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Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 05.
Brasileiro bonzinho?
Tempos atrás, num programa cômico de televisão, uma jovem americana radicada no Brasil, a cada comentário sobre
violência ou malandragem neste país, pronunciava com muita graça: “Brasileiro bonzinho!”. E a gente se divertia. Hoje nos
sentiríamos insultados, pois não somos bonzinhos nem sequer civilizados. O crime se tornou banal, a vida vale quase nada. Poucos
dos meus conhecidos não foram assaltados ou não conhecem alguém assaltado: ser assaltado é quase natural – não só em bairros
ditos perigosos ou nas grandes cidades, mas também no interior se perdeu a velha noção de bucolismo e segurança.
Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por
dois ou quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos
como em séries criminais americanas. Quem, nessas condições, ainda se arrisca a esta coisa tão normal e divertida, comer fora?
Pessoas inocentes são chacinadas: vemos protestos, manifestações, choro e imprensa no cemitério, mas nada compensará o
desespero das famílias ou pessoas destroçadas, cujo número não para de crescer. Em nossas ruas não se vê um só policial,
daqueles que poucos anos atrás andavam em nossas calçadas. A gente até os cumprimentava com certo alívio. Não sei onde foram
parar, em que trabalho os colocaram, nem por que desapareceram. Mas sumiram. Morar em casa é considerado loucura, a não ser
em alguns condomínios, e mesmo nesses o crime controla o porteiro, entra, rouba, maltrata, mata. Recomenda-se que moremos em
edifícios: “mais seguros”, seria a ideia. Mas, mesmo nos edifícios, nem pensar, a não ser com boa portaria, ou será alto risco, diz a
própria polícia, aconselhando ainda porteiros preparados e instruídos para proteger dentro do possível nossos lares agora precários.
Somos uma geração assustada, desamparada, confinada, gradeada – parece sonho que há não tanto tempo fosse natural
morar em casa, a casa não ter cerca, a meninada brincar na calçada; e não morávamos em ilhas longínquas de continentes
remotos, mas aqui mesmo, em bairros de cidades normais. Éramos gente “normal”. Hoje, a população, apavorada, está nas mãos de
criminosos, frequentemente impunes. Na desorganização geral, presídios superlotados onde não se criariam porcos também
abrigam pessoas inocentes ou que nunca foram julgadas. A impunidade é tema de conversas cotidianas, leis atrasadas ou não
cumpridas nos regem, e continua valendo a inacreditável lei de responsabilidade criminal só depois dos 18 anos. Jovens monstros,
assassinos frios, sem remorso, drogados ou simplesmente psicopatas saem para matar e depois vão beber no bar, jogar na lan
house, curtir o Facebook, com cara de bons meninos. Num artifício semântico insensato e cruel, se apanhados, não os devemos
chamar de assassinos: são infratores, mesmo que tenham violentado, torturado, matado. Não são presos, mas detidos em
chamados centros socioeducativos. E assim se quer disfarçar nosso incrível atraso em relação a países civilizados. No Canadá,
Holanda e outros, a idade limite é de 12 anos; na Alemanha e outros, 14 anos. No Brasil, consideramos incapazes assassinos de 17
anos, onze meses e 29 dias.
Recentemente, um criminoso de 15 anos confessou tranquilamente ter matado doze pessoas. “Me deu vontade”, explicou,
sem problema, e sorria. “Hoje a gente saiu a fim de matar”, comentou outro adolescentizinho, depois de assaltar, violentar e matar
um jovem casal junto com outro comparsa. Esses e muitos outros, caso estejam em uma dessas instituições em que se pretende
educar e socializar indiscriminadamente psicopatas e infratores eventuais, logo estarão entre nós, continuando a matança. Quem
assume a responsabilidade? Ninguém, pois estamos em uma guerra civil que autoridades não conseguem resolver, uma vez que
nem a lei ajuda. Estamos indefesos e apavorados, nas mãos do acaso. Até quando?

(Lya Luft, 24 de abril de 2013 – Revista Veja, p. 24.)

01 Após a leitura do texto, é possível afirmar que a autora
a) narra várias histórias de violência que aconteceram no Brasil, como forma de denúncia às autoridades.
b) narra e descreve vários cenários de crimes cometidos na cidade de São Paulo, para alertar as pessoas que moram em casas.
c) denuncia jovens infratores e argumenta que eles devem cumprir pena em centros socioeducativos.
d) descreve situações de violência que aconteceram com a autora e com amigos próximos na cidade de São Paulo, para
reclamar da falta de policiamento.
e) apresenta casos de violência que acontecem diariamente em grandes centros e pequenas cidades no Brasil.
02 Assinale a alternativa em que o trecho NÃO constitui opinião da autora.
a) “Pessoas inocentes são chacinadas: vemos protestos, manifestações, choro e imprensa no cemitério, mas nada compensará o
desespero das famílias ou pessoas destroçadas, cujo número não para de crescer.” (2o§)
b) “Esses e muitos outros, caso estejam em uma dessas instituições em que se pretende educar e socializar indiscriminadamente
psicopatas e infratores eventuais, logo estarão entre nós, continuando a matança.” (4o§)
c) “Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por dois
ou quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos
como em séries criminais americanas.” (2o§)
d) “Jovens monstros, assassinos frios, sem remorso, drogados ou simplesmente psicopatas saem para matar e depois vão beber no
bar, jogar na lan house, curtir o Facebook, com cara de bons meninos.” (3o§)
e) “Quem, nessas condições, ainda se arrisca a esta coisa tão normal e divertida, comer fora?” (2o§)
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03 A autora do texto utiliza duas vezes a mesma expressão com alternância de pontuação: “Brasileiro bonzinho?”, no título, e
“Brasileiro bonzinho!” (1o§). Julgue as assertivas como verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a sequência correta.
(
(
(
(

) O título é uma pergunta retórica, cuja resposta não é depreendida ao longo da leitura do texto.
) No título, há uma ironia por parte da autora ao se reportar à americana radicada no Brasil (1o§), negando o que havia sido dito.
) A americana não conhecia a realidade atual, do ano de 2013, por isso afirma que os brasileiros são bonzinhos.
) O título confirma o sentido dado pela autora aos vários tipos de crimes citados ao longo do texto.

