou a denominar-se, somente Mossâmedes.
IV. Mossâmedes foi elevada à categoria de Município, em 
14 de Novembro de 1953, quando entrou em vigor a Lei 
Estadual que criou o Município de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) II, III e IV, apenas, são corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
Com relação aos métodos de avaliação nutricional 

em adultos, a medida da estatura é utilizada para cal-
cular o Índice de Massa Corporal, e com isso avaliar se 
indivíduo está eutrófico ou não. No caso de impossibili-
dade de aferição, a estatura pode ser estimada por mé-
todos alternativos, como (marque apenas 1 alternativa 
correta):

A ( ) Estatura recumbente, extensão das pernas e cir-
cunferência da cintura. 

B ( ) Altura recumbente; envergadura ou semienverga-
dura dos braços e altura do joelho. 

C ( ) Extensão dos braços, circunferência da cintura e 
altura do joelho. 

D ( ) Altura do joelho, extensão das pernas e circunfe-
rência do quadril.

QUESTÃO 27
Considerando o contexto atual de crescimento das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e de seus 
fatores de risco, como a inatividade física e a alimentação 
inadequada, é indiscutível a necessidade da realização de 
ações de promoção da saúde pautadas na autonomia e 
no empoderamento. Para a realização de ações de pro-
moção da alimentação adequada e saudável efetivas e 
contextualizadas na realidade dos sujeitos, torna-se es-
sencial serem desenvolvidas em locais acessíveis para a 
população. De acordo com esse contexto, analise as al-
ternativas abaixo:

I. No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis 
constituem o problema de saúde de maior magnitude e 
correspondem a cerca de 70% das causas de mortes, atin-
gindo fortemente as camadas pobres da população e os 
grupos mais vulneráveis, como pessoas com baixa renda 
e escolaridade.
II. A Atenção Básica destaca-se como lócus prioritário 
por estar próximo à comunidade, conforme destacado 
pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
III. A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de co-
municação da Rede de Atenção à Saúde, onde também 
se destacam os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) e o Programa Academia da Saúde (PAS).
IV. Como exemplo no âmbito da Atenção Básica, a vigi-
lância alimentar e nutricional é monitorada por meio do 
Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), 
realizado rotineiramente nas unidades básicas de saúde.

QUESTÃO 25
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Mu-

nicípio de Mossâmedes, assinale a alternativa INCOR-
RETA: 

A ( ) Além do vencimento e das vantagens previstas na 
lei, poderão ser deferidos aos servidores gratifi-
cações e adicionais, dentre eles, a gratificação de 
produtividade fiscal. 

B ( ) A gratificação de incentivo funcional será conce-
dida mediante comprovação de conclusão de cur-
sos e programas voltados para o aprimoramento 
profissional, ministrados pela administração mu-
nicipal ou por instituições de ensino devidamente 
credenciadas.  

C ( ) Por quinquênio de efetivo exercício no serviço pú-
blico municipal de Mossâmedes, será concedido 
ao servidor um adicional correspondente a 2% 
(dois por cento) do vencimento base de seu cargo 
efetivo, até o limite de sete quinquênios. 

D ( ) O servidor que opera direta e permanentemente 
com raios X ou substâncias radioativas gozará, 
obrigatoriamente, vinte dias consecutivos de fé-
rias, por semestre de atividade profissional, proi-
bida, em qualquer hipótese, a acumulação. 
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Marque a alternativa que contemple apenas as afir-
mativas corretas:

A ( ) I, II, III.
B ( ) II, III, IV. 
C ( ) I, II, IV.
D ( ) III, IV.

QUESTÃO 28
O envelhecimento humano é acompanhado por 

mudanças na composição corporal, determinando uma 
progressiva redução da massa muscular, avaliada e deno-
minada de sarcopenia em 1989 por Rosenberg. A popu-
lação idosa vem crescendo mundialmente, e a avaliação 
do estado nutricional permite a identificação de idosos 
em risco nutricional. Atualmente, a medida que é con-
siderada melhor e mais sensível para avaliar a perda da 
massa muscular e identificação precoce da sarcopenia 
nessa população é (marque a alternativa correta):  

A ( ) Área muscular do braço. 
B ( ) Bioimpedância elétrica.
C ( ) Circunferência do braço. 
D ( ) Circunferência da panturrilha.

