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Os homens têm complicado tanto o mecanismo da vida que já ninguém tem certeza de nada: para se fazer alguma
coisa é preciso aliar a um impulso de aventura grandes sombras de dúvida. Não se acredita mais nem na existência de
gente honesta; e os bons têm medo de exercitarem sua bondade, para não serem tratados de hipócritas ou de
ingênuos.
Chegamos a um ponto em que a virtude é ridícula e os mais vis sentimentos se mascaram de grandiosidade,
simpatia, benevolência. A observação do presente leva‐nos até a descer dos exemplos do passado: os varões ilustres de
outras eras terão sido realmente ilustres? Ou a História nos está contando as coisas ao contrário, pagando com
dinheiros dos testamentos a opinião dos escribas?
Se prestarmos atenção ao que nos dizem sobre as coisas que nós mesmos presenciamos – ou temos que aceitar a
mentira como a arte mais desenvolvida do nosso tempo, ou desconfiaremos do nosso próprio testemunho, e acabamos
no hospício!
Pois assim é, meus senhores! Prestai atenção às coisas que vos contam, em família, na rua, nos cafés, em várias
letras de forma, e dizei‐me se não estão incertos os tempos e se não devemos todos andar de pulga atrás da orelha!
A minha esperança estava no fim do mundo, com anjos descendo do céu; anjos suaves e anjos terríveis; os suaves
para conduzirem os que se sentarão à direita de Deus, e os terríveis para os que se dirigem ao lado oposto. Mas até o
fim do mundo falhou; até os profetas se enganam, a menos que as rezas dos justos tenham podido adiar a catástrofe
que, afinal, seria também uma apoteose. E assim continuaremos a quebrar a cabeça com estes enigmas cotidianos.
[...]
[...] Os pedestres pensam que devem andar no meio da rua. Os motoristas pensam que devem por os veículos nas
calçadas. Até os bondes, que mereciam a minha confiança, deram para sair dos trilhos. Os analfabetos, que deviam
aprender, ensinam! Os revólveres, que eram consideradas armas perigosas, e para os quais se olhava a distância, como
quem contempla a Revolução Francesa ou a Guerra do Paraguai – pois os revólveres andam agora em todos os bolsos,
como troco miúdo. E a vocação das pessoas, hoje em dia, não é nem para o diálogo com ou sem palavras, mas para
balas de diversos calibres. Perto disso a carestia da vida é um ramo de flores. O que anda mesmo caro é a alma. E o
Demônio passeia pelo mundo, glorioso e impune.
(Meireles, Cecília. 1901‐1964. Escolha o seu sonho. Crônicas – 26ª ed.– Rio de Janeiro: Record, 2005‐ Adaptado.)

01
A alternativa em que a palavra sublinhada tem seu significado corretamente indicado é
A) “... seria também uma apoteose.” (5º§) – fato
B) “… e os mais vis sentimentos…” (2º§) – infames
C) “… é preciso aliar a um impulso…” (1º§) – separar
D) “... a opinião dos escribas?” (2º§) – escrevinhador

02
Segundo o texto
A) há uma necessidade de que os conceitos hoje vigentes sejam perpetuados para o bem da humanidade.
B) há um inconformismo da sociedade a respeito das relações humanas e as consequências que elas suscitam.
C) existe uma descrença da autora no comportamento contemporâneo da sociedade, pois há uma inversão de valores.
D) existe uma necessidade de se falar sobre tudo e todos e, a partir daí, realizar‐se uma construção justa da sociedade.

03
Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO pertence à classe gramatical dos demais.
A) “varões ilustres” (2º§)
C) “diversos calibres” (6º§)
B) “gente honesta” (1º§)
D) “enigmas cotidianos” (5º§)

04
Assinale a alternativa que contém um exemplo de linguagem conotativa.
A) “Os pedestres pensam que devem andar no meio da rua.” (6º§)
B) “… e se não devemos todos andar de pulga atrás da orelha!” (4º§)
C) “Não se acredita mais nem na existência de gente honesta;...” (1º§)
D) “A minha esperança estava no fim do mundo, com anjos descendo do céu;…” (5º§)
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“Até os bondes, que mereciam a minha confiança, deram para sair dos trilhos.” (6º§) A expressão sublinhada, de
acordo com o sentido do texto,
A) tem como significado literal deslizar em linha reta.
B) é um exemplo de linguagem pejorativa empregada pela autora.
C) constitui uma linguagem padrão, enfatizando a formalidade linguística.
D) tem valor semântico de se desviar da retidão dos comportamentos habituais.

