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Cargo: Agente de Saneamento 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões.  
 

“A outra noite” – (Rubem Braga)  
 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma 
noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha 
para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até 
Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, 
estava um luar lindo, de lua cheia; e que as nuvens feias que 
cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de 
sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer 
aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim: 

- O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua 
conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e 
enlamaçada e torpe havia uma outra - pura, perfeita e linda. 

- Mas, que coisa... 
Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o 

céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais 
lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em 
outra coisa. 

- Ora, sim senhor... 
E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um 

"boa noite" e um "muito obrigado ao senhor" tão sinceros, tão 
veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. 
 
01. Este texto é:  
a) Narrativo  
b) Descritivo  
c) Poético  
d) Dissertativo  
 
02. O autor recorre, no 1º parágrafo, à utilização de:  
a) Uma linguagem poética, estruturada em versos.  
b) Oralidade, fora dos padrões gramaticais.  
c) Linguagem metafórica, ou seja, figurada.  
d) Uma descrição da mudança de tempo.  
 
03. Sobre o texto, pode-se afirmar que:  
a) O amigo do narrador demonstrou discordância do que ele 

ouviu.  
b) O narrador percebeu, no chofer, uma vocação frustrada: a de 

aviador.  
c) O narrador considerou insólita a reação do chofer.  
d) O taxista, com muito esforço, conteve sua curiosidade.  
 
04. A reação do chofer do táxi se deve à(ao):  
a) Conversa animada do amigo do passageiro.  
b) Pedido de desculpas do passageiro.  
c) Mensagem transmitida pelo aviador.  
d) Relato do passageiro sobre a viagem.  
 
05. Assinale a alternativa cuja crase encontra-se incorretamente 
empregada:  
a) Estamos à procura de bons roteiros de viagem.  
b) Foi da Itália à Alemanha de avião.  
c) Viajamos à tarde e voltamos pela manhã.  
d) Deve ser garantido à todas as pessoas o direito de ir e vir.  
 
06. Observe as palavras abaixo, todas retiradas do texto, e 
determine o número de fonemas e letras de cada um delas, 
respectivamente:  
“havia” – “lindo” – “veementes”  
a) 5 letras e 4 fonemas; 5 letras e 5 fonemas; 9 letras e 9 

fonemas  

b) 5 letras e 5 fonemas; 4 letras e 4 fonemas; 8 letras e 8 
fonemas  

c) 5 letras e 4 fonemas; 5 letras e 4 fonemas; 9 letras e 8 
fonemas  

d) 5 letras e 5 fonemas; 5 letras e 5 fonemas; 9 letras e 8 
fonemas  

 
07. No texto, em “- Mas, que coisa...”, temos um:  
a) discurso direto do narrador  
b) discurso direto do chofer de táxi  
c) discurso indireto do narrador  
d) discurso indireto do chofer de táxi  
 
08. Quanto à tipologia textual, pode-se afirmar que o texto de 
Rubem Braga é:  
a) um conto.  
b) uma crônica.  
c) um ensaio.  
d) um romance.  
 
09. No fragmento do texto abaixo, o emprego da pontuação 
(reticências) transmite ideia de:  
“- Mas, que coisa...”  
a) Cumplicidade.  
b) Hesitação.  
c) Desespero.  
d) Perplexidade.  
 
10. Assinale a alternativa cuja pontuação encontra-se correta:  
a) “Ele é um admirador saudoso do momento em que leu o autor 

pela primeira vez”.  
b) “A saudade, não indica falta de esperança”.  
c) “Ela não se dava conta, do abismo de gerações, que os 

separava”.  
d) “Pelo tom dos depoimentos, é que se pode afirmar o tom das 

reticências”.  
 
11. A alternativa que contém um ditongo é:  
a) Ainda.  
b) Mitologia.  
c) Veemente.  
d) Abaixo.  
 
12. A flexão do verbo “nomear” que completa corretamente a 
frase abaixo é:  
“É preciso que __________ adequadamente cada um dos 
nossos sentimentos.”  
a) Nomeiemos.  
b) Nomeemos.  
c) Nomeamos.  
d) Nomeem.  
 
