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CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS EFETIVOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS
AGREGADAS NO POLO 2
Fiscal de Nível Superior – Fiscal Sanitário / Nutrição/Engenharia de
Alimentação(ANA)

PROVAS DE CONHEC. ESPECÍFICOS E LÍNGUA PORTUGUESA

NOME:

Nº DO PRÉDIO:

SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
Nos termos da regulamentação normativa editada pela Anvisa, RDC 216/2004, quanto à documentação e
registros dos Serviços de Alimentação, é CORRETO afirmar:
A) Os serviços de alimentação devem dispor de Manual de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais
Padronizados. Esses documentos devem estar acessíveis somente aos funcionários envolvidos no
processo, sendo disponibilizados a eles, quando requeridos.
B) Os POP devem conter somente as instruções sequenciais das operações, especificando o nome, o cargo e
ou a função dos responsáveis pelas atividades. Devem ser aprovados, datados e assinados pelo
responsável do estabelecimento.
C) Os POP relacionados à higiene e saúde dos manipuladores devem contemplar as etapas, a frequência e
os princípios ativos usados na lavagem e antissepsia das mãos desses profissionais, assim como as
medidas adotadas nos casos em que eles apresentem lesão nas mãos, sintomas de enfermidade ou
suspeita de problema de saúde que possa comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos.
Deve-se especificar os exames aos quais os manipuladores de alimentos são submetidos, bem como a
periodicidade de sua execução. O programa de capacitação dos manipuladores em higiene deve ser
descrito, sendo determinada a carga horária, o conteúdo programático e a frequência de sua realização,
mantendo-se em arquivo os registros da participação nominal dos funcionários.
D) Os registros devem ser mantidos por período mínimo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
preparação dos alimentos.
QUESTÃO 02
De acordo com a Portaria n.º 1.428, de 26 de novembro de 1993, do Ministério da Saúde, as definições do
controle de qualidade e da garantia da qualidade compreendem, respectivamente:
A) A forma de organização, operacionalização e avaliação do sistema de controle de qualidade do
estabelecimento e os métodos e procedimentos utilizados no controle de todo o processo.
B) Os métodos e procedimentos utilizados no controle de todo o processo e a forma de organização,
operacionalização e avaliação do sistema de controle de qualidade do estabelecimento.
C) As informações a serem repassadas ao consumidor, capazes de orientá-lo na forma de utilização do
produto e/ou do serviço e a forma de organização, operacionalização e avaliação do sistema de controle
de qualidade do estabelecimento.
D) As informações sobre as normas de exposição do produto e/ou utilização no comércio e o necessário
controle higiênico sanitário.
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QUESTÃO 03
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução de Diretoria Colegiada,
RDC n.º 216/04, de 15 de setembro de 2004, estabeleceu procedimentos de Boas Práticas (BP) para serviços
de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado para consumo.
Sobre esse assunto, assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas.
( ) o APPCC avalia e monitora todas as etapas da cadeia alimentar, os processos de confecção das
receitas via critérios aferidos e controlados por fatores, tais como: temperatura, tempo e desinfecção
química, entre outros parâmetros.
( ) A implantação das Boas Práticas prevê a avaliação do ambiente de trabalho e das pessoas envolvidas
nos processos produtivos, analisando basicamente os procedimentos de higiene no âmbito do
estabelecimento e todos os cuidados de natureza sanitária adjacentes e determinantes para a
integridade dos alimentos.
( ) Segundo as definições constantes no APPCC, a "severidade" relaciona-se ao grau de contaminação do
alimento, enquanto a etapa de verificação relaciona-se ao ato de medir ou observar o respeito aos
limites críticos.
( ) O MBP deve descrever as condições ideais de adequação do estabelecimento.
( ) Os procedimentos operacionais padronizados têm o objetivo de contribuir para a garantia das
condições higiênico-sanitárias necessárias ao processamento/industrialização de alimentos,
complementando as Boas Práticas de Fabricação.
Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) V, V, F, F, V.