06
As palavras sublinhadas nas frases a seguir têm o mesmo valor semântico, EXCETO:
A) “… para se fazer alguma coisa…” ( 1º§)
C) “... e se não devemos todos...” (4º§)
B) “… se mascaram de grandiosidade,…” ( 2º§)
D) “... os profetas se enganam,...” (5º§)

07
“Prestai atenção às coisas...”, “... dizei‐me se...” (4º§). As formas verbais assinaladas estão flexionadas no plural. Se
fossem reescritas no singular ficariam
A) presta – dize.
B) presta – diga.
C) preste – dize.
D) preste – diga.

08
A autora depositava no fim do mundo suas esperanças porque acreditava ser uma forma de
A) se iniciar um novo julgamento.
B) punir os maus e recompensar os bons.
C) julgar as atitudes humanas e dar a elas uma redenção.
D) reflexão das pessoas em relação ao mundo em que vivem.

09
“... os que se sentarão à direita de Deus,...” (5º§). Assinale a alternativa em que o acento da crase foi utilizado pela
mesma razão da frase anterior.
A) “… atenção às coisas…” (4º§)
C) Às vezes eles saíam sozinhos.
B) Os homens foram à cidade.
D) Os motoristas se dirigiram à praça.

10
“E a vocação das pessoas, hoje em dia, não é nem para o diálogo com ou sem palavras, mas para balas de diversos
calibres.” (6º§) Infere‐se do excerto anterior que as pessoas
A) não resolvem conflitos de forma pacífica, a violência é a mediadora.
B) pouco se importam com o próximo, querem sempre o melhor para si.
C) não procuram, em suas relações, atenuantes para resolver os conflitos.
D) não sabem mais dialogar, precisam de gestos rápidos e olhares precisos.

SAÚDE PÚBLICA
11
O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), que garante o acesso aos serviços de saúde independente de seu nível
de complexidade, é:
A) Universalidade.
C) Descentralização política.
B) Tratamento terciário.
D) Organização administrativa para finalidade social.

12
A quantificação de casos de uma doença ou agravo, a estratégia de controle de epidemias e a análise estatística e
descritiva dos casos são papéis dos serviços de vigilância:
A) Sanitária.
B) Ambiental.
C) Epidemiológica.
D) De controle interno hospitalar de forma exclusiva, podendo ser estendido ao município.
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“Um dos princípios ‘organizativos’ do SUS faz exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando
surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente deve estar capacitado para
enfrentá‐lo e resolvê‐lo até o nível da sua competência.” Trata do princípio:
A) Resolubilidade.
C) Estrutura gestora.
B) Descentralização.
D) Complementariedade da rede privada.

14
“Os técnicos da vigilância em saúde da cidade estão elaborando um estudo sobre o elenco de doenças a serem
notificadas junto aos laboratórios.” Entre as doenças NÃO deve constar:
A) Malária e dengue.
C) Dengue e esquistossomose.
B) HIV e tuberculose.
D) Toxoplasmose e ancilostomíase.

15
O limiar endêmico que define a frequência endêmica ou não de uma doença, a partir de um diagrama de controle, é
baseado em:
I. Média de ocorrência da doença e desvio padrão, calculados a partir de dados dos anos anteriores.
II. Apenas pela prevalência da doença.
III. Só com dados de incidência dos anos anteriores.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s)
A) I.
B) III.
C) I e II.
D) II e III.

16
Para controle de uma epidemia de leishmaniose, os serviços de saúde devem tomar algumas medidas implicadas
especificadamente a essa doença. Tais medidas são vistas em:
I. Controle de insetos vetores.
II. Controle de cães (que são reservatórios dessa doença).
III. Vigilância sanitária sobre alimentos que possam ser veículos de transmissão dessa doença.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa (s)
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.