QUESTÃO 29
O diagnóstico de obesidade e seu tratamento, po-

dem resultar em diminuição das comorbidades asso-
ciadas, assim como diminuição dos riscos que a acom-
panham. No contato com o paciente, o profissional da 
saúde deve levar em consideração aspectos importantes, 
como a comunicação verbal e não verbal e alguns fun-
damentos bioéticos no seu cuidado, porém nem sempre 
esse cuidado é realizado. Analise as assertivas a seguir e 
verifique sua veracidade considerando aspectos bioéticos 
no atendimento nutricional a uma lactante após 3 meses 
de aleitamento materno:

I. A anamnese alimentar deve investigar a partir de qual 
período essa jovem mãe começou a ganhar peso, pois seu 
aumento pode estar relacionado com estado pré-gesta-
cional, gestacional, distúrbios hormonais, inadequação 
na quantidade e qualidade alimentar ou ainda proble-
mas pessoais.
II. A forma como o diagnóstico nutricional avaliado é 
comunicado vai influenciar positiva ou negativamen-
te no processo relacional entre nutricionista e paciente, 
uma vez que a partir desse momento pode ou não haver 
adesão ao tratamento.
III. O profissional nutricionista deve objetivar a integra-
lidade do ser humano em qualquer espaço de interven-
ção e construir uma prática que correlacione questões 
sociais, psicológicas, genéticas, clínicas e alimentares 
implicadas na obesidade tanto individual como familiar 
dessa paciente.

IV. Uma dieta para lactante pode conter alimentos di-
versos, naturais ou processados, uma vez que na lactação 
não há influência dos alimentos que a mãe consome no 
leite materno, tendo este uma composição pré-determi-
nada de nutrientes. 

Marque a alternativa que contemple apenas as afir-
mativas corretas:

A ( ) I, II, III. 
B ( ) II, III, IV. 
C ( ) I, II, III, IV. 
D ( ) I, III, IV.

QUESTÃO 30
No contexto das reações adversas a alimentos, sa-

be-se que todo alimento é um antígeno que provoca uma 
reação tolerável ou patológica no organismo. Leia com 
atenção as afirmativas abaixo e depois escolha a alterna-
tiva que contém apenas as afirmativas verdadeiras.

I. Alergia Alimentar pode acontecer por proteína ou por 
carboidrato ligado a proteína (oligopeptídeos), desde que 
exerça uma reação imunomediada por imunoglobulinas 
e/ou células.
II. Intolerância alimentar e aversão alimentar envolvem 
resposta imunológica imediata.
III. Os alimentos que comumente podem provocar cho-
que anafilático são milho, carnes, pipoca ou chocolate.
IV. Anafilaxia, formigamento da língua, pele coçando e 
inchaço podem ser sinais e sintomas de alergia aos ali-
mentos.

Marque a alternativa que contemple apenas as afir-
mativas corretas:

 
A ( ) I, II, III 
B ( ) I, IV 
C ( ) II, III. 
D ( ) III, IV. 
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QUESTÃO 31
A promoção de práticas alimentares saudáveis está 

inserida no contexto da adoção de estilos de vida saudá-
veis, sendo importante para a promoção da saúde. A Po-
lítica Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) in-
tegra a Política Nacional de Saúde no Brasil e tem como 
diretrizes, entre outras, a promoção de práticas alimen-
tares saudáveis, a prevenção e o controle dos distúrbios 
nutricionais e das doenças associadas à alimentação e 
nutrição e o monitoramento da situação alimentar e nu-
tricional (BRASIL, 2003). De acordo com o Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2006), devem ser adotadas as seguin-
tes recomendações no que diz respeito à promoção da 
alimentação saudável (marque a alternativa correta):

A ( ) Quanto ao consumo de sal, restringir a 7g de clo-
reto de sódio ao dia, não importa se tempero nor-
mal ou industrializado.  