B) F, V, F, F, V.
C) V, V, V, F, V.
D) V, V, F, V, V.
QUESTÃO 04
Sobre o abastecimento de água em Serviços de Alimentação, é correto afirmar, EXCETO
A) O gelo para utilização em alimentos deve ser fabricado a partir de água potável, mantido em condição
higiênico-sanitária que evite sua contaminação.
B) Deve ser utilizada somente água potável para manipulação de alimentos. Quando utilizada solução
alternativa de abastecimento de água, a potabilidade deve ser atestada anualmente mediante laudos
laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências previstas em legislação específica.
C) O vapor, quando utilizado em contato direto com alimentos ou com superfícies que entrem em contato
com alimentos, deve ser produzido a partir de água potável e não pode representar fonte de
contaminação.
D) O reservatório de água deve ser edificado e/ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade
da água, conforme legislação específica. Deve estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações,
descascamentos, entre outros defeitos, e em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar
devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado, em um intervalo máximo de seis
meses, devendo ser mantidos registros da operação.
QUESTÃO 05
O regulamento técnico de boas práticas em serviços de alimentação apresenta algumas definições
importantes na área de higiene de alimentos.
A operação de redução, por método físico e/ou agente químico, do número de microrganismos em nível que
não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento, é a
A) assepsia.
B) higienização.
C) limpeza.
D) desinfecção.
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QUESTÃO 06
Considerando que as ações sanitárias na área de alimentos são descentralizadas, denúncias sobre
irregularidades de produtos e estabelecimentos devem ser encaminhadas diretamente a/ao
A) Ao Serviço de Vigilância Sanitária Estadual.
B) ANVISA.
C) Serviço de Vigilância Sanitária de sua localidade.
D) MAPA.
QUESTÃO 07
Doenças transmitidas por alimento (DTAs) são todas ocorrências clínicas consequentes à ingestão de
alimentos que possam estar contaminados com microrganismos patogênicos, toxinas de microrganismos,
substâncias químicas, objetos lesivos ou que contenham em sua constituição estruturas naturalmente
tóxicas. Sobre esse assunto, correlacione as colunas.
I - Toxinose
II - Infecção
III - Toxinfecção
IV - Intoxicação química
( ) Quadro clínico decorrente da ingestão de quantidades aumentadas de bactérias na forma vegetativa,
que liberarão toxinas no trato gastrointestinal ao esporular. São exemplos: Clostridium perfringens e
Bacillus cereus clássico.
( ) Ocorre devido à ingestão de substâncias químicas nos alimentos, como agrotóxicos, pesticidas,
raticidas, metais pesados, micotoxinas (toxinas produzidas por fungos). São exemplos: Staphylococus
aureus.
( ) Quadro clínico causado pela ingestão de toxinas bacterianas pré-formadas nos alimentos, decorrentes
da multiplicação de bactérias toxinogênicas nos alimentos, como: Staphylococus aureus, Clostridium
botulinum e Bacillus cereus emético.
( ) Ocorre em decorrência da ingestão de microrganismos patogênicos que se multiplicam no trato
gastrointestinal, produzindo toxinas ou agressão ao epitélio, como: Salmonella sp, Shigella sp,
Escherichia coli patogênica, Vibrios patogênicos, entre outros.
Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) II, IV, II, I.
B) I, IV, III, II.
C) III, IV, I, II.
D) I, II, III, IV.
QUESTÃO 08
Os alimentos de origem animal não são totalmente isentos de risco para saúde, pois sua riqueza em
proteínas e água facilita a rápida deterioração do produto, bem como a sobrevivência e multiplicação de
inúmeros microrganismos patogênicos. Assim, as enfermidades de origem animal podem ser causadas pela
ingestão de agentes infecciosos e parasitários, ou por substâncias nocivas à saúde contidas nos alimentos.
Marque a alternativa que apresenta doenças de caráter zoonótico que podem ser adquiridas pelo homem ao
ingerir produtos de origem animal contaminado ou sem a devida inspeção sanitária das matérias-primas.