A sequência correta é:
a) F – V – F – V.

b) F – F – V – V

c) V – V – F – F.

d) V – F – F – V.

e ) V – F – V – F.

04 Avalie como certa (C) ou errada (E), as assertivas sobre o uso dos termos (1) “adolescentizinho”, (2) “comparsa” e (3) “matança”,
no parágrafo 4.
(
(
(
(

) O termo (1) pode funcionar como adjetivo, qualificando um criminoso de 15 anos, citado no mesmo parágrafo.
) Os termos (1) e (2) podem ser considerados sinônimos, uma vez que se referem a infratores.
) O termo (3), por estar antecedido de artigo definido faz referência aos assassinatos cometidos pelo adolescente de 15 anos.
) O termo (1) funciona como substantivo e foi utilizado pela autora do texto como forma de ironizar.

A sequência correta é:
a) E – E – E – C.

b) E – E – C – C.

c) C – C – E – E.

d) E – C – E – C.

e) C – E – C – E.

05 É possível afirmar que o sentimento da autora do texto se traduz nas palavras
a) revolta, desespero e denúncia.
b) desespero, desânimo e comodismo.
c) denúncia, revolta e alerta.
d) denúncia, comodismo e indignação.
e) indignação, revolta e denúncia.
06 Leia os trechos abaixo e assinale o uso da concordância verbal de acordo com a tradição gramatical. (Revista Veja, 08 de maio
de 2013, p. 87 a 93)
(1) “Por algum tempo, o menino fez birra para tomar banho e ir à aula de natação, atividades que realizava com o pai.”
(2) “No Brasil, ao contrário do que acontece em países como França e Estados Unidos, familiares de alguém morto por bandidos não
têm direito a nenhum benefício exclusivo, embora possam contar com o auxílio previdenciário genérico por morte – no valor de
920 reais, recebidos pelos dependentes dos contribuintes da Previdência Social”.
(3) “Graças ao estímulo do governo federal, o número de criminosos que requereram e obtiveram o auxílio-reclusão aumentaram
550% de 2000 a 2012 – uma alta que se deu em ritmo três vezes maior do que o da população carcerária.”
O(s) uso(s) correto(s) está(ão) apenas em:
a)

1.

b) 1 e 2.

c) 3.

d) 2 e 3.

e) 1 e 3.

07 Assinale a alternativa que apresenta a paráfrase do trecho original abaixo:

“Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por dois ou
quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos como em
séries criminais americanas.”
a) Como exemplo na cidade de São Paulo, em restaurantes com arrastões, os seguranças com armas, recepcionam os clientes,
como se estivessem em séries criminais dos Estados Unidos.
b) São Paulo é a cidade, onde seguranças armados, como em séries americanas, recebem clientes de restaurantes, em arrastões.
c) Como exemplo, temos a cidade de São Paulo, onde a violência é tão frequente, que restaurantes contratam seguranças armados
para acompanharem os seus clientes.
d) Na cidade de São Paulo, clientes de alguns restaurantes são recebidos por seguranças armados como forma de proteção a
arrastões.
e) São Paulo, maior cidade do país, tornou-se mais segura quando donos de restaurantes contrataram seguranças armados para
recepcionarem os clientes, evitando arastões.
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08 Marque a alternativa em que o trecho apresenta o uso da vírgula, seguindo a mesma regra do trecho a seguir:

“(...) uma jovem americana radicada no Brasil, a cada comentário sobre violência ou
malandragem neste país, pronunciava com muita graça: ‘Brasileiro bonzinho!’.”

a) “Esses e muitos outros, caso estejam em uma dessas instituições em que se pretende educar e socializar indiscriminadamente
psicopatas e infratores eventuais, logo estarão entre nós, continuando a matança. Quem assume a responsabilidade?”
b) “Em São Paulo, só para dar um exemplo, os arrastões são tão comuns que em alguns restaurantes o cliente é recebido por dois
ou quatro seguranças fortemente armados, com colete à prova de bala, que o acompanham olhando para os lados – atentos
como em séries criminais americanas.”
c) “Ninguém, pois estamos em uma guerra civil que autoridades não conseguem resolver, uma vez que nem a lei ajuda. Estamos
indefesos e apavorados, nas mãos do acaso. Até quando?”
d) “Em nossas ruas não se vê um só policial, daqueles que poucos anos atrás andavam em nossas calçadas.”
e) “A impunidade é tema de conversas cotidianas, leis atrasadas ou não cumpridas nos regem, e continua valendo a inacreditável lei
de responsabilidade criminal só depois dos 18 anos.”
09 Marque a alternativa em que a pontuação, a acentuação e a ortografia estão empregadas corretamente. (trechos retirados de
Revista Veja, 8 de maio de 2013, p. 87 a 93, com alterações).
a) “Em junho do ano passado; o comerciânte Cid Holanda Campelo de 40 anos trabalhava em seu açouge, em Rio Branco (AC),
quando foi abordado por um ladrão armado.”
b) “Hoje, quase 40000 presos brasileiros podem dormir tranqüilos, em sua sela com a certeza de que sua família está amparada pelo
estado.”
c) “Entre os principais auxílios previdenciários, o chamado ‘bolsa-bandido’ é o segundo que mais cresceu nos ultimos anos; atráis
apenas de ajuda para quem sofreu acidente de trabalho.”
d) “O debate sobre a violência no Brasil, atingiu um grau de insensatês capaz de borrar a distinção, entre criminosos e vitimas.”
e) “Em catorze estados brasileiros com estatísticas criminais precisas, o número de latrocínios se mantém estável há alguns anos –
de 2007 a 2011, eles têm registrado, juntos, cerca de 1000 por ano.”
10 Estruture o texto, cujas partes estão separadas, e marque a alternativa em que a sequência numérica está correta. (Revista Veja,
08 de maio de 2013, p. 93)
(1) A filha de Marcia, Mariana, de 15 anos, testemunhou o assassinato do padrasto. ‘Ela o via como um pai. Seu
luto é exatamente igual ao meu. Hoje, não choro mais de revolta, mas de saudade.’
(2) A cada data importante – meus 15 anos, o nascimento da minha filha –, eu chorava a falta dele.’
(3) Aos 11 anos, a terapeuta carioca Marcia Bairos de Medeiros, de 32, perdeu o pai, executivo de multinacional,
em um assalto.
(4) No dia 7 de março, ela reviveu o drama de forma trágica.
(5) Meus irmãos tinham 7 e 14 anos. Minha mãe, que não trabalhava, vendeu bolsas para nos sustentar. Foi muito
duro.
(6) Seu marido foi baleado na cabeça em um assalto à sua casa, na Zona Sul do Rio.