17
Em uma cidade de 30 mil habitantes, foram notificados óbitos de crianças menores de um ano, além do número de
nascidos vivos no mesmo período. Com esses dados é possível calcular o coeficiente de
A) mortalidade geral.
C) mortalidade materno.
B) mortalidade infantil.
D) natimortalidade, somente.

18
“Há uma garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do
processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até
o local.” A afirmativa anterior refere‐se à(s)
A) participação popular, conferida apenas em nível municipal.
B) participação das comunidades envolvidas apenas com a política municipal.
C) participação popular e sua importância para a manutenção e aplicabilidade do SUS.
D) ações de gestores municipais e às decisões políticas implicadas apenas por esse grupo.

19
A saúde tem como fatores condicionantes e determinantes alguns elementos. Entre as alternativas a seguir,
configuram‐se como esses fatores:
I. Saneamento básico.
II. Moradia.
III. Trabalho e renda.
IV. Educação.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
A) I, II, III e IV.
B) IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, III e IV, apenas.
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“A prefeitura divulgou um balanço dos indicadores de saúde, onde foi observado que 35 pessoas tinham tuberculose.
Esse valor refere‐se à ____________ da doença.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa
anterior.
A) incidência
B) letalidade
C) prevalência
D) taxa de ataque

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
O dimensionamento do estoque do serviço de alimentação depende quase que exclusivamente do planejamento do
serviço e este, da filosofia administrativa do hospital e da equipe de planejamento deste serviço. Através da curva
ABC, os gêneros são selecionados e classificados de acordo com a sua importância, em termos econômicos e volume
de estocagem. Sobre essa curva, assinale a alternativa correta.
A) Os itens A correspondem a 50% do investimento, representando 30% do estoque dos gêneros.
B) No caso dos itens A, não deve existir estoque máximo e nem mínimo devido aos preços mais elevados.
C) Os itens B são gêneros intermediários entre os itens A e C, representam 40% do investimento exigindo controle
rigoroso do seu estoque.
C) A maioria dos itens C é considerada de uso trivial, representando 10% do investimento correspondem a 50% dos
gêneros estocados. O estoque de segurança pode até ser mantido elevado, porque representa investimento pequeno
ou relativo.

22
“É um peptídeo secretado principalmente pelo estômago e pelo intestino, sendo o único hormônio secretado pelo
trato gastrointestinal com propriedades orexígenas. Dentre as suas funções pode‐se citar: estimular a produção do
hormônio do crescimento (GH) pela glândula pituitária, estimular o eixo hipotálamo‐pituitária‐adrenal e mediar o
aumento da motilidade gástrica.” A descrição anterior trata‐se de:
A) Leptina.
B) Grelina.
C) Glucagon.
D) Colecistocinina.

23
Segundo a tabela de composição dos alimentos da Sônia Tucunduva (2002), uma porção de 100 gramas de carne
bovina assada possui, aproximadamente, 18 g de gordura total, 0 g de carboidrato e 26 g de proteína. Sendo assim,
quantas calorias são oferecidas por uma porção de 120 g desta carne?
A) 266 kcal.
B) 306 kcal.
C) 319,2 kcal.
D) 367,2 kcal.

24
“A iluminação existente no local de trabalho de uma Unidade de Alimentação e Nutrição deve ser uniforme, sem
formação de sombras, cantos escuros ou ofuscamentos, para não alterar as características dos alimentos. A
iluminação artificial é necessária para completar a natural e para períodos noturnos ou em dias nublados. A lâmpada
_________________ apresenta boa fidelidade de cores, mas baixo rendimento luminoso, vida útil curta e aquece o
ambiente.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) halógena
C) fluorescente comum
B) incandescente
D) fluorescente compacta

25
“Fibra dietética refere‐se aos componentes vegetais intactos que não são digeridos pelas enzimas gastrointestinais. A
fibra ___________ tem a capacidade de aumentar o volume fecal e diminuir o tempo de trânsito intestinal;
encontrada principalmente em trigo integral, farelos e vegetais.” Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
A) goma
B) lignina
C) celulose
D) quitosana