A) Cisticercose e malária.
B) Brucelose e toxoplasmose.
C) Cólera e tuberculose.
D) Brucelose e doença de Chagas.
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QUESTÃO 09
Relacione os microrganismos causadores de doenças alimentares com as medidas de controle higiênicosanitárias específicas para cada caso.
1 - Bacilus cereus
( ) Treinamento dos manipuladores.
2 - Salmonella
( ) Cocção prolongada de conservas.
3 - Staphylococcus aureus
( ) Tratamento térmico rigoroso no preparo, na manutenção e no
armazenamento.
4 - Vibrio
( ) Tratamento e controle da água.
5 - Clostridium botulinum
( ) Tratamento de efluentes. Adoção de medidas higiênicosanitárias no manuseio do processamento do alimento.
Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) 3, 1, 5, 2, 4.
B) 1, 3, 5, 4, 2.
C) 3, 5, 1, 4, 2.
D) 4; 2; 1; 3; 5
QUESTÃO 10
A ação de vigilância sanitária desenvolvida por profissionais com capacidade comprovada e credenciamento
legal, objetivando avaliar os estabelecimentos, serviços de saúde, produtos, condições ambientais e de
trabalho, implicando em expressar julgamento de valor sobre a situação observada, se dentro dos padrões
técnicos minimamente estabelecidos na Legislação Sanitária, e quando for o caso, a consequente aplicação
de medidas de orientação ou punição, previstas na Legislação, denomina-se:
A) Investigação sanitária de eventos.
B) Inspeção sanitária.
C) Monitoramento de produtos.
D) Cadastramento de estabelecimentos de saúde ou atividades de interesse da saúde.
QUESTÃO 11
De acordo com a Lei n.º 8.080/90, à direção municipal do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, entre
outros:
I - Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
II - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde.
III - Participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravo sobre o meio
ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana.
IV - Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de
saneamento básico e de saúde do trabalhador.
V - Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
É CORRETO o que se afirma em
A) II, III, apenas.
B) I, II e III, apenas.
C) I, II, III, IV e V.
D) II, IV e V, apenas.
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QUESTÃO 12
De acordo com a RDC n.º 283/05, em relação ao grau de dependência do idoso, marque V para verdadeiro
ou F para falso.
( ) Grau de Dependência I: idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de
autoajuda.
( ) Grau de Dependência II: idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida
diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com
alteração cognitiva controlada.
( ) Grau de Dependência III: idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de
autocuidado para a vida diária e/ou com comprometimento cognitivo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) V, V, V.
B) V, F, V.
C) F, V, F.
D) F, F, F.
QUESTÃO 13
De acordo com a RDC n.º 171/06, que trata do Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de
Leite Humano, compete ao BLH as seguintes atividades, EXCETO
A) Desenvolver ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.
B) Responder tecnicamente pelo processamento e controle de qualidade do LHO, procedente do PCLH a
ele vinculado.
C) Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto.
D) Prestar assistência a gestante, puérpera, nutriz e lactente na prática do aleitamento materno.
QUESTÃO 14
Segundo o Código Sanitário, nos estabelecimentos onde se manipulem, beneficiem, preparem, fabriquem ou
comercializem produtos alimentícios e bebidas, os manipuladores devem:
I - abster-se de fumar.
II - usar touca descartável, de maneira a cobrir completamente os cabelos.
III - usar os dedos ou a palma da mão para provar alimentos.
IV - evitar o uso de adornos nos braços e dedos, à exceção de relógio.
V - falar.
Está(ão) CORRETO(S) as alternativas:
A) I e II, apenas.
B) II e V, apenas.
C) III, IV e V, apenas.
D) I, II e V apenas.
QUESTÃO 15
A Licença Sanitária será emitida, específica e independente, para:
I - cada estabelecimento, de acordo com a atividade e/ou serviço exercido, ainda que exista mais de uma
unidade na mesma localidade.
II - cada atividade e/ou serviço desenvolvido na unidade do estabelecimento, de acordo com a legislação.