a) 3 – 5 – 2 – 4 – 6 – 1.
b) 4 – 6 – 3 – 5 – 2 – 1.
c) 5 – 3 – 2 – 4 – 1 – 6.
d) 6 – 5 – 4 – 1 – 2 – 3.
e) 1 – 6 – 2 – 4 – 5 – 3.
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Políticas Públicas de Saúde
11 Analise as proposições abaixo referentes ao Sistema Único de Saúde e responda:
I- O Sistema Único de Saúde (SUS) abrange desde um simples atendimento ambulatorial até um complexo transplante de órgãos.
II- Com a criação do SUS a saúde, no Brasil, passou a ser considerada um direito social.
III- O modelo do SUS inclui o cidadão não apenas como usuário, mas também como participante da gestão do sistema.
Está(ão) correta(s)
a) I, II e III.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I.
12 Em relação à gestão participativa do SUS, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) A Lei Orgânica da Saúde estabelece dois mecanismos de participação da população: as conferências e os conselhos de saúde;
b) Na gestão do SUS há uma hierarquia entre a União os estados e os municípios;
c) Uma das funções do conselho de saúde é aprovar o Plano Nacional de Saúde a cada quatro anos.
d) As Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos, no âmbito municipal, estadual e federal.
e) Os usuários do SUS participam das Conferências Nacionais de Saúde e decidem sobre as diretrizes das políticas públicas de
saúde no Brasil.
13 Um dos desafios do SUS é a melhoria nas relações entre os profissionais da saúde e entre estes e usuários. Sobre este tema,
analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A política de humanização do SUS busca a promoção da saúde, considerando a subjetividade da relação com os usuários,
enquanto sujeitos de direito, capazes de analisar criticamente a realidade e participar ativamente do processo de cuidado à
saúde.
( ) O SUS defende uma política de humanização que se fundamenta em ações materiais e concretas, voltadas para o
reconhecimento das necessidades e anseios de todos os sujeitos envolvidos no processo de promoção à saúde.
( ) O respeito às questões de gênero e de etnia não está relacionado à política de humanização do SUS.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) F-F-V.

c) V-V-F.

d) V-F-V.

e) F-V-V.

14 Todas as alternativas abaixo se referem às Diretrizes Gerais para a implantação da Política de Humanização do SUS, EXCETO:
a) Incentivo à racionalidade e prioridade ao uso de medicamentos.
b) Incentivo aos processos de educação permanente.
c) Reforço ao conceito de clínica ampliada.
d) Adequação dos serviços ao ambiente e à cultura local.
e) Ampliação do compromisso social dos trabalhadores de saúde.
15 Em relação à política de distribuição de medicamentos no Brasil, analise as proposições abaixo e responda;
I- O Brasil foi o primeiro país de renda média a oferecer tratamentos com medicamentos gratuitamente para AIDS.
II- O paciente com diabetes tem direito a receber gratuitamente medicamentos e insumos destinados ao monitoramento da glicemia
capilar, independentemente de estar inscrito em programas de educação para diabéticos.
III- Os pacientes portadores de hipertensão têm direito de adquirir, a baixo custo, na Farmácia Popular, os medicamentos
necessários ao seu tratamento.
A sequência correta é:
a) Apenas II e III.

b) I,II e III.

c) Apenas I e II.
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16 O SUS possui programas de assistência a doenças sexualmente transmissíveis, ao câncer e a hanseníase no Brasil. Em relação
a este tema, analise as proposições abaixo e marque a alternativa INCORRETA:
a) A pessoa com hanseníase tem direito, pelo SUS, a assistência, tratamento, reabilitação e acompanhamento do seu caso, até o
recebimento da alta.
b) Toda pessoa com hanseníase que já foi submetida a isolamento ou a internação obrigatória, tem direito a receber uma pensão
especial.
c) O SUS deverá garantir o diagnóstico e todo o tratamento do câncer, oferecendo os seguintes serviços: Serviços de Cirurgia
Oncológica, Oncologia Clínica, Radioterapia, Hematologia e Oncologia Pediátrica em Unidade de Assistência de Alta
Complexidade em Oncologia.
d) A mulher que, em decorrência de um câncer, tiver os seios total ou parcialmente retirados, tem direito à reconstrução destes por
meio de cirurgia plástica, pelo SUS.
e) A mulher internada para dar a luz em qualquer estabelecimento hospitalar integrante do SUS, não tem direito de realizar o teste
rápido para detecção da infecção pelo HIV.
17 A nova Política Nacional de Atenção Básica atualizou conceitos e introduziu elementos que buscaram uma melhoria da
qualidade das redes de Atenção. Sobre a organização da Atenção Básica no SUS, analise as proposições abaixo e marque V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
( ) A Atenção Básica orienta-se pelos princípios de universalidade, acessibilidade, do vínculo, da continuidade, do cuidado, da
integridade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social;
( ) A Política Nacional da Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da
atenção básica;
( ) O nutrólogo obrigatoriamente faz parte da equipe multiprofissional de saúde da família.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) V-V-F.

