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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar 1 

o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e 2 

em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar. 3 

Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar 4 

aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e 5 

atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular. 6 

Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos 7 

de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no 8 

vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas. 9 

Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa 10 

disciplina? 11 

Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na 12 

equação matemática, sempre há um toque de Filosofia. 13 

Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula 14 

de Filosofia. 15 

Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às 16 

verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações. 17 

A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão 18 

humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso 19 

enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior. 20 

A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e 21 

interpretados como simples equações matemáticas. 22 

Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde 23 

se encontra a razão de nosso existir. 24 

Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que 25 

caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos. 26 

É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso 27 

valor que possui em si. 28 

Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida. 29 

A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade 30 

de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita. 31 

Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua 32 

compreensão exige essa busca. 33 

Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair, 34 

multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados 35 

nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física. 36 

Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem 37 

que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como 38 

nenhuma ciência ajuda a compreender. 39 
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a 40 

filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência. 41 

Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia 42 

sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia, 43 

porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é 44 

intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe. 45 

[...] 46 

Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis 47 

diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas. 48 

Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos 49 

damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir 50 

diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim 51 

sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem 52 

sabermos o porque de todas essas coisas. 53 

[...] 54 

Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um 55 

conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente 56 

e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior 57 

facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma 58 

amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira 59 

ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si, 60 

as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado 61 

na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório. 62 

[...] 63 

A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre 64 

as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir 65 

mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas 66 

trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes 67 

não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma 68 

forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de 69 

ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a 70 

verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos. 71 

Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e 72 

assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre 73 

eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos 74 

a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes 75 

nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade. 76 

Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica. 77 

Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e 78 

vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois 79 

todos nós podemos e sabemos. 80 

[...] 81 

Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos 82 

históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver 83 

o acontecimento? 84 

Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.85 
(Hermes José Novakoski) 

FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia 

http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma  afirmação com respaldo no texto 

 

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão, 

porém, nas questões que envolvem o cotidiano, 

ela não tem sido capaz de responder às 

necessidades da sociedade. 

(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender 

melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o 

cerca, por isso não precisa de outros estímulos 

para uma maior autonomia do pensar, agir e se 

comportar. 

(C) A ideia de que razão e emoção não podem 

caminhar juntas é uma premissa que dá 

sustentação ao ponto de vista defendido pelo 

autor. 

(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do 

ensino e é questionada por ser considerada pouco 

prática. 

 

02) Está contida no texto 

 

(A) informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) interpretação de teses científicas. 

(D) Narrativa que envolve personagens. 

 

03) Expressa uma relação de 

PROPORCIONALIDADE a frase 

 

(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio 

lógico da matemática, por exemplo, não teve uma 

boa aula de Filosofia.” (L.14/15) 

(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a 

verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos 

e interpretados como simples equações 

matemáticas.” (L. 21/22). 

(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em 

nosso mundo individual, mais ignorantes nos 

tornamos.” (L.75/76). 

(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, 

dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77). 

 

 

 

04) Possui predicado verbal a oração 

 

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma 

aluna” (L.1). 

(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26). 

(C) “A vida não é padronizada” (L.51). 

(D) “aquilo é a verdade?” (L.83). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de 

vestibular” (L.5) 

 

(A) “da questão” (L.12). 

(B) “da redação” (L.12). 

(C) “de raciocínio” (L.49). 

(D) “dos acontecimentos” (L.77). 

 

06) Exerce função predicativa a o termo na 

alternativa 

 

(A) “cientificas” (L.16). 

(B) “calculista” (L.29). 

(C)  “humanos” (L.40). 

(D) “vindouras” (L.61). 

 

07) É paciente da ação nominal o termo 
 

(A) “por uma aluna” (L.1). 

(B) “da importância” (L.4). 

(C) “de prova” (L.5). 

(D) “a nós” (L.45). 
 

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar o que se afirma em 
 

(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico. 

(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O 

restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o 

mesmo valor morfológico.  

(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo 

“se” é marca de indeterminação do sujeito. 

(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o verbo  

existir, presente no contexto em que se encontra, 

for substituído pelo verbo  haver, 
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09)  

 

“há um toque de Filosofia.” (L.13) 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão uns toques de Filosofia. 

