Língua Portuguesa

02. Segundo a autora do Texto 1, a condição de trabalhar
com alegria resulta de:
A)
B)
C)
D)
E)

TEXTO 1
Certa vez, um gari foi entrevistado por uma
repórter da TV. Em pauta estava um grande diferencial, a
alegria com que o rapaz executava seu trabalho.
Durante a reportagem, o rapaz foi tratado como um
alienígena. Era como se a repórter, inclusive com ar de
deboche, não acreditasse que seria possível algo tão
inusitado.
O discurso implícito era algo mais ou menos
assim: – Você é um infeliz! Como pode sorrir com um
emprego deste? – Ela não disse isso, mas sua intenção
ficou muito clara. O gari era tão “alto-astral” que,
percebendo a perplexidade da moça, brincou de ser estrela
e começou a entrevistá-la. Conclusão: a moça estudada
aprendeu com o pobre gari que “não importa o cargo que se
ocupe, é possível trabalhar com alegria”.
A mídia prega o tempo todo que trabalho é algo
ruim. O comercial de carros mostra pessoas nos escritórios
sofrendo, deprimidas, descabeladas, sempre à espera da
tão sonhada hora da saída. Tal convenção coloca como
gratificante apenas estar sentado atrás de uma grande
mesa de vidro, tendo tudo e todos à sua disposição. Será
que só assim é possível trabalhar com alegria?
A primeira grande verdade que temos que
aprender é que, durante nossa vida, seremos, de alguma
forma, contrariados. Por mais doloroso que possa parecer,
outra grande verdade é que somente por meio do nosso
trabalho conquistamos a independência financeira e,
consequentemente, nos tornamos donos do próprio nariz.
Desde que me conheço por gente sempre foi
assim. Num dia estamos felizes, noutro nem tanto. Às
vezes reconhecidos, às vezes invisíveis aos olhos alheios.
Portanto, partindo da ideia de que temos que aceitar
contrariedades e trabalhar para conquistar o nosso espaço
e, assim, viver em harmonia com a sociedade, só nos resta
trabalhar com alegria.
Segundo
os
monges
tibetanos,
quando
aprendemos a dominar nossos sentimentos permanecemos
em verdadeiro estado de espírito, ou seja, não importa o
que tenhamos que fazer, sentiremos prazer em realizá-lo.
A arte de trabalhar com alegria está em dominar o mau
humor, criando as condições necessárias para surgir daí o
pensamento criativo, capaz de tornar qualquer situação
desagradável em nova oportunidade de crescimento.
Débora Martins. Disponível em:
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/a-arte-detrabalhar-com-alegria/1486. Acesso em 16/01/2012. Adaptado.

01. A síntese da ideia global do Texto vai de encontro à
ideia de que:
A)
B)
C)
D)
E)

contrariedades fazem parte da vida.
o trabalho é algo ruim.
trabalho gera independência.
podemos dominar o mau humor.
problemas nos fazem crescer.

controlar o mau humor.
ter independência financeira.
livrar-se das contrariedades.
enfrentar os problemas.
conseguir ser criativo.

03. No que se refere a certos aspectos da textualidade,
analise as proposições abaixo.
1)

A referência a “um gari”, no início do texto, revela
que o autor vai fazer um comentário acerca de
alguém já conhecido pelo leitor, ou seja, a
referência é bem definida.
No 2º parágrafo, no trecho: “– Você é um infeliz!”,
a forma pronominal tem como referente o próprio
leitor.
No trecho: “Conclusão: a moça estudada
aprendeu com o pobre gari que (...).”, as
características dos personagens, apresentadas
numa oposição, contribuem para mostrar quão
inusitada era a situação mencionada no texto.
“Num dia estamos felizes, noutro nem tanto. Às
vezes reconhecidos, às vezes invisíveis aos
olhos alheios.” (5º §). Com a omissão do verbo
“ser” no segmento sublinhado, o trecho ganha em
concisão, e os termos ‘reconhecidos’ e ‘invisíveis’
ficam mais enfatizados.