III - cada atividade e/ou serviço terceirizado existente na unidade do estabelecimento, de acordo com a
legislação.
Estão CORRETAS as alterntativas:
A) I e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
Instrução: Para responder às questões propostas, leia, com atenção, o texto que se segue.

As coisas começam a andar
Esta coluna começa de um jeito e termina de outro, e essa contradição me alegra. Vejamos: outro dia
eu falava com meu marido das trapalhadas de um conhecido nosso. Ele sorriu dentro de suas barbas brancas,
e comentou: "Do jeito que as coisas andam no mundo e aqui no Brasil, isso até me parece bem normal".
Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos quase tudo
5 "normal". Mais um figurão apanhado na Operação Lava-Jato? Mais um escândalo desmascarado? Novas
revelações vão fazer o petrolão parecer brincadeira de criança? Não caímos para trás, ninguém desmaia de
susto: lixões morais vão se tornando normalidade. Mais longe, desgraças antigas como milhões morrendo de
fome em terras africanas ou em guerras no Oriente, e agora uma gigantesca migração aportando na Europa
— fugitivos ou refugiados sem lugar onde ficar, num drama sem solução à vista. Às vezes enfiados em trens
10 que lembram o pavoroso tempo nazista, ou caminhando quilômetros impensáveis, em geral não são
recebidos de braços abertos (onde botar, como tratar tais multidões?). Em alguns noticiosos aparecem
velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, recebendo água e comida lançadas por
cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado. Corrijo: o gado, em geral, é bem tratado —
também os porcos.
E por aqui, nas nossas vastas e hoje desoladoras terras brasileiras, o império da bandidagem e da
15
insegurança: já não espanta ver tiroteios nas ruas principais de grandes cidades ou de povoados que já foram
românticos, gente correndo ou paralisada, agências bancárias e caixas eletrônicos explodidos, gerentes de
banco sequestrados com sua família. Aqui no meu cotidiano recolhido, assalto em qualquer esquina e hora é
a regra. Na bela cidade do Rio de Janeiro, ex-maravilhosa, onde morei, furtos ou arrastões a toda hora sob o
20 sol em praias apinhadas de gente, tudo filmado, para horror nosso e dos estrangeiros (e ainda se fala em
Olimpíada). Começa o pânico em nosso bolso: o desastre da economia, a subida veloz dos preços e
impostos, comércio fechando, restaurantes vazios, desemprego catastrófico, universidades quase em ruínas,
doentes maltratados, estradas abandonadas — mas, coroando tudo, ainda ecoam discursos alienados que
talvez enganassem criancinhas de colo.
As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são assombrosas: ir e
25
vir, propor e retirar, escrever e rasgar. Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes em
eternas reuniões, providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades, enquanto cresce a indecisão.
Nada de projeto firme, nada de proposta sensata: experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder; mais
que negociações, negociatas (alguns começam a se retirar delas, por receio ou dignidade). Nós a tudo
30 assistimos atônitos e descrentes. Não sabemos em quem confiar, não divisamos que futuro esperar, pois a
realidade atual é um camaleão superativo. Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças,
doentes desassistidos, pobres enganados, país explorado e sucateado — não está nas mãos de ninguém. E
parece que nada anda.
Mas — surpresa, surpresa —, de repente, algumas coisas começam a andar! Apesar de tudo o que
35 incansavelmente escrevo, as rodas da Justiça funcionam: moem, moem, moem, metodicamente apontam,
acusam e condenam figurões que nunca antes tínhamos imaginado fora de sua toca (ou pedestal). Exdiretores de grandes estatais, tesoureiros de partidos, e outros que naturalmente negam... Isso me dá uma
cálida esperança: se a Justiça prevalecer, se alguém experiente e honrado nos liderar, se nossa descrença
mudar para indignação com atitudes firmes, o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional causada
pela
fatal dupla "arrogância e incompetência", liderada pela ganância. Haverá reconstrução, reorganização
40
dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.