(B) Existirão uns toques de Filosofia. 

(C) Terão uns toques de Filosofia. 

(D) Existirá uns toques de Filosofia. 

 

10) Sobre as funções de linguagem, predominam no 

texto 

 

(A) fática e metalinguística. 

(B) poética e apelativa. 

(C) denotativa e poética. 

(D) referencial e emotiva. 

 

11) Os termos “Porém” (L.38)  e “apenas” (L.65) 

expressam, respectivamente, ideia de  

 

(A) Ressalva e restrição. 

(B) Oposição e modo. 

(C) Adversidade e adição.  

(D) Adição e síntese. 

 

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 

 

(A) “pelo desejo” (L.6). 

(B) “por terra” (L.60). 

(C) “pela verdade” (L.71). 

(D) “os repórteres” (L.72). 

 

13) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “conseguiu” (L.1),  e a 

composta 

 

(A) tivesse conseguido. 

(B) teria conseguido. 

(C) tem conseguido. 

(D) terá conseguido. 

 

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há 

erro na alternativa 

 

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos 

insensíveis diante de muitas realidades,” 

(L.47/48). 

(B) “seria importante ler ou assistir mais de um 

jornal” (L.73). 

(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a 

manipularem notícias sobre determinados 

acontecimentos e assuntos.” (L.72/73). 

(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, 

nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da 

verdade.” (L.76). 

 

15) No texto, 

 

(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana” 

(L.18/19). 

(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa. 

(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo. 
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16) Sobre definições básicas de internet, intranet, 

proxy, redes de computadores e firewall, julgue 

as afirmativas abaixo: 

 

I. Servidor Proxy tem como objetivo converter 

URLs (endereços em formato de texto) em 

endereços IP e vice-versa. 

II. Um Firewall pode ser construído por softwares 

ou por Hardwares. O objetivo primário de um 

firewall é permitir ou bloquear tráfego baseado 

em regras definidas pelo administrador da rede, 

funcionando como filtro. 

III. Intranet é uma rede restrita que utiliza os 

protocolos e tecnologias diferentes dos utilizados 

pela Internet. Usualmente uma intranet é 

constituída por conexões através das quais um ou 

mais computadores são conectados à internet.  
 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente a afirmativa II está correta. 

(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

17) No que diz respeito à segurança da Internet, dois 

termos empregados com significados distintos, 

são descritos a seguir. 

 

I. É um software que tem o objetivo de observar e 

roubar informações pessoais do usuário que 

utiliza o computador em que o programa está 

instalado, retransmitindo-as para uma fonte 

externa na internet, sem o conhecimento ou 

consentimento do usuário. 

II. É um tipo de fraude em que um golpista tenta 

obter dados pessoais e financeiros de um usuário 

por meio do uso combinado de meios técnicos e 

engenharia social.  

 

(A) I - Spyware e II - Phishing 

(B) I – Rootkits e II - DDoS 

(C) I – spoofing e II – Vírus 

(D) I- Ransomware e II – Honeypot 

 

 

 

 

 

18) Com base na planilha eletrônica Microsoft Excel 

2013, marque a alternativa CORRETA em 

relação às afirmativas abaixo: 

 

I. Na guia PÁGINA INICIAL é possível definir ou 

limpar a área de impressão em uma planilha.  

II. A função CONT.VAZIAS conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

III. Na guia REVISÃO é possível encontrar 

funcionalidade para impedir que outros usuários 

alterem, movam ou excluam dados 

acidentalmente em uma planilha. 

 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente a afirmativa III está correta. 

(C) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 

19) No Microsoft Word 2013, em português, para 

adicionar ou alterar uma borda em torno de uma 

página, é através: 

 

(A) Da caixa de diálogo PARÁGRAFO, acessada na 

guia PÁGINA INICIAL. 

(B) Do botão MOSTRAR TUDO, disponível na guia 

INSERIR. 

(C) Do botão SMARTART, disponível na guia 

INSERIR. 