2)
3)

4)

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 3.
2 e 4.
3 e 4.
2 e 3.
1, 2 e 4.

04. “O gari era tão “alto-astral” que, percebendo a
perplexidade da moça, brincou de ser estrela e
começou a entrevistá-la.”. Nesse trecho, o autor
descreve a moça como:
A)
B)
C)
D)
E)

amedrontada.
intimidada.
reticente.
hesitante.
estupefata.

05. “O gari era tão “alto-astral” que, percebendo a
perplexidade da moça, brincou de ser estrela e
começou a entrevistá-la.” Com o segmento destacado
nesse trecho, o autor pretendeu expressar:
A)
B)
C)
D)
E)

a causa de um fato.
a conclusão de uma ideia.
uma condição para algo acontecer.
a consequência de um fato.
uma ideia que se opõe à anterior.

06. “Segundo os monges tibetanos, quando aprendemos a

TEXTO 2

dominar nossos sentimentos permanecemos em
verdadeiro estado de espírito, ou seja, não importa o
que tenhamos que fazer, sentiremos prazer em
realizá-lo.” Com a expressão destacada nesse trecho a
autora:
A)
B)
C)
D)

indica que vai fazer uma autocorreção.
sinaliza que vai concluir suas ideias.
expressa dúvida em relação a algo já dito.
aponta para algo que está fora do texto.
introduz a reformulação de um trecho.

07. “Portanto, partindo da ideia de que temos que aceitar
contrariedades (...).”. Nesse trecho, o segmento
sublinhado indica:
A)
B)
C)
D)
E)

permissão.
obrigatoriedade.
probabilidade.
dúvida.
possibilidade.

08. “Durante a reportagem, o rapaz foi tratado como um
alienígena. Era como se a repórter, inclusive com ar de
deboche, não acreditasse que seria possível algo tão
inusitado.”. Com o segmento destacado a autora indica
que o que vai dizer em seguida é:
A)
B)
C)
D)
E)

uma hipótese.
uma previsão.
um anseio.
uma convicção.
um preconceito.

09. “Segundo os monges tibetanos, quando aprendemos a
dominar nossos sentimentos permanecemos em
verdadeiro estado de espírito”. O segmento
introdutório desse trecho indica que:
A)
B)
C)
D)
E)

os monges tibetanos e autora têm opiniões
diferentes em relação ao mesmo tema.
a autora tenciona excluir de seus argumentos
qualquer conotação de cunho religioso.
a crença dos monges tibetanos ocupa o segundo
lugar de importância na argumentação.
as ideias a serem apresentadas na sequência do
texto não são de autoria da autora.
a crença dos monges tibetanos é, na sequência
do texto, um segundo exemplo.

10. A compreensão do Texto 2 autoriza o leitor a afirmar
que a principal “lição” que dele se extrai é:
A)
B)
C)
D)
E)

“Amigos, amigos, negócios à parte.”
“A mentira tem pernas curtas.”
“Quem com ferro fere com ferro será ferido.”
“Rir melhor quem ri por último.”
“Quem tem vergonha não faz vergonha.”

Matemática
11. No gráfico da Figura 1, abaixo, está apresentado o índice de inflação (índice de preços ao consumidor amplo, IPCA)
brasileira, nos últimos 8 anos.

Figura 1. IPCA. (Fonte: IBGE).

Com base nesses dados, é correto afirmar que a variação de preços (usando-se tal índice) entre os anos de 2005 e
2011 foi de, aproximadamente:
A)

.

B)

.

C)

.

D)

.

E)

.

12. Analise as proposições abaixo, sobre números,
contagem e conjuntos.
1)

2)

Em uma cidade com 300.000 residências, cada
casa possui um pote com 100 moedas, que
podem ser de
,
,
,
ou
. É possível que nesta cidade
todas as casas tenham potes com números
diferentes de cada um dos valores.
A razão

Com base nessa informação, a média dos valores de
multas pagas nessa cidade é de:
A)

.

B)

.

C)

.

D)

.

E)

.