c) F-F-V.

d) V-F-V.

e) F-V-F.

18 Sobre as equipes dos Consultórios de Rua, marque a alternativa INCORRETA:
a) Os profissionais de saúde que trabalham nos consultórios de rua são integrantes da Atenção Básica.
b) As equipes dos Consultórios de Rua deverão realizar suas atividades de forma itinerante, exclusivamente na rua.
c) A equipe de profissionais que trabalham nos Consultórios de Rua pode ser composta de:enfermeiro;psicólogo;assistente
social;terapeuta ocupacional; médico; agente social; técnico ou auxiliar de enfermagem; técnico em saúde bucal.
d) As equipes dos Consultórios na Rua podem estar vinculadas aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família;
e) Caso seja necessário o transporte da equipe para a realização do cuidado in loco, nos sítios de atenção da população sem
domicílio, o gestor poderá fazer a opção de agregar ao incentivo financeiro mensal o componente de custeio da unidade móvel.
19 A Estratégia de Saúde da Família caracteriza-se como a porta prioritária do sistema SUS. Em relação a este tema, analise as
proposições abaixo e responda:
I- O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é constituído, exclusivamente, por médicos e enfermeiros, atuando em conjunto
com as equipes de Saúde da Família.
II- O NASF deve atuar de acordo com algumas diretrizes relativas à atenção primária da saúde, como por exemplo: educação
permanente em saúde dos profissionais e da população; promoção de saúde e humanização.
III- A constituição de uma rede de cuidados é uma das estratégias essenciais dentro da lógica de trabalho do NASF.
Está(ão) correta(s)
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) I, II e III.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I.
20 Todas as alternativas abaixo se referem às áreas de estratégias do NASF, EXCETO:
a) Saúde mental.
b) Saúde integral da pessoa idosa.
c) Alimentação e nutrição.
d) Serviço social.
e) Intervenções de alta complexidade.
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21 Em relação ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do SUS, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F
(Falso):
( ) Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões
de doses anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas.
( ) PNI vem controlando, por meio da vacinação, o tétano neonatal, formas graves da tuberculose, difteria, tétano acidental e
coqueluche.
( ) A vacina tetra viral protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela, e é exclusiva para crianças com 15 meses de idade
que já tenham tomado a primeira dose da tríplice viral.
A alternativa correta é:
a) F-F-F.

b) F-V-F.

c) V-V-V.

d) V-F-V.

e) F-F-V.

22 A Política Nacional de Atenção Básica, em seu Anexo, item 5, estabelece como característica do processo de trabalho das
equipes neste nível de atenção a realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas. Sobre este tema,
analise as proposições abaixo e responda:
I- A Unidade de Pronto Atendimento- UPA é um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades
Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às
urgências.
II- A Sala de Estabilização - SE é uma estrutura que, embora não componha a rede organizada de atenção às urgências, funciona
como local de estabilização de pacientes para posteriormente referenciá-los para a rede de atenção à saúde.
III- A SE deve ser localizada em unidades/serviços da rede de atenção que ocupem posição estratégica em relação à rede de
suporte ao SAMU.
Está(ão) correta(s)
a) Apenas I e III.

b) I, II e III.

c) Apenas I e II.

d) Apenas II e III.

e) Apenas II.

23 Todas as alternativas abaixo se referem às responsabilidades/competências das UPAS, EXCETO:
a) Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica;
b) Prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a
investigação diagnóstica inicial;
c) Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade;
d) Prestar apoio diagnóstico (realização de Raios-X, exames laboratoriais, eletrocardiograma) e terapêutico nas 24 horas do dia;
e) Encaminhar para internação em serviços hospitalares, os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas primeiras 72
horas de observação.
24 Em relação à Vigilância em Saúde, analise as proposições abaixo e responda:
I- Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
II- O Programa Mais Saúde, consiste numa proposta do Ministério da Saúde, com o objetivo de priorizar a Promoção, a Atenção e a
Vigilância em Saúde.
III- A Inspeção Sanitária não está relacionada às ações da Política de Saúde do Trabalhador.
Está(ão) correta(s)
a) I, II e III.

b) Apenas I e II.

c) Apenas I e III.

d) Apenas II e III.

e) Apenas I.