26
Após uma refeição as fibras dietéticas, amidos resistentes, aminoácidos remanescentes e muco descamado pelo
intestino são fermentados no cólon. As bactérias do cólon contribuem para a formação de gases e ácidos graxos de
cadeia curta. As bactérias do cólon continuam a digestão de alguns materiais que tenham resistido à ação digestiva
prévia. Durante o processo, alguns nutrientes são formados por síntese bacteriana, com EXCEÇÃO da vitamina:
A) K.
B) B1.
C) B6.
D) B12.
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“O principal órgão para absorção de nutrientes e água é o intestino delgado, que é caracterizado por sua grande área
absortiva. Há um transporte caracterizado pelo movimento aleatório entre as membranas das paredes de células por
meio de proteínas carreadoras, a favor de um gradiente de concentração.” Trata‐se do transporte denominado:
A) Pinocitose.
B) Difusão simples.
C) Transporte ativo.
D) Difusão facilitada.

28
O refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago ocorre geralmente em indivíduos saudáveis e alguns apresentam até
mesmo os sintomas clássicos de azia periodicamente. Entretanto, de 7% a 8% da população apresenta azia diária,
resultante do refluxo frequente de conteúdo gástrico, e algumas vezes duodenal, para o esôfago. Em relação às
diretrizes de tratamento nutricional para a redução do refluxo gastroesofágico e esofagite, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Deve‐se consumir uma dieta rica em fibras alimentares.
B) Deve‐se evitar refeições completas próximo ao horário de dormir.
C) Deve‐se consumir uma dieta pobre em proteína e rica em gordura.
D) Deve‐se evitar alimentos ácidos e condimentados quando houver inflamação.

29
As necessidades nutricionais de uma criança refletem as taxas de crescimento, a energia gasta em atividades, as
necessidades metabólicas basais e a interação dos nutrientes consumidos. Tanto no aleitamento materno quanto no
consumo de fórmulas, as próprias crianças são sinais de que suas necessidades energéticas já foram supridas. Em
relação ao leite humano, ao leite de vaca e às fórmulas infantis, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Leite de vaca com pouca gordura (1 a 2%) ou leite sem gordura é indicado para crianças após os seis meses de vida, já
que poderiam ingerir quantidades maiores de proteínas.
B) Fórmulas comerciais preparadas com leite desnatado ou com produto de soja suplementada com gorduras vegetais,
vitaminas e minerais são feitas para melhor aproximarem‐se da composição do leite humano.
C) Todo o conteúdo de vitamina hidrossolúvel do leite humano reflete no consumo alimentar da mãe. O leite de vaca
contém quantidades adequadas de vitaminas do complexo B, porém é deficiente em vitamina C.
D) O maior conteúdo de proteínas e minerais do leite de vaca impõe uma carga de soluto renal muito elevada. A
concentração de sódio e potássio no leite humano é cerca de um terço da presente no leite de vaca.

30
A cada dia, uma variedade de mistura de alimentos entra no trato gastrointestinal e, com uma frequência
impressionante, realiza as suas tarefas. Em relação ao trato gastrointestinal humano, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Por possuírem uma atividade metabólica extremamente alta, as células que revertem o trato gastrointestinal são
mais suscetíveis que as de outros tecidos a deficiência de micronutrientes, desnutrição calórico‐protéica e lesão
resultante de toxinas.
( ) É eficiente na digestão e absorção de alimentos, apesar das inúmeras variações nos tipos e misturas de alimentos.
( ) Possui a maior área de superfície de absorção, maior número de células imunes e a maior quantidade de
hormônios produzidos de todos os órgãos.
( ) A presença de alimentos digeridos no intestino delgado e cólon promove crescimento da flora gastrointestinal e
acelera motilidade do trato gastrointestinal superior.
A sequência está correta em
A) V, V, V, F.
B) V, F, F, V.
C) F, V, F, V.
D) F, F, V, F.