(D) Da caixa de diálogo BORDAS E 

SOMBREAMENTO, acessada na guia DESIGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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20) Em relação ao uso e aos recursos do Windows 7 

e 8, marque (V) para as afirmativas verdadeiras 

e (F) para as falsas.  

 

(  ) No Windows 8, a barra Charms é aquele menu de 

opções que aparecem quando passamos o mouse no 

canto direito da tela  

(  ) A barra de tarefas do Windows 7 só pode ser 

posicionada nas extremidades inferior e superior da 

tela. 

(  ) No Windows 7, para abrir rapidamente o botão 

iniciar da barra de tarefas, pode-se aplicar a sequência 

de teclas de atalho SHIFT + I. 

(  ) O Windows 7 oferece suporte nativo tanto ao 

FAT32 quanto ao NTFS. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta, de cima para baixo. 

(A) V, F, V, F. 

(B) F, F, F, V. 

(C) V, F, F, V. 

(D) F, F, F, F. 
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21) Um programa de controle de roedores deve ter 

como base o diagnóstico do município ou parte 

dele quanto à prevalência das espécies existentes, 

grau de incidência de doenças por eles 

transmitidas, assim como as condições 

socioeconômicas e sanitárias da cidade em 

questão. 
 

Assinale a alternativa que corresponde a uma doença 

que apresenta os roedores como reservatórios: 

(A) A hantavirose se manifesta sob diferentes formas, 

desde doença febril aguda inespecífica, até 

quadros pulmonares e cardiovasculares mais 

severos e característicos, podendo evoluir para a 

síndrome da angústia respiratória (SARA). 

(B) A Histoplasmose é uma infecção fúngica 

sistêmica, podendo apresentar-se desde uma 

infecção assintomática ate a forma de doença 

disseminada, com êxito letal. 

(C) A febre maculosa é uma doença infecciosa febril 

aguda,  de gravidade variável, causada pela 

Rickettsia rickettsii. 

(D) A Difteria é uma doença toxi-infecciosa aguda, 

contagiosa, potencialmente letal, 

imunoprevenível, causada por bacilo toxigênico, 

que frequentemente se aloja nas amígdalas, 

faringe, laringe, fossas nasais e, ocasionalmente, 

em outras mucosas e na pele. 
 

22) É de suma importância que se estabeleçam 

critérios bem claros e precisos para se monitorar 

e se avaliar o programa de controle de roedores 

nos momentos pré e pós tratamentos. Todos os 

métodos são processos indiretos que permitem, 

no máximo, classificar as infestações em: alta, 

média e baixa. (Ministério da Saúde, 2002) 
 

Na Avaliação da presença de sinais de atividade dos 

roedores, considera-se como nível de infestação médio 

quando presentes os seguintes critérios, exceto: 

(A) Algumas trilhas. 

(B) Manchas de gordura por atrito corporal pouco 

perceptível. 

(C) Fezes Numerosas e frescas (brilhantes). 

(D) Alguns ratos vistos à noite. 

 

 

 

23) Conforme estabelece a Lei nº 6437/1977, a 

inobservância das exigências sanitárias relativas 

a imóveis, pelos seus proprietários, ou por quem 

detenha legalmente a sua posse está sujeita às 

seguintes penalidades, exceto: 

 

(A) Multa. 

(B) Cancelamento do registro do imóvel. 

(C) Advertência. 

(D) Interdição. 

 

24) A degradação ambiental vem afetando os 

ecossistemas e provocando o desequilíbrio de 

várias formas de vida que integram a diversidade 

natural e, consequentemente, produzindo riscos e 

agravos à saúde coletiva. (Souza e Andrade, 

2014) 

 

Analise as afirmativas abaixo relacionadas à Saúde 

Pública e meio ambiente: 

 

I. O conceito de saneamento básico compreende os 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, a coleta e disposição de resíduos 

sólidos, mas não inclui a drenagem urbana e o 

controle de vetores. 

II. A Saúde e o desenvolvimento estão intimamente 

relacionados, pois tanto um desenvolvimento 

insuficiente pode conduzir à pobreza, como um 

desenvolvimento inadequado pode levar a um 

consumo excessivo, que, associados a uma 

população mundial em expansão, podem resultar 

em sérios problemas para a Saúde relacionados ao 

Meio Ambiente, tanto nos países em 

desenvolvimento como nos desenvolvido. 