25 Estudos sobre a Bioética vêm sendo cada vez mais relacionados à saúde coletiva, devido à aproximação de temas comuns
como a questão da equidade em saúde e do direito à saúde. Em relação à este tema analise as proposições abaixo e marque V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
I- Os estudos da Bioética estão relacionados ao comportamento responsável daquelas pessoas que devem decidir tipos de
tratamento e de pesquisa com relação à humanidade.
II- A Bioética, diferentemente da ética profissional, de cunho legalista, não tem por base a proibição, a limitação ou a negação.
III- O principal foco de estudo da bioética é a deontologia.
A alternativa correta é:
a) V-V-V.

b) V-F-V.

c) V-V-F.

d) F-F-V.
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Legislação Municipal
26 De acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal de Santa Cecília-PB, assinale a afirmativa que se refere ao provimento
de reintegração.
a) É a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de
órgão ou instituição do mesmo Poder.
b) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
c) É o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, foram declarados insubsistentes os
motivos da aposentadoria.
d) É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
e) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
27 O art. 22 do Decreto legislativo nº 04/1997, dispõe que a Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente de 15 de fevereiro a 30 de
junho, e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Sobre as reuniões da Câmara, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I – A Sessão legislativa pode ser interrompida antes da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
II – Para os mandatos da Mesa, é permitida a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
III – Mesmo que convocada extraordinariamente, a Câmara poderá deliberar sobre matérias que não constam na convocação.
a) Apenas a afirmativa I está errada.
b) Apenas a afirmativa II está errada.
c) Apenas a afirmativa III está errada.
d) Apenas as afirmativas I e II estão erradas.
e) I, II e III estão erradas.
28 A jornada básica de trabalho do ocupante de cargo de professor, segundo a Lei 94/2007, é de:
a) 20 horas semanais.
b) 25 horas semanais.
c) 30 horas semanais.
d) 40 horas semanais.
e) 48 horas semanais.
29 Sobre a contratação de pessoal por excepcional interesse público, regulada pela lei 19/1997, entende-se que a mesma pode
haver a fim de atender necessidade de excepcional interesse público. Neste sentido, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I – A admissão excepcional deverá ser por tempo determinado, mediante contrato administrativo, devendo ser realizada pelo prazo
de seis meses, com direito a uma prorrogação.
II – A admissão excepcional de pessoal de serviços técnicos profissionais especializados, relacionadas na de licitações (lei 8666/93),
poderá ser realizada por até quarenta e oito meses, não prorrogáveis.
III - A admissão excepcional relativa a substituição de docentes em sala de aula, poderá ser realizada por até quarenta e oito meses,
prorrogáveis.
Está(ão) corretas
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.
30 Segundo o Código Tributário Municipal de Santa Cecília, lei 02/1997, o Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza – ISS não
incide sobre:
a) Prestação de serviços por Empresa.
b) Prestação de Serviços por profissionais autônomos.
c) Sobre serviços prestados em relação de emprego.
d) Os serviços decorrentes de fornecimento de trabalho.
e) Atividade de dentista, por ser serviço de saúde.
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Conhecimentos Específicos
31 Correlacione os nutrientes listados com suas respectivas funções:
1. ácido fólico, ou vitamina B9
2. potássio
3. aminoácidos sulfurados
4. fósforo
(
(
(
(

) São essenciais para a síntese de queratina, a principal proteína dos pelos.
) Ajuda na memória e contribui para a formação dos ossos e dentes.
) Evita a fraqueza muscular e controla os batimentos do coração.
) protege a integridade do tubo neural durante o seu desenvolvimento nos primeiros meses de vida intra-uterina, evitando a máformação da medula espinhal da criança e a anencefalia.

A sequência correta é
a) 4 – 2 – 1 - 3.
b) 1 – 3 – 4 - 2.
c) 1 – 2 – 3 - 4.
d) 3 – 4 – 2– 1.
e) 4 – 1 – 2 - 3.
32 O planejamento nutricional para gestantes deve considerar, dentre outros fatores, o estado nutricional, ganho de peso
gestacional, alterações fisiológicas da gestação, condições clínicas e condições sócio-econômicas. Sobre este tema, é INCORRETO
afirmar que:
a) a presença de edema de membros inferiores na gestação exige a restrição de sódio da alimentação da gestante.
b) a suplementação de folato tem sido recomendada antes e após a concepção e ainda após o nascimento, por um determinado
período, o qual representa a fase crítica do desenvolvimento do sistema nervoso central.
c) a anemia fisiológica da gestação não caracteriza um estado carencial de ferro. Ela é decorrente da hemodiluição, ocasionada por
um aumento da massa eritrocitária de cerca de 50% e um aumento do volume plasmático de 25% a 30%.
d) gestantes que apresentam sorologia negativa para toxoplasmose (IgG e IgM negativos) necessitam realizar medidas preventivas
para evitar esta infecção como, por exemplo, evitar o consumo de carne crua ou mal cozida e lavar bem as mãos logo após
manusear carnes cruas.
e) durante a gestação, a progesterona é responsável pelo relaxamento da musculatura lisa intestinal, ocasionando constipação
intestinal, cujos sintomas podem ser aliviados com aumento do consumo de fibras e água.
33 Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A uremia é um estímulo catabólico, assim como a acidose metabólica que pode promover obesidade através do aumento do
catabolismo protéico.
b) A arginina é um aminoácido semi-essencial importante para o ciclo da ureia, para a síntese de polia-minas e de óxido nítrico, que
promove citotoxidade mediada pormacrófagos e neutrófilos.
c) Linfócitos e macrófagos utilizam glutamina como fonte de energia durante as infecções e inflamações, são liberadas grandes
quantidades desse aminoácido de reservas intracelulares.
d) A deficiência de cobre pode prejudicar funções fagocíticas, diminuir o número e atividade de linfócitos T e aumentar o número de
células B.
e) A redução plasmática de ferro é considerada uma resposta importante do hospedeiro à infecção microbiana
34 Com relação a dietoterapia, é INCORRETO afirmar:
a) Para uma criança internada com desnutrição grave, em fase de estabilização, indica-se dietas hipercalóricas e hiperprotéicas,
com 150 kcal por kg de peso por dia e 2 g de proteínas por kg de peso por dia.
b) Redução do peso corporal e da ingestão de sódio e exercício físico são mudanças no estilo de vida recomendadas para pacientes
com hipertensão arterial.
c) Por meio do método de contagem de carboidratos, verifica-se quantos gramas de carboidratos foram consumidos e dessa forma,
é possível ajustar as doses de insulina rápida para cada refeição e proporcionar maior flexibilidade no plano alimentar de
diabéticos.
d) O aumento dos níveis do colesterol LDL é fator causal e independente de aterosclerose.
e) Dieta com teores reduzidos de potássio pode ser administrada em casos, por exemplo, de doenças renais onde a acidose
metabólica é comum.
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35 Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A concentração de 25 (OH) Vit D no plasma é o melhor indicador do estado nutricional do paciente em relação à vitamina D,
sendo que este exame relaciona toda a vitamina D disponível no corpo, tanto a sintetizada pelo organismo quanto à de origem
alimentar.
b) A dosagem da hemoglobina glicada (A1C) avalia o controle glicêmico médio dos 60 a 90 dias que antecederam a coleta de
sangue para o exame.
c) A frutosamina, por sua vez, avalia o controle glicêmico médio dos 120 dias que antecederam a coleta de sangue para o exame.
d) A alteração do perfil lipídico, com o redução da lipoproteína HDL-C, elevação da lipoproteína LDL-C e elevação dos triglicerídeos
TG, em mulheres menopausadas, pode ser atribuída à falência ovariana de produção estrogênica.
e) Anemias por carência de ácido fólico cursam com hemácias grandes, enquanto anemias por falta de ferro se apresentam com
hemácias pequenas.
36 Em uma unidade de alimentação e nutrição, o cardápio de quinta-feira inclui bife acebolado. Para esse dia, há previsão de 1.000
comensais. Nessa situação, considerando-se que o consumo percapita do bife é de 100 g e o fator de correção é de 1,5, assinale a
opção que corresponde à quantidade de carne total a ser adquirida para esse cardápio.
a) 50 kg.