15. Sobre números, equações e matrizes, analise as
proposições abaixo.
é um inteiro para todo número natural

3)
4)

.

1)

O produto entre o máximo divisor comum e o
mínimo múltiplo comum de dois números inteiros
e positivos e quaisquer é maior que a média
geométrica entre esses dois números, dada por

2)

Se

3)

números reais, então
, em que o
ponto indica o produto matricial usual.
O número de possibilidades que quatro pessoas
têm de sentar numa mesa com 5 lugares é 120.
Se
é um polinômio em
tal que

.
Sejam

,

e

conjuntos quaisquer. Então:

.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.
1 e 4, apenas.
3 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.

4)

A)

.

B)

.

C)

.

D)
E)

.
.

14. Dados do Departamento de Trânsito de certa cidade
indicam os seguintes percentuais de multas (gráfico da
Figura 2):

Figura 2. Percentual de multas de trânsito conforme valores.

são matrizes cujas entradas são

,
, então
.

13. Uma bola de borracha está cheia de ar e seu volume é
. A bola aumenta e diminui
de
proporcionalmente com o volume retirado ou
adicionado, conforme o caso. Se 25% do ar escapa da
bola, o raio da bola resultante é de:

e

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
1, apenas.
4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.

e

, é uma raiz de
também é uma raiz de

Informática Básica
16. Qual das alternativas abaixo não apresenta um acessório nativo, ou seja, que já vem junto à instalação do Windows 7?
A)
B)
C)
D)
E)

Bloco de Notas.
Microsoft Word.
WordPad.
Calculadora.
Paint.

17. Há várias formas de selecionar textos no Microsoft Word. A figura abaixo mostra uma seleção vertical.

Qual a alternativa que representa esse procedimento?
A)
B)
C)
D)
E)

Manter a tecla ALT pressionada e então fazer a seleção verticalmente.
Selecionar usando o botão direito do mouse.
Inverter as ações do botão do mouse e selecionar normalmente.
Manter a tecla SCROLL LOCK pressionada e selecionar com o botão direito do mouse.
Selecionar o texto pressionando os dois botões do mouse ao mesmo tempo.

18. Considere o gerenciador de planilhas Microsoft Excel.

Correlacione a segunda coluna de acordo com a
primeira.

1)

Célula

(

)

Forma
abreviada
descritiva que esclarece
o objetivo de uma
referência de célula,
constante, fórmula ou
tabela.
Intersecção de uma
linha com uma coluna.

2)

Caixa de
nome

(

)

3)

Alça de
preenchimento

(

)

Célula selecionada para
inserção de dados.

4)

Referência
mista

( )

5)

Célula Ativa

( )

É
uma
pequena
"cruzinha" que aparece
quando
selecionamos
uma célula, no canto
inferior direito da célula.
Quando na mesma
célula existe a referência
relativa e a referência
absoluta.

19. Com relação ao Write do Open Office pertencente ao

Sistema Operacional Linux, correlacione a segunda
coluna de acordo com a primeira.
1) Formatar
Caractere

( )

2) Formatar
Parágrafo

( )

3) Ferramentas Mala Direta

( )

4) Ferramentas Autocorreção
5) Inserir Cabeçalho

( )
( )

Recurso
usado
para
trabalhar
com
cartas
personalizadas onde uma
fonte de dados é um arquivo
que contém os dados que
variam em cada cópia de
um documento mesclado.
Lista as entradas para
substituição automática de
palavras ou abreviações
enquanto você digita.
Recurso onde se pode
adicionar
data,
hora,
números de página, entre
outros, na margem superior
do documento.
Alterar fonte,tipo e tamanho
de letra.
Alterar
recuos,
espaçamentos, alinhamento, plano
de fundo

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 1, 5, 4, 3.
1, 2, 5, 3, 4.
2, 1, 5, 3, 4.
1, 2, 5, 4, 3.
1, 2, 3, 4, 5.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

5, 1, 2, 4, 3.
5, 1, 4, 2, 3.
4, 3, 2, 1, 5.
3, 4, 5, 2, 1
3, 4, 5, 1, 2.