 

Após a análise das afirmativas, pode-se afirmar que: 

(A) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda 

afirmativa é falsa. 

(B) As duas afirmativas são falsas. 

(C) A primeira afirmativa é falsa e a segunda 

afirmativa é verdadeira. 

(D) As duas afirmativas são verdadeiras. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) As matérias-primas, os ingredientes e as 

embalagens utilizados para preparação do 

alimento devem estar em condições higiênico-

sanitárias adequadas e em conformidade com a 

legislação específica. 

 

Sobre o assunto, não é possível afirmar que: 

(A) Quando aplicável, antes de iniciar a preparação 

dos alimentos, deve-se proceder à adequada 

limpeza das embalagens primárias das matérias-

primas e dos ingredientes, minimizando o risco 

de contaminação. 

(B) Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre 

alimentos crus, semi-preparados e prontos para o 

consumo. 

(C) Para os alimentos congelados, antes do 

tratamento térmico, deve-se proceder ao 

descongelamento, a fim de garantir adequada 

penetração do calor. 

(D) Os alimentos submetidos ao descongelamento 

devem ser mantidos sob refrigeração e se não 

forem imediatamente utilizados devem ser 

recongelados. 

 

26) Analise as afirmativas abaixo relacionadas às 

Boas Práticas dos serviços de alimentação: 

 

I. Os meios de transporte do alimento preparado 

devem ser higienizados, sendo adotadas medidas 

a fim de garantir a ausência de vetores e pragas 

urbanas. Os veículos devem ser dotados de 

cobertura para proteção da carga, não devendo 

transportar outras cargas que comprometam a 

qualidade higiênico-sanitária do alimento 

preparado. 

II. O prazo máximo de consumo do alimento 

preparado e conservado sob refrigeração a 

temperatura de 4ºC (quatro graus Celsius), ou 

inferior, deve ser de 5 (cinco) dias. Quando forem 

utilizadas temperaturas superiores a 4ºC (quatro 

graus Celsius) e inferiores a 5ºC (cinco graus 

Celsius), o prazo máximo de consumo deve ser 

reduzido, de forma a garantir as condições 

higiênico-sanitárias do alimento preparado. 

 

 

 

III. A área do serviço de alimentação onde se realiza 

a atividade de recebimento de dinheiro, cartões e 

outros meios utilizados para o pagamento de 

despesas, deve ser reservada. Os funcionários 

responsáveis por essa atividade não devem 

manipular alimentos preparados, embalados ou 

não. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) somente I e II. 

(B) somente II e III. 

(C) somente I e III. 

(D) I, II e III. 

 

27) A Norma Regulamentadora 17 (Ergonomia) visa 

a estabelecer parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um 

máximo de conforto, segurança e desempenho 

eficiente. 

 

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 

(A) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem 

designados para o transporte manual de cargas, o 

peso máximo destas cargas deverá ser 

nitidamente inferior àquele admitido para os 

homens, para não comprometer a sua saúde ou a 

sua segurança. 

(B) Nas atividades que envolvam leitura de 

documentos para digitação, datilografia ou 

mecanografia deve ser utilizado documento de 

fácil legibilidade sempre que possível, sendo 

indicada a utilização do papel brilhante e vedado 

qualquer outro tipo que provoque ofuscamento. 

(C) Os assentos utilizados nos postos de trabalho 

devem possuir borda frontal arredondada. 

(D) Nas atividades que exijam sobrecarga muscular 

estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e 

membros superiores e inferiores, e a partir da 

análise ergonômica do trabalho, devem ser 

incluídas pausas para descanso. 
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28) A edificação e as instalações dos serviços de 

alimentação devem ser projetadas de forma a 

possibilitar um fluxo ordenado e sem 

cruzamentos em todas as etapas da preparação de 

alimentos e a facilitar as operações de 

manutenção, limpeza e, quando for o caso, 

desinfecção. O acesso às instalações deve ser 

controlado e independente, não comum a outros 

usos. 