CONHECIMENTOS GERAIS
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 31 e 32. Leia‐o atentamente.
“A investigação, realizada nos últimos anos no hospital universitário Hadasa Ein Karem, em Jerusalém, conseguiu travar
por completo o avanço da doença e, em alguns doentes, conseguiu mesmo uma ligeira melhoria nos músculos
degenerados, noticia o diário Yediot Aharonot na sua edição eletrônica. ‘O problema da ELA e de doenças similares é
que um grupo de células nervosas degenera até morrer de forma irremediável’, explicou o professor Eldad Melamed,
cientista da Universidade de Telavive que participa no projeto, apoiado pela empresa privada israelita Brainstorm.”
(Disponível em: http://www.noticiasaominuto.com/mundo/98242/cientistas‐conseguem‐travar‐esclerose‐lateral‐amiotr%c3%b3fica.)
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A doença ganhou repercussão internacional após famosos como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Cristiano Ronaldo,
Justin Timberlake, Jennifer Lopez e Lady Gaga publicarem vídeos de adesão à campanha de iniciativa da ALS
Association, dos Estados Unidos, que, segundo comunicado oficial publicado no site da instituição, já arrecadou
milhões de dólares em todo o Planeta. Nesta campanha, além das doações, personalidades divulgavam vídeos onde
A) declaravam ser portadores da doença.
B) recitavam poemas aos portadores desta doença.
C) derrubavam baldes de água e gelo sob suas cabeças.
D) dançavam a música criada, especificamente, para a campanha.

32
O texto trata, especificamente, da doença também conhecida como doença de Lou Gehrig, que acomete Stephen
William Hawking, um dos maiores cientistas da atualidade, e recebe a denominação de
A) esclerose tuberosa.
C) esclerose múltipla surto‐remissão.
B) esclerose lateral amiotrófica.
D) esclerose múltipla primariamente progressiva.

33
Os Estados Unidos tiraram formalmente Cuba de sua lista de Estados que financiam e apoiam o terrorismo. Esta ação
elimina um obstáculo na volta das relações diplomáticas entre os países. Agora, apenas outras três nações integram
esta lista norte‐americana que são:
A) Irã, Sudão e Síria.
C) Iraque, Nigéria e Venezuela.
B) Egito, Bolívia e Paquistão.
D) China, Coreia do Norte e Líbia.

34
Leia com atenção o trecho a seguir.
“Apenas na última semana, a Guarda Costeira italiana resgatou 10 mil imigrantes em barcos fazendo a travessia do
Mediterrâneo. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o Acnur, estima que no ano passado 219 mil pessoas
conseguiram cumprir o trajeto. Trata‐se de um número quase quatro vezes maior que o de 2013, quando 60 mil pessoas
chegaram até portos europeus. Nos primeiros três meses deste ano, o Acnur estima que 31.500 pessoas cruzaram o
Mediterrâneo para chegar à Itália ou à Grecia.”
(Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150419_mediterraneo_cinco_razoes_fd.)

O problema tratado no trecho anterior, que vem gerando grande preocupação das autoridades e organizações
humanitárias internacionais, trata do fluxo de imigrantes oriundos do(a):
A) Ucrânia.
B) Ásia Oriental.
C) América Latina.
D) Norte da África.
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões de 35 a 37. Leia‐o atentamente.
“Mais da metade da população rural no mundo – mais do que o dobro do número observado em áreas urbanas – não
tem acesso a serviços de saúde, revela relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgado hoje
(27/04/2015). ‘Os resultados são chocantes’, disse a coordenadora da Política de Saúde na OIT, Xenia Scheil‐Adlung,
durante a apresentação do relatório, que cobre 174 países. ‘A ausência de cobertura legal, número insuficiente de
profissionais de saúde e o financiamento inadequado criaram desigualdades que podem colocar vidas em perigo.’ O
relatório é o primeiro de gênero a ser publicado pela OIT e revela grandes disparidades no acesso aos cuidados de saúde
entre as áreas rurais e urbanas em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento.”
(Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015‐04/mais‐da‐metade‐da‐populacao‐rural‐no‐mundo‐nao‐tem‐
acesso‐servicos‐de.)