20. Analise as proposições abaixo, em relação ao gerenciador de e-mail outlook da Microsoft.

1)
2)
3)
4)

O campo PARA é usado para receber o endereço do destinatário.
O campo CC é usado para enviar uma cópia do e-mail para outro destinatário.
O campo BCC é usado sempre que quisermos enviar uma cópia da mensagem para alguém, sem que os
destinatários saibam disso.
Não é possível anexar arquivos de música com extensão mp3 em uma mensagem de e-mail.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4.
1 e 4.
2, 3 e 4.
1, 2 e 3.
2 e 4.

História e Geografia de Igarassu

24. O relevo de Igarassu é influenciado pelas condições

sacras, mobiliário, documentos e jornais antigos. A
maior parte desse material corresponde ao século XIX.
O texto acima faz referência ao:

climáticas ambientais, mas também pela estrutura
geológica, ou seja, pelos tipos de terrenos existentes.
Assinale o período geológico em que se originou a
Formação Beberibe, importante formação sedimentar
que possui um considerável aquífero, encontrada no
Município.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

21. O _______ possui um acervo que consiste de artes

Instituto Histórico e Geográfico de Igarassu.
Museu de Arte Sacra de Igarassu.
Museu Histórico de Igarassu.
Instituto Duarte Coelho.
Museu de Santo Antônio.

22. Durante o período em que os holandeses estiveram
presentes em Pernambuco, ocorreu o episódio da
invasão à Igreja e Convento de Santo Antônio, em
Igarassu. Sobre este assunto, assinale a alternativa
correta.
A)
B)
C)

D)
E)

Os embates entre os colonos e os holandeses
ficaram conhecidos como Revolução Praieira.
Após a expulsão dos holandeses, os colonos
tomaram posse novamente, no episódio
conhecido como Restauração.
Albert Eckhout foi um dos mais importantes
administradores das terras dominadas pelos
holandeses. Destaca-se sua liderança nas tropas
que invadiram Igarassu em meados do século
XVII.
Os combates para expulsar os holandeses
ficaram
conhecidos
como
Insurreição
Pernambucana.
A Capitulação da Campina da Taborda foi o
acordo assinado entre Portugal e Holanda
durante a ocupação holandesa no Nordeste. Este
acordo previa a divisão das terras cultiváveis de
Igarassu.

23. Baseada na lavoura canavieira, a economia colonial
expandiu-se rapidamente. Em meados do século XVII,
a colônia portuguesa era o maior produtor de açúcar
do mundo. Sobre o ciclo da cana-de-açúcar, assinale a
alternativa correta.
A)

B)
C)
D)

E)

Durante o ciclo da cana-de-açúcar, destaca-se o
engenho Monjope, em Igarassu. Durante uma
parte de sua história, este engenho pertenceu à
Companhia de Jesus.
O engenho Gongaçary, em Igarassu, merece
destaque por ter sido o único engenho a não
sofrer ataques durante a Revolta Praieira.
Apesar de bem articulado no Brasil, o comércio
do açúcar não ganhou nenhuma projeção no
cenário internacional.
Os escravizados africanos que trabalhavam nos
engenhos e possuíam maior dificuldade para se
adaptar aos trabalhos, à língua, e aos costumes
da colônia eram chamados de ladinos.
Os escravizados da região de Igarassu lideraram
revoltas que culminaram na diminuição dos
açoites.

Holoceno.
Pleistoceno.
Triássico.
Pré-Cambriano.
Cretáceo.

25. Esta questão apresenta uma afirmação e uma razão
para a afirmação. Analise-a.

O Município de Igarassu possui condições climáticas
quentes e úmidas, com regime de chuvas de outonoinverno PORQUE está situado numa faixa de baixas
longitudes e em terrenos sedimentares argilosos e
arenosos, além de possuir florestas latifoliadas
caducifólias.
É correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

a afirmação é falsa e a razão é verdadeira.
a afirmação e a razão são verdadeiras, e a razão
é a causa da afirmação.
a afirmação e a razão são falsas.
a afirmação é verdadeira e a razão é falsa.
a afirmação e a razão são verdadeiras, mas a
razão não é a causa da afirmação.