 

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo como 

sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

(   ) A ventilação deve garantir a renovação do ar e a 

manutenção do ambiente livre de fungos, gases, 

fumaça, pós, partículas em suspensão, 

condensação de vapores dentre outros que 

possam comprometer a qualidade higiênico-

sanitária do alimento. O fluxo de ar  deve incidir 

diretamente sobre os alimentos. 

(   ) As instalações sanitárias e os vestiários  devem se 

comunicar diretamente com a área de preparação 

e armazenamento de alimentos ou refeitórios, 

devendo ser mantidos organizados e em 

adequado estado de conservação. As portas 

externas devem ser dotadas de fechamento 

automático. 

(   ) As caixas de gordura e de esgoto devem possuir 

dimensão compatível ao volume de resíduos, 

devendo estar localizadas dentro da área de 

preparação e armazenamento de alimentos e 

apresentar adequado estado de conservação e 

funcionamento. 

 

A sequência correta corresponde a: 

(A) V   F   V. 

(B) F   V   F. 

(C) V   V   V. 

(D) F   F   F. 

 

29) Analise as características  abaixo: 

 

I. Empresa pública sob regime especial. 

II. Vinculada ao Ministério da Saúde. 

III. Sede e foro em São Paulo. 

IV. Prazo de duração indeterminado. 

V. Atuação em todo território nacional.  

 

São características da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa): 

(A) somente  I, II, IV e V 

(B) somente II, III e IV. 

(C) somente II, IV e V. 

(D) somente I, II, III, IV e V. 
 

30) Constituem patrimônio da Agência os bens e 

direitos de sua propriedade, os que lhe forem 

conferidos ou que venha adquirir ou incorporar. 
 

Não constitui receita da Agência de Vigilância 

Sanitária (Anvisa): 

(A) o produto da arrecadação das receitas das multas 

resultantes das ações fiscalizadoras. 

(B) as dotações consignadas no Orçamento Geral da 

União, créditos especiais, créditos adicionais e 

transferências e repasses que lhe forem 

conferidos. 

(C) os recursos provenientes de convênios, acordos 

ou contratos celebrados com entidades e 

organismos nacionais e internacionais. 

(D) os valores apurados com a venda das normas de 

regulamentação sanitária. 
 

31) Em relação à criação e competência da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não se 

pode afirmar que: 
 

(A) Compete à Anvisa estabelecer normas e padrões 

sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, 

desinfetantes, metais pesados e outros que 

envolvam risco à saúde. 

(B) As atividades de vigilância epidemiológica e de 

controle de vetores relativas a portos, aeroportos 

e fronteiras, serão executadas pelo Ministério da 

Saúde Agência, sob orientação técnica e 

normativa da Anvisa. 

(C) A Agência poderá assessorar, complementar ou 

suplementar as ações estaduais, municipais e do 

Distrito Federal para o exercício do controle 

sanitário. 

(D) A Agência poderá dispensar de registro os 

imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e 

outros insumos estratégicos quando adquiridos 

por intermédio de organismos multilaterais 

internacionais, para uso em programas de saúde 

pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades 

vinculadas.  
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32) Os serviços de alimentação devem dispor de 

Manual de Boas Práticas e de Procedimentos 

Operacionais Padronizados. Esses documentos 

devem estar acessíveis aos funcionários 

envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária, 

quando requerido. 

 

De acordo com normatização da Anvisa, esses 

serviços devem implementar Procedimentos 

Operacionais Padronizados relacionados aos seguintes 

itens, exceto: 

 

(A) Ficha técnica de preparação de alimentos. 

(B) Higienização do reservatório. 

(C) Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 

(D) Higiene e saúde dos manipuladores. 

 

33) De acordo com o Regime Jurídico Único do 

Município de Jijoca de Jericoacoara, representa 

um direito dos servidores públicos municipais: 

 

(A) Adicional de 3% (três por cento) na remuneração 

por anuência de tempo de serviço. 

(B) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, metade a mais do que o vencimento 

normal. 

(C) Gratificação natalina do inativo ou pensionistas 

tomando-se por base o valor percebido como 

proventos no mês de julho de cada ano. 

(D) Remuneração do trabalho extraordinário 

superior, no mínimo em 50% (cinqüenta por 

cento), à hora normal de trabalho. 