B ( ) Quanto ao açúcar, limitar a ingestão de amido, 
amiláceos e farináceos.

C ( ) No caso de gorduras, reduzir o consumo de carnes 
gordurosas, embutidos, leite e derivados integrais, 
mas preferindo banha de porco aos óleos vegetais 
como soja, canola, girassol, oliva. 

D ( ) Sobre o consumo de fibras, deve ser adequado 
porque este grupo de nutrientes pode reduzir o 
risco de desenvolvimento de várias doenças, como 
diverticulite, câncer de cólon e hiperlipidemias. 

 
QUESTÃO 32

Considerando a gestão em Unidades de Alimenta-
ção e Nutrição, o método de Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC) é um sistema que permite 
identificar o perigo, determinar o ponto crítico de con-
trole e indicar o controle imediato. De acordo com esse 
contexto, avalie as assertivas abaixo e marque a alterna-
tiva correta:

A ( ) A filosofia do APPCC é de prevenção, raciona-
lidade e especificidade para controlar riscos que 
envolvam o alimento principalmente relacionado 
à qualidade sanitária, sendo um sistema que for-
nece a estrutura para monitorar o sistema total de 
alimentos, especialmente no momento de distri-
buição do alimento para consumo para reduzir o 
risco de doenças transmitidas por alimentos.

B ( ) Um ponto crítico de controle é qualquer passo 
em que os riscos possam ser colocados em níveis 
toleráveis de contaminação. São práticas e pro-
cedimentos que, se não for feito corretamente, 
colocarão em risco a saúde de quem consumir o 
alimento como, por exemplo, cozinhar, refrigerar, 
reaquecer etc. 

C ( ) Os perigos podem ser de natureza biológica, física 
ou química. O perigo biológico é o mais frequente 
nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN).

D ( ) A Portaria n. 216, de 15 de setembro de 2004, da 
ANVISA obriga os estabelecimentos produtores 
de refeições a adotarem o sistema APPCC, e toma 
outras providências de Boas Práticas para unida-
des de alimentação e nutrição.

QUESTÃO 33
Em Serviços de Alimentação e Nutrição, para as-

segurar a qualidade higiênico-sanitária, as normas de 
procedimentos que devem ser adotados durante a pre-
paração dos alimentos são estabelecidas pela legislação. 
Dentre as afirmações abaixo, qual procedimento é consi-
derado adequado? Escolha uma alternativa correta ape-
nas.

A ( ) Para higienização de geladeiras, deve ser retirado 
todo produto existente e armazenar em caixa de 
isopor com gelo; usar esponja e sabão para limpe-
za externa e depois passar pano úmido para reti-
rar sabão existente. 

B ( ) Para higienizar liquidificadores e outros equipa-
mentos desmontáveis, deve-se retirar todo resíduo 
sólido, lavar com água e detergente, enxaguar, de-
sinfetar com água quente e desinfetantes específi-
cos, sem precisar secar.

C ( ) Quanto aos manipuladores, deve-se ter como foco 
apenas a higiene correta das mãos, seguindo os 
seguintes passos: abrir torneira e lavar as mãos, 
colocar sabão nas palmas das mãos, friccionando 
bem uma mão na outra; esfregar o dorso  da mão 
direita com a mão esquerda, entrelaçando os de-
dos e vice-versa.  

D ( ) A higienização de bancadas e mesas consiste ape-
nas em passar um pano com álcool 70% e deixar 
secar. 
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QUESTÃO 34
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no 

Brasil é reconhecida como uma ação estratégica para 
o alcance da Segurança Alimentar e Nutricional e dá 
garantia ao Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA). Conforme o Decreto nº 7.272, de 25 de agos-
to de 2010, a EAN é uma diretriz de uma determinada 
Política Nacional, e desde então vem sendo trabalhada 
em uma perspectiva mais ampliada em diferentes cam-
pos de ação, no escopo do sistema alimentar, e articulada 
a outras políticas públicas. O contexto se refere à qual 
política?