35
“De acordo com o estudo da OIT, o continente que apresenta os mais altos níveis de pobreza do mundo registrou que
83% dos que vivem nas zonas rurais nunca tiveram acesso aos serviços básicos de saúde.” Trata‐se da:
A) Ásia.
B) África.
C) Oceania.
D) América.
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Analise as assertivas a seguir de forma distinta, atento para verificar se há ou não relação entre ambas.
“O estudo da Organização Internacional do Trabalho constata que, embora o acesso à saúde seja garantido por lei em
muitos países, as pessoas em áreas rurais, muitas vezes, são excluídas da assistência à saúde.”
PORQUE
“A lei não é aplicada nessas regiões e a situação é agravada pela falta de profissionais de saúde que atinge o mundo
rural, já que, apesar de cerca de metade da população mundial viver naquelas áreas, pouco mais de 20% do pessoal de
saúde trabalham nas áreas rurais.”
Assinale a alternativa correta.
A) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira.
B) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa.
C) As duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
D) As duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

37
É uma característica peculiar da OIT no ambiente onde se encontra inserida:
A) Diferente das demais agências internacionais de fomento, possui sua sede num país em desenvolvimento, ou seja,
em Cidade do Cabo, África do Sul.
B) Das organizações criadas após a 1ª Guerra Mundial é a única sobrevivente, atuando de forma independente e
dissociada dos demais organismos internacionais.
C) Não congrega todas as nações do Planeta, tendo forte participação dos países europeus e norte‐americanos e
pouquíssimos integrantes do continente africano e asiático.
D) É a única das agências do Sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite, composta de representantes de
governos e de organizações de empregadores e de trabalhadores.
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Os presidentes da Mitsubishi Brasil, Aiichiro Matsunaga, da Ford Motor Company América do Sul, Steven Armstrong –
responsável pela montadora no Brasil –, além do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (ANFAVEA), Luiz Moan, o vice‐presidente executivo do banco Santander, Marcos Madureira, e o
presidente da Diretoria Executiva do Grupo RBS, Eduardo Sirotsky Melzer foram convocados para prestar depoimento
na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga um esquema de venda de sentenças no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). As montadoras, a ANFAVEA, o Santander e a empresa de
comunicação RBS, estão sob suspeita, conforme as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A
investigação específica para este caso recebeu o nome de Operação
A) Zelotes.
B) Lava Jato.
C) Pente Fino.
D) Sanguessuga.
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O relatório final da Comissão Nacional da Verdade, entregue em dezembro de 2014 à presidente Dilma Rousseff,
aponta 377 pessoas como responsáveis diretas ou indiretas pela prática de tortura e assassinatos durante a ditadura
militar, entre 1964 e 1985, dentre eles cinco ex‐presidentes da República do Brasil. Dentre os relacionados a seguir,
NÃO está entre os nomes responsabilizados pela Comissão:
A) Ernesto Geisel.
C) Castelo Branco.
B) Getúlio Vargas.
D) Artur da Costa e Silva.
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“No Iraque, seus militantes já saquearam um museu em Mossul e danificaram maciçamente as antigas cidades de
Hatra e Nínive, consideradas pela UNESCO patrimônio da humanidade. Na Síria, dois mausoléus históricos na cidade
de Palmira foram destruídos. São eles, o túmulo de Mohammed Bin Ali, descendente de Imam Ali, primo do profeta
do islamismo, Maomé, e reverenciado como santo pelos xiitas e a tumba de Nizar Abu Bahaa Eddine, sábio sufi que
viveu em Palmira há cerca de cinco séculos e cujo mausoléu ficava perto do sítio arqueológico romano pelo qual a
cidade síria é conhecida. As ações apresentadas são apenas algumas das barbaridades deste grupo que, além de
destruir monumentos e cidades, vem ceifando muitas vidas no Oriente Médio.” Trata‐se do(a):
A) Hamas.
B) Al Qaeda.
C) Hezbollah.
D) Estado Islâmico.

Cargo: Nutricionista (20‐T)
Prova aplicada em 04/10/2015 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 05/10/2015.

INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões para os cargos das Tabelas I, II, III, IV e V e de 30 (trinta)
questões para os cargos da Tabela VI. Leia‐o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única
resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no
endereço eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 03
(três) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme
disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público, ou ainda
via presencial, pois será disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Prefeitura Municipal,
exceto sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, no horário de 12h00min às 17h00min, no endereço da Praça
Getúlio Vargas, nº 29, Centro, CEP: 36.750‐000, Palma/MG.