Conhecimentos Específicos
26. Podemos definir ‘biossegurança’ como sendo:
A)

B)
C)
D)
E)

o conjunto de ações voltadas para a prevenção e
proteção do trabalhador, minimização de riscos
inerentes às atividades de pesquisa, produção,
ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação
de serviços, visando à saúde do homem, dos
animais, a preservação do meio ambiente e a
qualidade dos resultados.
os métodos utilizados para impedir que animais
tenham acesso aos laboratórios voltados mais
precisamente para a contenção dos animais.
as ações voltadas para os equipamentos
utilizados nos laboratórios, visando à segurança
dos mesmos.
o conjunto de ações voltadas para a prevenção
das doenças da população, utilizando para isso
normas de segurança.
os métodos tecnológicos utilizados visando ao
bem-estar animal, com a finalidade de melhorar o
ambiente por ele habitado.

29. A Vigilância Epidemiológica tem as seguintes funções:
1)
2)
3)
4)

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1)
2)

3)

4)

Classicamente, é definida como a área da ciência
que se dedica ao estudo de organismos que
somente podem ser visualizados ao microscópio.
Aborda um vasto e diverso grupo de organismos
unicelulares de dimensões reduzidas, que podem
ser encontrados como células isoladas ou
agrupados em diferentes arranjos.
Envolve o estudo de organismos procarióticos
(bactérias, archaeas), eucarióticos (algas,
protozoários, fungos) e também seres acelulares
(vírus).
Está relacionada a animais vivos que estão
presentes no trato intestinal dos seres vivos,
apenas.

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 4.
2 e 3.
1.
2, 3 e 4
1, 2 e 3.

28. São responsabilidades da Vigilância Epidemiológica:
1)
2)

3)
4)

acompanhar o comportamento das doenças na
sociedade.
reunir informações com o objetivo de conhecer,
detectar ou prever qualquer mudança que possa
ocorrer nos fatores condicionantes do processo
saúde-doença.
identificar a gravidade de novas doenças à saúde
da população.
propor medidas de intervenção para reprimir ou
amenizar os danos à população e elaborar ações
e estratégias em saúde.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
2 e 4, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4, apenas.

1 e 2.
3 e 4.
1 e 4.
1, 2 e 3.
2, 3 e 4.

30. Com relação aos dados de morbidades, é incorreto
afirmar que:
A)
B)

27. Com relação à microbiologia, analise as proposições
abaixo.

coleta e processamento dos dados.
análise e interpretação dos dados processados.
recomendação das medidas de controle
apropriadas.
indicação
de
medicamentos
para
uma
determinada doença.

C)

D)

E)

são os dados mais utilizados em Vigilância
Epidemiológica, por permitirem a detecção
imediata ou precoce de problemas sanitários.
correspondem à distribuição de casos segundo a
condição de portadores de infecções ou
patologias específicas, como também de
sequelas.
trata-se, em geral, de dados oriundos da
notificação de casos e surtos, da produção de
serviços ambulatoriais e hospitalares, de
investigações epidemiológicas, da busca ativa de
casos, de estudos amostrais e de inquéritos,
entre outras formas.
seu uso apresenta dificuldades relacionadas à
representatividade e abrangência dos sistemas
de informações disponíveis, à possibilidade de
duplicação de registros e a deficiências de
métodos e critérios de diagnóstico utilizados.
dispensam
cuidados especiais na coleta e
análise.

31. Com relação aos dados de mortalidade, é incorreto
afirmar que:
A)

B)
C)
D)
E)

são
de
fundamental
importância
como
indicadores da gravidade do fenômeno vigiado,
sendo, ainda, no caso particular de doenças de
maior letalidade, mais válidos do que os dados de
morbidade, por se referirem a fatos vitais bem
marcantes e razoavelmente registrados.
sua obtenção provém de declarações de óbitos,
padronizadas e processadas nacionalmente.
essa base de dados apresenta variáveis graus de
cobertura entre as regiões do país, algumas
delas com subenumeração elevada de óbitos.
os atrasos na disponibilidade desses dados não
dificultam
sua
utilização
na
Vigilância
Epidemiológica.
há proporção significativa de registros sem causa
definida, o que impõe cautela na análise dos
dados de mortalidade.

32. Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
assinale a alternativa incorreta.

A)
B)
C)

D)
E)

Foi definido pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999.
O Sistema engloba unidades nos três níveis de
governo – federal, estadual e municipal –, com
responsabilidades compartilhadas.
No nível federal, estão a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em Saúde
(INCQS/Fiocruz).
É um instrumento privilegiado de que o SUS
dispõe para realizar seu objetivo de prevenção e
promoção da saúde.
Por ser um Sistema local, suas ações são
focadas apenas no Distrito Federal.

35. Para efeito do Regulamento Técnico de Boas Práticas
para Serviços de Alimentação do Regulamento,
considera-se que:
1)

2)

33. São competências da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária:
A)
B)
C)
D)

E)

coordenar o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
fomentar e realizar estudos e pesquisas no
âmbito de suas atribuições.
estabelecer normas, propor, acompanhar e
executar as políticas, as diretrizes e as ações de
vigilância sanitária.
estabelecer normas e padrões sobre limites de
contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes,
metais pesados e outros que envolvam risco à
saúde.
autorizar o funcionamento de empresas, em caso
de violação da legislação pertinente, caso
entenda que não se constitui um risco iminente à
saúde.

34. Considerando o que dispõe o Regulamento Técnico de
Boas Práticas para Serviços de Alimentação, assinale
a alternativa incorreta.
A)
B)
C)

D)

E)

É regulado pela RDC N° 216, de 15 de setembro
de 2004.
Aplica-se
aos
serviços
de
alimentação
considerando apenas a atividade de manipulação
do alimento.
Aplica-se aos serviços de alimentação que
realizam algumas das seguintes atividades:
manipulação,
preparação,
fracionamento,
armazenamento,
distribuição,
transporte,
exposição à venda e entrega de alimentos
preparados ao consumo.
As comissárias instaladas em Portos, Aeroportos,
Fronteiras e Terminais Alfandegados devem,
ainda, obedecer aos regulamentos técnicos
específicos.
Excluem-se deste Regulamento os lactários, as
unidades de Terapia de Nutrição Enteral (TNE),
dentre outros.

3)

4)

alimentos preparados: são aqueles manipulados
e preparados em serviços de alimentação,
expostos à venda, embalados ou não,
subdividindo-se em três categorias: alimentos
cozidos, mantidos quentes e expostos ao
consumo;
alimentos
cozidos,
mantidos
refrigerados, congelados ou à temperatura
ambiente, que necessitam ou não de
aquecimento antes do consumo; e alimentos
crus, mantidos refrigerados ou à temperatura
ambiente, expostos ao consumo.
boas práticas: são procedimentos que devem ser
adotados por serviços de alimentação a fim de
garantir a qualidade higiênico-sanitária e a
conformidade dos alimentos com a legislação
sanitária.
antissepsia: é a operação que visa à redução de
microrganismos presentes na pele em níveis
seguros, durante a lavagem das mãos com
sabonete antisséptico ou por uso de agente
antisséptico, após a lavagem e secagem das
mãos.
contaminantes: são substâncias ou agentes de
origem biológica, química ou física, estranhos ao
alimento, que são considerados nocivos à saúde
humana ou que comprometem a sua integridade.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
3 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

36. Em

se tratando de edificação, instalações,
equipamentos, móveis e utensílios, a RDC N° 216
preconiza que:
1)

2)

3)
4)

a edificação e as instalações 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.
o dimensionamento da edificação e das
instalações deve ser compatível com todas as
operações. Deve existir separação entre as
diferentes atividades por meios físicos ou por
outros meios eficazes, de forma a evitar a
contaminação cruzada.
as instalações devem ser abastecidas de água
corrente e dispor de conexões com rede de
esgoto ou fossa séptica.
o acesso às instalações deve ser comum a outros
usos.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2 e 4, apenas.
1 e 3, apenas.
4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.