A ( ) Política de Combate à Fome (Fome Zero).
B ( ) Política de Agricultura Familiar (PAA).
C ( ) Política Nacional de Segurança Alimentar e Nu-

tricional (PNSAN).  
D ( ) Política de Alimentação do Trabalhador (PAT).

 
QUESTÃO 35

Considerando a Resolução nº 453, de 10 de maio 
de 2012, sobre o Conselho Nacional de Saúde/MS, e de 
acordo com a organização dos Conselhos de Saúde, onde 
rege a Terceira Diretriz: “a participação da sociedade or-
ganizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de 
Saúde uma instância privilegiada na proposição, discus-
são, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscali-
zação da implementação da Política de Saúde, inclusive 
nos seus aspectos econômicos e financeiros. A legislação 
estabelece, ainda, a composição paritária de usuários em 
relação ao conjunto dos demais segmentos representa-
dos. ” Esta resolução deixa claro que

I. O Conselho de Saúde será composto por representantes 
de entidades, instituições e movimentos representativos 
de usuários, de entidades representativas de trabalhado-
res da área da saúde, mas não do governo e de outras 
entidades representativas de prestadores de serviços de 
saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do 
Conselho, em reunião plenária. 
II. Nos Municípios onde não existem entidades, institui-
ções e movimentos organizados em número suficiente 
para compor o Conselho, a eleição da representação será 
realizada em plenária no Município, indicada pelo poder 
Executivo municipal.
III. Aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Mu-
nicipais e do Distrito Federal, que têm competências 
definidas nas leis federais, bem como em indicações ad-
vindas das Conferências de Saúde, tem como uma das 
competências de destaque: I - fortalecer a participação 
e o Controle Social no SUS, mobilizar e articular a so-
ciedade de forma permanente na defesa dos princípios 
constitucionais que fundamentam o SUS.

IV. O nutricionista poderá participar do Conselho de 
Saúde em seu município representando diversos seg-
mentos nos quais pode ter vínculo empregatício como: 
trabalhador na área de saúde (SUS ou rede privada) ou 
como representante do CRN ou do SINEG,  ou outro ór-
gão do governo ou rede privada que contrate este profis-
sional. 

Marque a alternativa que contemple apenas as afir-
mativas corretas: 

A ( ) II e III. 
B ( ) I e III.
C ( ) III e IV.
D ( ) I e IV.

QUESTÃO 36
No contexto dos antecedentes do SUS, conclui-se 

que o Estado brasileiro, na área da saúde, caracterizou-
se ao longo desse período por dois modelos básicos: o 
sanitarismo campanhista e o curativo-privatista. Acerca 
desses aspectos, julgue a alternativa correta:

A ( ) O modelo sanitarista campanhista envolveu uma 
abordagem coletiva e ambiental da doença carac-
terizada pela prática não autoritária de interven-
ções estatais voltadas para o saneamento básico e 
o incentivo à imunização.

B ( ) O modelo clínico curativo-privatista era realizado 
por meio de iniciativas relacionadas à segurida-
de social e à medicina liberal que privilegiavam a 
abordagem individual e medicalizante.

C ( ) A política de saúde adotada antes do SUS reforça 
a antiga dicotomia: as ações de caráter individual 
sob a gestão do Ministério da Saúde separadas das 
ações curativas vinculadas ao modelo assistencial 
previdenciário.

D ( ) Durante o Regime Militar, a medicina de grupo 
teve grande expansão no período e destinava-se 
principalmente aos trabalhadores com menor po-
der aquisitivo.

QUESTÃO 37
O Sistema Único de Saúde norteia-se por princí-

pios doutrinários e organizativos. Sobre esses princípios, 
marque a alternativa correta: 

A ( ) Os princípios doutrinários incluem: a universali-
dade, a equidade e a participação social. Os prin-
cípios organizativos incluem a descentralização, 
integralidade da atenção, regionalização e hierar-
quização do sistema.
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B ( ) Os princípios doutrinários incluem a universali-
dade, equidade, integralidade da atenção e partici-
pação social. Os princípios organizativos incluem 
a descentralização, regionalização e hierarquiza-
ção do sistema.