b) 80 kg.

c) 100 kg.

d) 150 kg.

e) 200 kg.

37 Quanto aos processos de recepção, seleção, armazenamento, pré-preparo e preparo de alimentos é correto afirmar que:
a) o pré-preparo de carnes, pescados e aves ocorra em locais com temperatura entre 20 ºC a 25 ºC.
b) o descongelamento seguro de alimentos pode ser feito em geladeiras a 4ºC ou em água com temperatura inferior a 21 ºC por 10
horas.
c) os fornecedores de uma unidade de alimentação e nutrição (UAN) entregaram os alimentos congelados a -14 ºC, os resfriados a 8
ºC e os refrigerados a 4 ºC. Nessa situação, a partir dos valores de temperatura, o nutricionista da UAN pode aceitar a entrega
desses gêneros alimentícios.
d) o fator de conversão do arroz é de 2,5 e que o consumo per capita desse produto é de 50 g, então, se houver necessidade de
produzir arroz para 200 pessoas, a quantidade final deverá ser de 10 Kg de arroz pronto.
e) deve-se aquecer bastante o alimento e mantê-lo em mínimo de 85°C.
38 Para o correto armazenamento de alimentos, pós-manipulação, é INCORRETO afirmar:
a) Alimentos prontos congelados que foram descongelados não devem ser recongelados.
b) Todos os alimentos crus que foram descongelados para serem manipulados podem ser recongelados crus.
c) Os alimentos pré-preparados ou prontos, mantidos em armazenamento, devem ser devidamente identificados por etiquetas.
d) Alimentos retirados da embalagem original, manipulados e armazenados crus sob refrigeração, devem ser
devidamente identificados por etiquetas, sempre respeitando os critérios de uso.
e) Alimentos crus e semi prontos preparados com carnes congeladas, podem ser congelados, desde que sejam
utilizados diretamente na cocção, atingindo, no mínimo, 74ºC no centro geométrico.
39 Os alimentos possuem papel essencial na saúde das pessoas. No entanto, quando não conservados, armazenados e
preparados, obedecendo às normas de higiene, o alimento se torna responsável pela transmissão de doenças. Dessa maneira, entre
as doenças provenientes de alimentos contaminados encontramos a intoxicação e infecção alimentar, conhecidas por toxinfecção
alimentar. Com relação ao enunciado, qual a alternativa está correta:
a) Micro-organismo causador de intoxicação neurotóxica, quadro clínico com náuseas, visão dupla, fraqueza muscular, secura da
boca, paralisia respiratória. Agente: Clostridium botulinum.
b) Os sintomas aparecem, em média 12 a 36 horas após o contato com o micro-organismo. Os alimentos mais envolvidos nos surtos
de doenças provocadas por este agente são: aves, carnes, ovos e leite cru. Agente: Staphylococcus aureus.
c) Agente que produz enterotoxina termo-estável, de curto período de incubação, encontrado em produtos de confeitaria (tortas,
cremes). Agente: Salmonella SP.
d) Causa uma doença denominada disenteria, um tipo de diarreia com fezes mucosanguinolentas. Está sempre associada à higiene
pessoal e condições sanitárias deficientes. Agenta: Bacillus cereus.
e) Pode causar duas formas de gastroenterites: a síndrome diarreica e a síndrome emética. Agente: Shigella.
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40 A obesidade infantil apresentou alarmante aumento nas últimas três décadas e se tornou um grande problema de saúde pública.
A estimativa mundial é de que haja, atualmente, 155 milhões de escolares com excesso de peso (sobrepeso/obesidade). Os países
industrializados são os que apresentam maior prevalência de obesidade infantil. Analise as proposições abaixo e assinale a
alternativa INCORRETA:
a) O excesso de peso na infância pode levar ao aumento dos níveis de gordura no sangue, a problemas ortopédicos, musculares e
dermatológicos, a diabetes e hipertensão.
b) As crianças devem ser estimuladas a praticar atividade física diariamente. O aumento de atividade física vai ajudar no gasto
energético diário, facilitando a mobilização da gordura corporal.
c) Criança com peso acima do esperado para a idade não é sinônimo de saúde. Os pais não devem estimular o ganho de peso
exagerado nos bebês, pois o resultado pode ser o desenvolvimento da obesidade, doença de difícil tratamento.
d) As gorduras dos alimentos têm importante papel na formação do sistema nervoso, na manutenção da temperatura corporal e na
produção de hormônios sexuais. Os três tipos de gordura, saturada, poli-insaturada e monoinsaturada, são importantes para a
saúde, mas devem ser retiradas da alimentação das crianças obesas.