13. A única alternativa em que o pronome pessoal de tratamento 
referente ao cargo não deve ser abreviado é:  
a) Ministro de Estado.  
b) Reitor da Universidade.  
c) Presidente da República.  
d) Prefeito.  
 
14. No período abaixo, temos quanto substantivos a saber?  
“A possibilidade das pessoas enviarem mensagens seguras pelo 
computador transformou a vida de todos”.  
a) Quatro: possibilidade, enviarem, mensagens e todos.  
b) Cinco: possibilidade, pessoas, mensagens, computador e 

vida.  
c) Seis: possibilidade, pessoas, mensagens, seguras, 

computador e vida.  
d) Sete: possibilidade, pessoas, enviarem, mensagens, seguras, 

computador e todos.  
 
15. A palavra que apresenta erro de acentuação é:  
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a) Intervêm (3ª pessoa do plural do verbo intervir)  
b) Potência  
c) Terrorísta  
d) Biocombustível  
 
16. Observe:  
“Um pequeno burguês atinge o auge da felicidade quando 
reconhece um nobre ou uma celebridade”.  
As palavras “um”, “um” e “uma”, do período acima são, 
respectivamente:  
a) Numeral, numeral e artigo.  
b) Numeral, artigo e artigo.  
c) Artigo, artigo e artigo.  
d) Numeral, numeral e numeral.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. No serviço de vigilância Sanitária, o diagnóstico 
epidemiológico local contempla diversos fatores, exceto: 
a) Perfil socioeconômico da população 
b) Produção agropecuária 
c) Principais atividades industriais e mercantis desenvolvidas 
d) Desenvolvimento de patologias em localidades distantes. 

 
18. São informações que devem constar no laudo de inspeção da 
vigilância sanitária, exceto:  
a) Informações administrativas e legais do estabelecimento; 
b) Motivo da Inspeção; 
c) Certificação para o comércio local; 
d) Denúncia ou suspeita quanto à qualidade de produto e/ou 

serviços; 
 
19. O Serviço de Vigilância Sanitária deverá possuir recursos 
humanos, em quantidade e qualidade, de forma a atender às 
necessidades locais quanto ao risco epidemiológico: 
a) Sempre. 
b) Quando necessário. 
c) Somente em surtos. 
d) Não há necessidade de pessoal qualificado. 

 
20. Sobre o Padrão de Identidade e Qualidade – PIQ é correto 
afirmar que: 
a) É elaborado por cada estabelecimento de acordo com norma 

própria. 
b) Segue as características particulares de cada 

estabelecimento.  
c) Ele compreende os padrões a serem adotados pelo 

estabelecimento. 
d) Ele compreende os padrões negligenciados pela vigilância 

sanitária. 
 

21. Sempre que achados clínicos ou resultado de pesquisa de 
investigação epidemiológica demonstraram a ocorrência de dano 
à saúde devido a produtos, procedimentos, equipamentos, 
utensílios, deve-se: 
a) Intervir no sentido de proibir o uso/comercialização imediata 

do produto,  
b) Intervir no sentido de proibir o uso/comercialização do produto 

somente após análise mais criteriosa e laudos mais 
comprobatórios, 

c) Intervir no sentido de advertir o uso/comercialização do 
produto com cautela por determinadas populações, 

d) Intervir no sentido de explicar que o uso/comercialização do 
produto está sob investigação. 

 
22. Para que o Responsável Técnico possa exercer a sua função 
ele deve contar com autoridade e competência para: 
a) Adotar métodos de controle de qualidade adequados, bem 

como procedimentos a serem seguidos no ciclo de produção 
e/ou serviço que garantam a maior parte da identidade e 
qualidade dos mesmos; 

b) Supervisionar os procedimentos de fabricação para certificar-
se de que os métodos de produção e de prestação de 
serviços, estabelecidos nas Boas Práticas de Fabricação e 
Boas Práticas de Prestação de Serviços na Área de 
alimentos estão sendo seguidos sempre que possível; 

c) Responsabilizar-se pela aprovação ou rejeição de matérias-
primas, insumos, produtos semi-elaborados e produtos 
terminados, procedimentos, métodos ou técnicas, 
equipamentos ou utensílios, de acordo com normas próprias 
estabelecidas nas Boas Práticas de Fabricação e Boas 
Práticas de Prestação de Serviços na área de alimentos. 

d) Adotar o método de APPCC - Avaliação de Perigos e 
Determinação de Pontos Críticos de Controle, sempre que 
possível, para a garantia de qualidade de produtos e 
serviços. 