1

(LUFT, Lya. As coisas começam a andar. Revista Veja. p. 24, 30 de setembro de 2015.)
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QUESTÃO 16
No trecho “Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos
quase tudo ‘normal’". (Linhas 4-5), o termo “quase” insere no discurso a seguinte ideia:
A) As pessoas perderam a referência sobre o que pode ser considerdo normal.
B) Os últimos acontecimentos nos levam a considerar tudo normal.
C) Ainda há algum limite para o que se considera normal.
D) A maioria dos brasileiros considera tudo anormal.
QUESTÃO 17
“Em alguns noticiosos aparecem velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais,
recebendo água e comida lançadas por cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado.” (Linhas
11-14)
Através desse trecho, pode-se inferir, EXCETO
A) Até as pessoas mais frágeis estão sendo submetidas ao sofrimento.
B) O sofrimento a que os refugiados estão sendo submetidos não poupa gênero, idade ou classe social.
C) Há a animalização do homem pelo próprio homem.
D) É inaceitável que profissionais liberais estejam passando por esse tipo de sofrimento.
QUESTÃO 18
Sobre a violência, a autora defende que, EXCETO
A) a violência não escolhe hora ou lugar para se manifestar.
B) é incoerente o Rio de Janeiro, cidade tão violenta, ser a sede de uma olimpíada.
C) com tanta violência, a cidade do Rio de Janeiro deixou de merecer o atributo de “cidade maravilhosa”.
D) somente as pequenas comunidades escapam à violência que impera no Brasil.
QUESTÃO 19
De acordo com o texto, todos os termos abaixo possuem valor negativo e estabelecem relação com a atual
situação da política brasileira, EXCETO
A) “... compra e venda de lealdade e deslealdades.” (Linha 27)
B) “... conchavos fervilhantes em eternas reuniões...” (Linhas 26-27)
C) “... mais que negociações, negociatas...” (Linhas 28-29)
D) “... milhões morrendo de fome...” (Linhas 7-8)
QUESTÃO 20
Para a melhoria do Brasil, a autora coloca alguns fatos que ainda se encontram no plano da possibilidade,
entre os quais NÃO se encontra:
A) Funcionamento da Justiça brasileira.
B) Prevalência da Justiça brasileira.
C) Conscientização e ação dos brasileiros.
D) Governo preparado e ético.
QUESTÃO 21
Em todas as alternativas, há palavras que foram acentuadas obedecendo à mesma regra, EXCETO
A) “... Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças...” (Linha 31)
B) “... recebendo água e comida lançadas por cima de uma cerca alta...” (Linhas 12-13)
C) “... experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder...” (Linha 28)
D) “... Isso me dá uma cálida esperança...” (Linha 37-38)
QUESTÃO 22
Todas as alternativas abaixo apresentam neologismos que foram criados em decorrência da corrupção
brasileira, entre os quais NÃO se pode considerar:
A) Petrolão.
B) Bandidagem.
C) Lava-Jato.
D) Mensalão.
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QUESTÃO 23
Se, no trecho, “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.”
(linhas 40-41), o verbo ‘haver’ fosse substituído pelo verbo ‘existir’, este assumiria a forma:
A) existirá.
B) existiriam.
C) existirão.
D) existiria.
QUESTÃO 24
Em todas as alternativas, verifica-se a aplicação da regra geral de concordância, ou seja, a flexão do verbo
de acordo com o seu respectivo sujeito, EXCETO em:
A) “... providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades...” (Linha 27)
B) “Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes...” (Linha 26)
C) “... o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional...” (Linha 39)
D) “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores...” (Linha 40-41)
QUESTÃO 25
Considerando o trecho: “As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são
assombrosas...” (linha 25), assinale a alternativa que contém o verbo que seguirá a mesma regra de grafia
do verbo destacado acima, se conjugado na 3.ª pessoa do plural, no tempo presente, do modo indicativo.
A) Ter.
B) Ler.
C) Crer.
D) Ver.
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