37. Qual o objetivo geral do Regulamento Técnico para a

Inspeção Sanitária de Alimentos, regulamentado pela
Portaria nº 1.428/MS, de 26 de novembro de 1993?
A)

B)

C)
D)
E)

Estabelecer as orientações necessárias que
permitam executar as atividades de inspeção
sanitária, de forma a avaliar as boas práticas para
a obtenção de padrões de identidade e qualidade
de produtos e serviços na área de alimentos, com
vistas à proteção da saúde da população.
Constituir equipe sob a presidência do Ministro da
Saúde para verificar “in loco”,
nos
estabelecimentos industriais, se as boas práticas
estão sendo atendidas.
Organizar mapeamento de áreas de risco para
impedir a manipulação de alimentos nesses
locais.
Identificar a necessidade da indústria de
alimentos em relação à regulamentação e
providenciar seu cadastramento.
Atuar apenas nos produtos acabados, sem levar
em consideração a matéria-prima.

38. Com relação à Inspeção Sanitária dos alimentos, é
incorreto afirmar que:
A)

B)

C)

D)

E)

é o procedimento da 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.
orienta a intervenção, objetivando a prevenção de
agravos à saúde do consumidor, no que se refere
às questões sanitárias, inclusive quanto ao teor
nutricional.
é o procedimento da fiscalização, efetuado pelos
proprietários dos estabelecimentos industriais,
visando principalmente à qualidade do produto
final.
tem em vistas o atingimento do Padrão de
Identidade e Qualidade (PIQ) estabelecido
através da verificação do cumprimento dos
procedimentos previstos nos seus manuais, na
utilização do Sistema de APPCC, e no
atendimento à legislação sanitária.
é desenvolvida pela Autoridade Sanitária
devidamente credenciada pelo Serviço de
Vigilância Sanitária.

39. A Inspeção Sanitária divide-se em dois tipos, a saber:
A)
B)
C)
D)
E)

programada e especial.
conjunta e individual.
simples e complexa.
programada e individual.
simples e conjunta.

As questões 40 a 42 devem ser respondidas de acordo com
o que preconiza o Código Sanitário do Estado de
Pernambuco.

40. Quanto aos estabelecimentos destinados ao comércio
de alimentos, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

nos espaços de comercialização dos alimentos
podem ser armazenados outros produtos não
comestíveis.
os produtos perecíveis, como carnes frescas,
podem ser dispostos à venda em local ventilado,
sendo dispensada a refrigeração.
os produtos podem ser expostos no mesmo
ambiente das instalações sanitárias.
é proibida a presença de animais nos
estabelecimentos.
não é obrigatória a existência de instalações
sanitárias nos estabelecimentos.

41. São condições exigidas para os estabelecimentos
industriais de carnes e peixes, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

piso revestido com material resistente.
piso antiderrapante com declividade que permita
o rápido escoamento de águas residuais, provido
de ralos.
paredes revestidas com material resistente, liso
e impermeável.
abastecimento com água potável.
câmara fria opcional.

42. São considerados impróprios para o consumo, os
alimentos que:
1)
2)
3)
4)

apresentarem substâncias tóxicas acima dos
limites de tolerância.
estiverem fora dos padrões físico-químicos e
microbiológicos.
atenderem às normas legais de classificação.
apresentarem as características sensoriais dentro
dos padrões normais.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.
3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

43. De acordo com o que preconiza a RDC nº 48, de 2 de
junho de 2000, que aprova o Roteiro de Inspeção, com
relação às ações de controle de infecção hospitalar,
podemos definir como Controle de Infecção Hospitalar:
A)
B)
C)
D)
E)

ações desenvolvidas visando à prevenção e à
redução da incidência de infecções hospitalares.
ações voltadas para minimizar a entrada de
pessoas na recepção do hospital.
conjunto de ações desenvolvido para aumentar o
fluxo de doentes em um determinado hospital.
metodologia para identificação e avaliação das
perdas humanas nos hospitais.
ações com a finalidade de impedir um fluxo
excessivo de pessoas na recepção dos hospitais.