e) Bebês que estiverem recebendo leite materno exclusivo podem apresentar ganho de peso acima da média, porém, as crianças
amamentadas exclusivamente no peito desenvolvem melhor o controle do apetite e têm uma composição corporal diferente
daquelas alimentadas com outros tipos de leite.
41 O trauma, a infecção e a desnutrição estão intimamente relacionados, pois as alterações hormonais e endócrinas determinadas
pelo trauma interferem com o estado nutricional, possibilitando maior incidência de infecção. No que diz respeito à terapia nutricional,
é correto afirmar:
1- As necessidades calóricas e proteícas no trauma variam de 10 a 20%.
2- A programação da terapia nutricional deve levar em consideração os graus de depleção proteica, o hipermetabolismo e a
presença ou não de infecção e falências orgânicas.
3- No trauma, deve ser prescrita uma dieta hipercalórica.
4- A nutrição enteral é indicada no trauma quando associada a situações especiais, como peritonites e íleo paralítico
Está(ão) correta(s) apenas.
a) 1, 2 e 3.
b) 3 e 4.
c) 2 e 4.
d) 1 e 4.
e) 2.
42 Aponte a alternativa correta:
a) Em acidentes vasculares cerebrais, o início da nutrição enteral nas primeiras 72 horas, está associado a maior período
de internação.
b) A doença cardíaca cursa com obesidade e raramente com desnutrição.
c) O Alzeheimer pode levar a problemas de deglutição.
d) Na disfasia grave existe alto risco de aspiração devendo ser evitados alimentos semilíquidos.
e) Na insuficiência cardíaca classe funcional I, recomenda-se uma restrição de sódio em torno de 40meq.
43 A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), integra os esforços do Estado brasileiro, que por meio de um conjunto de
políticas públicas propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. Deu-se início ao
processo de atualização e aprimoramento das suas bases e diretrizes, de forma a consolidar-se como uma referência para os novos
desafios a serem enfrentados no campo da alimentação e nutrição no Sistema Único de Saúde (SUS). É propósito dessa política:
a) Identificação dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores.
b) Uma mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho, tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a
produção de saúde.
c) A responsabilização individual por erros que venham a ser cometidos e que comprometam a integridade do paciente.
d) Um comprometimento maior com a qualidade do atendimento inicial, considerando que este é o mais importante para asatisfação
do cliente.
e) A melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares
adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à
alimentação e nutrição.
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44 Considerando a anatomia e fisiologia do sistema digestório humano, julgue os itens seguintes.(C ou E)
( ) O aroma e o sabor de uma refeição provoca a estimulação vagal para a produção da gastrina, hormônio produzido
pelas glândulas oxínticas ou gástricas, localizadas no corpo do estômago.
( ) Renina, pepsina e lipase são enzimas encontradas no suco gástrico, e seus substratos são a caseína, as proteínas
e as gorduras, respectivamente.
( ) A presença de carboidrato s no lúmen intestinal ocasiona a liberação do hormônio colecistocinina (CCK), que age
estimulando a secreção enzimática pancreática e aumentando o esvaziamento gástrico.
( ) No processo de rancificação, as duplas ligações dos triglicerídeos são substituídas por átomos de hidrogênio,tornando
o alimento com cheiro desagradável e consistência pastosa.
( ) Os aminoácidos da cadeia ramificada (isoleucina, leucina e valina) são metabolizados no fígado e utilizados com eficiência
no controle da encefalopatia hepática.
A ordem exata é:
a) E-C-E-E-E.

b) C-C-E-C-E.

c) C-C-E-E-E.

d) E-C-C-C-C.

e) E-C-E-C-E.

45
Vigilância Sanitária de Barreiras apreende 1,5 t de carne estragada
Mercadoria era comercializada de forma inadequada em açougue na BA.
Apreensões de alimentos vencidos são recorrentes na região, diz órgão.
A Vigilância Sanitária de Barreiras, apreendeu na manhã desta quinta-feira (16), mais de uma tonelada e meia de carne em um
açougue da cidade. Segundo o coordenador de vigilância sanitária, Márcio Pita, a carne apreendida foi abatida ilegalmente e
comercializada no bairro de Santa Luzia.
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/01