 
23. São parâmetros intrínsecos dos alimentos que afetam o 
crescimento microbiano: 
a) Temperatura de armazenamento e pH 
b) Umidade relativa do meio e quantidade de nutrientes 
c) Estruturas biológicas e presença de gases no ambiente 
d) Potencial de oxidação e redução e umidade do alimento 

 
24. A maioria dos microorganismos cresce melhor com valores 
de pH em torno de: 
a) 2,0 
b) 4,0 
c) 7,0 
d) 10,0 

 
25. Os microorganismo podem ser classificados em três grupos, 
de acordo com sua temperatura de crescimento. São 
microorganismos termófilos aqueles que crescem bem a: 
a) 7º C ou menos 
b) 20º C a 30º C 
c) 30º C a 40º C 
d) 45º C ou mais 

 
26. A temperatura de armazenamento é o parâmetro mais 
importante que influencia a deterioração dos alimentos altamente 
perecíveis. A velocidade da dterioração da carne de frango é 
maior a: 
a) 15º C 
b) 10º C 
c) 5º C 
d) -5º C  

 
27. A carne que apresenta um número maior de 
microorganismos é: 
a) Carne em tiras 
b) Carne moída 
c) Carne em cubos 
d) Carne em filés 

 
28. São gêneros de bactérias freqüentemente encontradas em 
carnes e aves, exceto: 
a) Clostridium 
b) Enterococcus 
c) Escherichia 
d) Aspergillus  

 
29. As normas do Codex Alimentarius abrangem os principais 
alimentos: 
a) Somente processados 
b) Somente in-natura 
c) Somente crus 
d) Processados, in-natura e crus. 
 
30. As normas do Codex Alimentarius também tratam de 
substâncias e produtos usados na elaboração de alimentos. 
Suas diretrizes referem-se à (aos), exceto: 
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a) Aspectos de higiene e propriedades nutricionais dos 
alimentos,  

b) Rotulagem, classificação, métodos de amostragem e análise 
de riscos de medicamentos. 

c) Código de prática e normas de aditivos alimentares,  
d) Código de prática e normas de pesticidas, resíduos de 

medicamentos veterinários e substâncias contaminantes,  
 

31. O gênero de bolores relacionado a deterioração da carne 
fresca e aparecimento de “manchas verdes” é: 
a) Thamnidium 
b) Cladosporium 
c) Penicillium 
d) Sporotrichum 

 

32. Os peixes frescos resfriados são invariavelmente 
deteriorados por  , ao passo que os salgados e secos 
têm uma tendência maior à serem deteriorados por  . 
As palavras que completam corretamente as lacunas são: 
a) Bactérias e fungos 
b) Fungos e bactérias 
c) Leveduras e bolores 
d) Bolores e leveduras 

 
33. Sobre contaminação cruzada é correto afirmar que: 
a) A contaminação cruzada é a transferência de microrganismos 

iatrogênicos de um alimento contaminado (normalmente cru) 
para outro alimento, direta ou indiretamente. É a maior causa 
de intoxicações alimentares. 

b) A contaminação cruzada é a transferência de microrganismos 
patogênicos de um alimento contaminado (normalmente bem 
cozido) para outro alimento, direta ou indiretamente. É a 
maior causa de intoxicações alimentares. 

c) A contaminação cruzada é a transferência de microrganismos 
patogênicos de um alimento contaminado (normalmente cru) 
para outro alimento, direta ou indiretamente. É a maior causa 
de intoxicações alimentares. 

d) A contaminação cruzada é a transferência de microrganismos 
patogênicos de um alimento contaminado (normalmente cru) 
para outro alimento, direta ou indiretamente. É a segunda 
maior causa de intoxicações alimentares. 