C ( ) A equidade é um princípio que assegura ações e 
serviços de saúde a todos os níveis de atenção, re-
força a igualdade no acesso e fomenta a ideia de 
que saúde é um direito fundamental do ser huma-
no que deve ser garantido pelo Estado.

D ( ) O princípio da integralidade considera a garantia 
da articulação da referência e contrarreferência 
entre os serviços de pequena, média e alta com-
plexidade de forma efetiva, além da visão do ser 
humano como um todo, único e indivisível.

QUESTÃO 38
Considerando o que disciplina a Lei Complementar 

nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº 7.508, de 
28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica 
da Saúde, a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, re-
solveu:

A ( ) A Conferência de Saúde é uma instância colegia-
da, deliberativa e permanente do Sistema Único 
de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, inte-
grante da estrutura organizacional do Ministério 
da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com composi-
ção, organização e competência fixadas na Lei nº 
8.142/90.

B ( ) A instituição dos Conselhos de Saúde é estabeleci-
da por lei especificadamente federal, obedecida a 
Lei nº 8.142/90.

C ( ) A participação da sociedade organizada, garanti-
da na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma 
instância privilegiada na proposição, discussão, 
acompanhamento, deliberação, avaliação e fisca-
lização da implementação da Política de Saúde, 
inclusive nos seus aspectos econômicos e finan-
ceiros. 

D ( ) A participação de órgãos, entidades e movimentos 
sociais terá como critério a representatividade, a 
abrangência e a complementaridade do conjunto 
da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho 
de Saúde. Recomenda-se que, a cada eleição, os 
segmentos de representações de usuários, traba-
lhadores e prestadores de serviços, a seu critério, 
promovam a renovação de, no mínimo, 45% de 
suas entidades representativas. 

QUESTÃO 39
Estão incluídas no conjunto de ações e serviços do 

SUS referidos pela Lei 8.080/90:

I. “Atividades dirigidas às pessoas, individual ou coleti-
vamente, voltadas para a promoção da saúde e preven-
ção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos e 
doenças”.
II. “Serviços prestados no âmbito ambulatorial, hospi-
talar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico 
geridos pelos governos (especificamente municipais e es-
taduais), bem como em outros espaços, especialmente no 
domiciliar”.
III. “Intervenções ambientais no seu sentido mais amplo, 
incluindo as condições sanitárias nos ambientes onde se 
vive e trabalha, na produção e circulação de bens e servi-
ços, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de 
sistemas de saneamento básico”.
IV. “Conjunto de ações e serviços de saúde prestados 
pelos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, de administração direta, sem a participação 
da iniciativa privada”.

Assinale a alternativa correta.

A ( ) As afirmativas I, II e III estão incluídas no conjun-
to de ações e serviços do SUS, já a afirmativa IV é 
falsa nesse contexto.

B ( ) As afirmativas I e III estão incluídas no conjunto 
de ações e serviços do SUS, já as afirmativas II e IV 
são falsas nesse contexto.

C ( ) As afirmativas I, III e IV estão incluídas no con-
junto de ações e serviços do SUS, já a afirmativa II 
é falsa nesse contexto. 

D ( ) As afirmativas II, III e IV estão incluídas no con-
junto de ações e serviços do SUS, já a afirmativa I 
é falsa nesse contexto.
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QUESTÃO 40
O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regu-

lamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre este decreto, assinale a 
afirmativa INCORRETA:

A ( ) O Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde é um acordo de colaboração firmado entre 
entes federativos com a finalidade de organizar e 
integrar ações e serviços de saúde na rede regiona-
lizada e hierarquizada. 

B ( ) Região de Saúde é a descrição geográfica da dis-
tribuição de recursos humanos e de ações e servi-
ços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho aferi-
do a partir dos indicadores de saúde do sistema.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA 
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.

C ( ) A Rede de Atenção à Saúde compreende no con-
junto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalida-
de de garantir a integralidade da assistência à saú-
de.

D ( ) Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são ser-
viços de saúde específicos para o atendimento da 
pessoa que, em razão de agravo ou de situação la-
boral, necessita de atendimento especial.
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