Caso a carne não tivesse sido retirada de circulação poderia ter causado surtos de toxinfecções alimentares por conter bactérias
emergentes. Relativo a toxinfecções alimentares e higiene, com base no texto acima, é correto afirmar que:
a) O Clostridium perfringens poderia ser o causador do surto de toxinfecção citado no texto, pois esse microrganismo pode ser
encontrado em carnes cruas, além de ser anaeróbio, formador de esporos e de endoenteroxinas.
b) Produtos crus de origem animal, quando conservados sob refrigeração, devem ficar em temperatura de, no mínimo, 8ºC.
c) Vômitos, náuseas e diarréia após duas horas da ingestão de um alimento caracterizam a contaminação por enterotoxina,
característica do microrganismo bacteriofago.
d) A clorhexidine é um alvejante com ação bactericida recomendado na higienização de frigoríficos.
e) A temperatura de 55ºC é indicada na cocção de carnes, aves e leites não pasteurizados e deve atingir o centro geométrico do
alimento.
46 As principais doenças hepáticas crônicas (DHC) são: hepatite viral, alcoólica ou autoimune, doença hepática gordurosa nãoalcoólica (DHGNA), cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. A cirrose, doença difusa do fígado, é considerada estágio próprio da
evolução de diversas doenças hepáticas crônicas e pode evoluir para insuficiência hepática e carcinoma hepatocelular. A cirrose
resulta da inter-relação entre diversos fatores etiológicos, como necrose, regeneração celular e fibrose. Quanto a terapia nutricional
(TN) para esses casos, marque alternativa INCORRETA:
a) Pacientes com cirrose têm melhor prognóstico quando recebem adequada oferta nutricional, pois há melhora do aporte proteico,
do estado nutricional e da imunidade. Observa-se, também, correlação positiva entre aporte calórico e sobrevida em seis meses
de pacientes com hepatite alcoólica. Os benefícios da nutrição associam-se à redução do catabolismo proteico, entretanto, sem
aumentar o risco de desenvolvimento de encefalopatia hepática.
b) Os objetivos da TN são: melhorar a qualidade de vida por meio da melhora funcional hepática, manter ou recuperar o peso
adequado, controlar o catabolismo proteico muscular e visceral, manter o balanço nitrogenado, a síntese de proteínas de fase
aguda e a regeneração hepática, sem aumentar o risco de encefalopatia hepática.
c) A via de escolha para suplementação nutricional deve ser sempre a parenteral. A indicação deve considerar a condição clínica
individual, os riscos e os benefícios de cada método.
d) Geralmente indica-se TN quando a ingestão via oral for inferior a 60% e nos casos de desnutrição importante . A nutrição
parenteral está indicada na cirrose hepática nos pacientes com desnutrição moderada ou grave que não conseguem ser
alimentados por via oral ou enteral; quando o período de jejum for maior que 72 horas; no pós-operatório, se a via oral ou enteral
não pode ser usada, e precocemente no pós-operatório de transplante hepático.
e) Quando houver indicação para restrição hídrica, as fórmulas enterais podem ser liofilizadas, para garantir maior flexibilidade do
volume, desde que manipuladas em ambiente adequado. O uso de fórmula com densidade calórica maior que uma caloria por mL
está recomendado, pois o volume oferecido é menor, o que contribui para melhor tolerância em pacientes com ascite ou
saciedade precoce. Deve-se selecionar fórmulas contendo todos os aminoácidos essenciais, com teor de sódio menor ou igual a
40 mEq/dia.
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47 O cálcio é o metal mais abundante no corpo humano, especialmente na forma de compostos como o carbonato de cálcio. De
aproximadamente 1200 gramas de cálcio encontrados em um adulto, 1110 gramas estão nos tecidos ósseos. Os 90 gramas
restantes são utilizados para diversas funções, tais como: atividades das membranas celulares, contrações musculares, impulsos
nervosos, controle de acidez do sangue, divisão celular, controle hormonal e na coagulação sanguínea. Os íons de cálcio, enquanto
ferramentas úteis à coagulação, são muito importantes na conversão de protrombina em trombina, e posteriormente o fibrinogênio
em fibrina, a qual formará a malha fibrosa conhecida por coágulo.A presença de alto teor de cálcio no exame de urina de um
paciente aponta para um quadro de:
a) hiperparatireoidismo.
b) raquitismo.
c) hipotireoidismo.
d) osteomalácia.
e) esteatorreia.
48 Avaliando-se indiretamente, a quantidade de gordura que existe no tecido subcutâneo e, a partir daí, poder-se estimar a
proporção de gordura em relação ao peso corporal do indivíduo. As dobras cutâneas são lineares e seguem o eixo longitudinal,
transversal ou oblíquo. Uma paciente adulta que após a medida e o somatório das pregas cutâneas possui 23% de gordura corporal
deve ser classificada:
a) com risco de doenças associadas à obesidade.
b) abaixo da média.
c) na média.
d) acima da média.
e) com risco de doenças associadas à desnutrição.
49 Com relação ao quadro clínico de uma paciente que inicie a gestação com obesidade de grau I, assinale a opção que apresenta
o ganho de peso recomendado durante essa gestação e os nutrientes que estarão com requerimentos aumentados nesse período.
a) 15 kg - vitamina A, vitamina D e ferro.
b) 20 kg - ferro, proteína e cálcio.
c) 8 kg - ferro, proteína e cálcio.
d) 13 kg - vitamina A, proteína e ferro.
e) 14 kg - vitaminas K, A e D.
50 Sobre aproveitamento e reaproveitamento de alimentos, analise as afirmações abaixo:
I- O reaproveitamento de alimentos está no uso de folhas, caules, frutas, sementes e raízes dos alimentos.
II- Utilizar o alimento em sua totalidade significa mais do que economia, significa usar recursos não disponíveis sem desperdício,
reciclar, respeitar a natureza.
III- A quantidade de nutrientes presentes em cascas, talos e folhas não é capaz de melhorar a qualidade nutricional de um cardápio.
IV- Aumenta consideravelmente a oferta de energia e macronutrientes.
V– É importante saber sobre o reaproveitamento de alimentos: escolher alimentos variados para atender as necessidades do
organismo, planejar as refeições e comprar alimentos da época.
Está(ão) correta(s) apenas:
a) I, II e IV.
b) III e IV.
c) IV.
d) I e V.
e) II e III.
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