 
34. São atitudes que favorecem a contaminação cruzada, exceto: 
a) Utilizar o mesmo utensílio para cortar a carne e os legumes, 

causando contaminação por bactérias de um alimento para 
outro.  

b) Geladeira com carne crua descoberta e salada já higienizada, 
pronta para ser servida.  

c) Higienizar alimentos e manipulá-los na mesma área, no 
mesmo tempo. 

d) Separar em etapas o estoque de matéria-prima, a 
manipulação dos alimentos no pré-preparo, preparo, 
embalagem e armazenamento em locais específicos, sem 
que haja retorno de fluxo ou uso de utensílios comuns às 
diversas fases.  

 
35. Em pescado, quando ocorre decomposição dos peróxidos 
produzem-se ácidos graxos de baixo peso molecular e 
compostos carbonílicos (principalmente aldeídos) através da 
quebra da molécula próxima à dupla ligação do carbono. Esses 
compostos têm o gosto ácido, amargo e um odor desagradável. 
Essa alteração é denominada de: 
a) Escurecimento da gordura (rusting). 
b) Rancificação. 
c) Polimerização. 
d) Autoxidação. 

 
36.  Algumas frutas quando cortadas ou trituradas escurecem 
rapidamente. Essa alteração é resultado de uma ação 
enzimática. Assinale a alternativa que apresenta as proposições 
CORRETAS quanto ao escurecimento enzimático: 

I- A enzima polifenol oxidase (PPO) é a responsável por esta 
alteração. 
II- O produto inicial da reação de oxidação é uma quinona, que 
rapidamente se condensa, formando pigmentos escuros 
insolúveis, denominados melanina. 
III- O teste da catalase tem como fundamento transformar a 
enzima polifenol oxidase em catalase. 
IV- Alguns mecanismos são utilizados visando minimizar ou 
bloquear a reação enzimática; sendo utilizados para isso: 
agentes redutores, elevação da temperatura ou abaixamento do 
pH. 
a) I, II, III e IV. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e IV. 
 
37. Em qual dos processos abaixo os efeitos da pressão 
osmótica podem explicar o método conservação? 
a) Salga. 
b) Congelamento. 
c) Pasteurização. 
d) Defumação. 

 
38. Tratamento térmico usualmente aplicado a vegetais, antes do 
congelamento, desidratação ou enlatamento; sendo utilizado 
principalmente para a inativação das enzimas, para não sofrerem 
alterações na cor, aroma, sabor, textura e valor nutritivo é 
denominado: 
a) Tindalização. 
b) Apertização. 
c) Branqueamento. 
d) Pasteurização. 
 
39. Em relação ao estudo do frio como método de conservação 
de alimentos, identifique com (V) as afirmativas verdadeiras e 
com (F), as falsas. 
( ) A refrigeração emprega baixas temperaturas, que destroem os 
microrganismos presentes no alimento, mantendo a qualidade 
original do produto até o ato de sua ingestão, transporte, 
transformação industrial ou submissão a outros processos de 
conservação. 
( ) A grande vantagem do congelamento é a paralisação de 
reações autoxidativas dos lipídeos, as quais não ocorrem durante 
o congelamento e armazenamento em temperaturas de -18ºC. 
A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para 
baixo, é a 
a) V, F.  
b) V, V.  
c) F, V. 
d) F, F.  

 
40. Inspeção Sanitária é o procedimento de fiscalização efetuado 
pela autoridade sanitária que avalia em toda a cadeia alimentar 
as Boas Práticas de Produção e/ou as Boas Práticas de 
Prestação de Serviços; pode ser dividida em Inspeção 
Programada e Especial. Sobre a Inspeção Especial é correto 
afirmar que: 
a) É aquela regular e sistemática definida a partir de um 

planejamento conjunto do Serviço de Vigilância Sanitária. 
b) Tem como objetivo estabelecer prioridades quanto ao enfoque 

de risco epidemiológico local  
c) É aquela exigida por um determinado evento que teve como 

conseqüência, um agravo ao consumidor e/ou trabalhador 
com vistas a determinar e intervir na causa dos efeitos 
prejudiciais à saúde humana. 

d) Visa o levantamento das necessidades financeiras, de 
pessoal, equipamentos e materiais, inclusive quanto ao apoio 
laboratorial, de forma a atender às demandas detectadas 
pelo risco epidemiológico. 