 

34) A investidura em cargo público pertencente ao 

Município de Jijoca de Jericoacoara, com 

aceitação expressa das atribuições, condições e 

responsabilidades a ele inerentes, formalizada em 

assinatura do termo respectivo pela autoridade 

competente e pelo empossado denomina-se: 

 

(A) Posse. 

(B) Nomeação. 

(C) Exercício. 

(D) Aprovação. 

 

35) Conforme dispõe o Regime Jurídico Único do 

Município de Jijoca de Jericoacoara, ao entrar em 

exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo ficará sujeito à estágio 

probatório, durante o qual sua aptidão e 

capacidade para o desempenho do cargo serão 

avaliados por critérios próprios, observados os 

seguintes requisitos, exceto: 

 

(A) Eficiência. 

(B) Pontualidade. 

(C) Produtividade. 

(D) Disciplina. 

 

36) Existem normas de conduta que norteiam o 

comportamento do servidor, dentre elas estão os 

códigos de ética municipais, o Código de Ética da 

Administração do Poder Executivo Federal e os 

preceitos estabelecidos no Regime Jurídico 

Único dos Municípios, por exemplo. Assim, é 

missão dos servidores serem leais aos princípios 

éticos e as leis acima das vantagens financeiras 

do cargo e ou de qualquer outro interesse 

particular. 

 

Caracteriza uma das proibições ao servidor público do 

Município de Jijoca de Jericoacoara: 

(A) Tratar com urbanidade as pessoas. 

(B) Atender com presteza à requisições para a defesa 

da Fazenda Pública. 

(C) Representar contra a ilegalidade, omissão ou 

abuso de poder. 

(D) Promover manifestação de apreço ou desapreço 

no recinto da repartição. 

 

37) As infrações à legislação sanitária federal, 

ressalvadas as previstas expressamente em 

normas especiais, encontram-se disciplinadas na 

Lei nº 6437/77 e podem ser punidas através das 

seguintes penalidades, exceto: 
 

(A) Suspensão de vendas e/ou fabricação de produto. 

(B) Detenção do responsável pelo estabelecimento. 

(C) Imposição de mensagem retificadora. 

(D) Cancelamento do alvará de licenciamento de 

estabelecimento. 
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38) As infrações sanitárias à legislação sanitária 

federal serão apuradas no processo 

administrativo próprio, iniciado com a lavratura 

de auto de infração, observados o rito e prazos 

estabelecidos na Lei nº 6437/77. 

 

Sobre o tema, é incorreto afirmar que: 

(A) A autoridade que determinar a lavratura de auto 

de infração ordenará, por despacho em processo, 

que o autuante proceda à posterior verificação da 

matéria de fato. 

(B) Os servidores ficam responsáveis pelas 

declarações que fizerem nos autos de infração, 

sendo passíveis de punição, por falta grave, em 

casos de falsidade ou omissão dolosa. 

(C) O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação 

do auto de infração no prazo de quinze dias 

contados de sua notificação. 

(D) O auto de infração será lavrado na sede da 

repartição competente ou no local em que for 

verificada a infração, pela autoridade sanitária 

que a houver constatado. 

 

39) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é a 

instância de articulação e pactuação na esfera 

federal que atua na direção nacional do SUS, 

integrada por gestores do SUS das três esferas de 

governo. 

(B) A participação no controle e na fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos está incluída no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) A vigilância epidemiológica abrange o controle 

de bens de consumo que, direta ou indiretamente, 

se relacionem com a saúde, compreendidas todas 

as etapas e processos, da produção ao consumo. 

(D) A direção nacional do Sistema Único da Saúde 

(SUS) compete elaborar o Planejamento 

Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em 

cooperação técnica com os Estados, Municípios e 

Distrito Federal. 

 

40) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é 

composta paritariamente e integrada por 

representação do estado e de cada município e as 

decisões sempre serão tomadas por votação. 

(B) A assistência às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais 

e das atividades preventivas é um dos objetivos 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

deverá ser, como o SUS, descentralizado, 

hierarquizado e regionalizado. 

(D) No âmbito do SUS, o atendimento e a internação 

domiciliares só poderão ser realizados por 

indicação médica, com expressa concordância do 

paciente e de sua família.    

 

 

 

 

 

 

 