44. Quanto à coleta de amostras de alimentos para
análises laboratoriais, analise as proposições a seguir.
1)
2)
3)
4)

Na etiqueta devem constar informações
suficientes que identifiquem o material em
questão.
As amostras devem ser acondicionadas em
embalagem seguras, livres de vazamentos.
O funcionário deve usar luvas na hora da coleta.
Amostras de alimentos acondicionados em
embalagens individuais devem ser enviadas ao
laboratório na sua embalagem original, fechada e
intacta.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

45. Entende-se por alimento seguro aquele que:
A)
B)
C)
D)
E)

não causa doença ou injúria ao consumidor.
é exposto sob refrigeração.
tem prazo de validade acima de seis meses.
apresenta maior teor proteico.
é comercializado envazado em saco de polietileno.

As questões 46 a 49 devem ser respondidas de acordo
com a Portaria nº 687 MS/GM, de 30 de março de 2006,
que trata da política nacional de promoção à saúde.

47. São objetivos específicos da Portaria nº 687 MS/GM:
1)
2)
3)
4)

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

à saúde:

2)

3)
4)

promover a qualidade de vida e reduzir a
vulnerabilidade e os riscos à saúde, relacionados
aos seus determinantes e condicionantes –
modos de viver, condições de trabalho,
habitação, ambiente, educação, lazer, cultura,
acesso a bens e serviços essenciais.
reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde
relacionados aos seus determinantes e
condicionantes, o que não envolve a qualidade
de vida, por ter política diferenciada.
reduzir riscos à saúde relacionados apenas às
condições de trabalho e ao lazer, não envolvendo
os demais determinantes.
focar a atenção em alguns determinantes, como
lazer, cultura, educação, sem envolver outros,
como modos de viver, condições de trabalho,
habitação, ambiente, educação, lazer, cultura,
acesso a bens e serviços essenciais.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 3, apenas.
2 e 4, apenas.
3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4, apenas.
1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.

48. São Diretrizes da referida Portaria, EXCETO:

46. Faz(em) parte do objetivo geral nacional de promoção
1)

incorporar e implementar ações de promoção da
saúde, com ênfase na atenção básica.
contribuir para o aumento da resolubilidade do
Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência
e segurança das ações de promoção da saúde.
estimular alternativas inovadoras e socialmente
inclusivas/contributivas no âmbito das ações de
promoção da saúde.
favorecer a preservação do meio ambiente e a
promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

reconhecer na promoção da saúde uma parte
fundamental da busca da equidade, da melhoria
da qualidade de vida e de saúde.
incentivar a pesquisa em promoção da saúde,
avaliando eficiência, eficácia, efetividade e
segurança das ações prestadas.
cuidar da saúde animal, focando a saúde humana.
fortalecer a participação social como fundamental
na consecução de resultados de promoção da
saúde.
promover mudanças na cultura organizacional,
com vistas à adoção de práticas horizontais de
gestão e estabelecimento de redes de
cooperação intersetoriais.

49. De

acordo com a referida
responsabilidade do Município:
1)
2)

3)

4)

Portaria,

é

de

divulgar a Política Nacional de Promoção da
Saúde.
implementar as diretrizes da Política de
Promoção da Saúde, em consonância com as
diretrizes definidas no âmbito nacional e as
realidades locais.
implementar as diretrizes da Política de
Promoção da Saúde, em consonância com as
diretrizes definidas no âmbito nacional e as
realidades locais e regionais.
promover a articulação com os estados para
apoio à implantação e supervisão das ações
referentes às ações de promoção da saúde.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
1, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.
3 e 4, apenas.

50. No âmbito do Estado, a atuação dos sistemas de
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e
Vigilância à Saúde do Trabalhador se dará de forma:
A)
B)
C)
D)
E)

isolada.
integrada.
parcial.
com o envolvimento do munícipio, apenas.
com o envolvimento do Estado, apenas.

