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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Os jogos olímpicos ______ esse nome ______ se 

referem a uma cidade da Antiga Grécia chamada de 
Olímpia, na qual eram praticados jogos esportivos nos 
momentos de trégua entre uma guerra e outra. Tal 
prática também estava associada a rituais religiosos. 

Com o declínio da civilização grega, as competições 
esportivas tornaram-se esparsas nas civilizações 
______. A proposta de resgatar ______ prática das 
olimpíadas e o seu sentido principal, a celebração da 
paz – ou da trégua – entre as nações por meio do 
esporte, só aconteceu no fim do século XIX, por inter-
médio de um personagem histórico singular, o Barão 
de Coubertin. 

Pierre de Frédy (1863-1937), nome de nascimento 
do Barão de Coubertin, era membro da aristocracia 
francesa e pretendia instituir um comitê internacional 
de jogos esportivos, órgão que realizaria eventos 
competitivos periodicamente no continente europeu. 
Coubertin vivia uma época de intensa competitividade 
industrial e política das potências imperialistas do 
século XIX, o que culminou na Primeira Guerra Mundial 
em 1914. Uma das razões para a criação de um comitê 
internacional de jogos esportivos era justamente a 
produção de uma atmosfera amistosa entre as nações 
europeias. 

A proposta de Coubertin foi apresentada na União 
das Sociedades Francesas de Esportes Atléticos 
(USFSA) em 1892. Nessa proposta, estava a pretensão 
de criar um comitê olímpico internacional diretamente 
inspirado nos antigos jogos realizados na cidade de 
Olímpia. Todavia, a criação efetiva do comitê ocorreu 
apenas dois anos depois, em 23 de junho de 1894. Esse 
comitê teve como secretário-geral Coubertin e, como 
presidente, o grego Demetrius Vikelas. 

Por intermédio de Vikelas, os primeiros jogos 
olímpicos foram realizados em Atenas, na Grécia, em 
1896. Apesar das muitas interrupções em virtude das 
consequências geradas por guerras, os jogos olímpicos 
acabaram consolidando-se ao longo do século XX, 
gerando uma especialização de esportistas nunca antes 
vista. Esse fato tornou as Olimpíadas um dos mais 
expressivos eventos esportivos do mundo. 

 
Adaptado de: FERNANDES, C. Olimpíadas. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/olimpia-
das.htm. Acesso em: 30 jul. 2021. 

 
 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 01 e 08, respectivamente. 

 
(A) tem – porque – sub-sequentes – a 
(B) têm – porque – subsequentes – a 

(C) têm – por que – subsequentes – a 
(D) tem – por que – subsequentes – à 

(E) tem – porque – sub-sequentes – à 
 

02. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 
seguir. 

 
(  ) De acordo com o texto, os jogos olímpicos se inicia-

ram na cidade de Olímpia e ocorrem a cada quatro 
anos desde então. 

(  ) De acordo com o texto, o Comitê Olímpico Inter-
nacional foi criado em 1892. 

(  ) De acordo com o texto, houve interrupções na 
sequência dos jogos olímpicos por conta de 
guerras no século XX. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – V – V. 
(B) V – F – F. 
(C) F – F – F. 
(D) F – V – V. 
(E) F – F – V. 

 

03. Assinale a alternativa correta. 
 

(A) A sequência na qual (l. 03) poderia ser substituída 
por aonde sem que se incorresse em erro gramatical. 

(B) A sequência na qual (l. 03) poderia ser substituída 
por no qual sem que se incorresse em erro grama-
tical. 

(C) A sequência na qual (l. 03) poderia ser substituída 
por onde sem que se incorresse em erro gramatical. 

(D) O pronome que (l. 17) poderia ser substituído por 
onde sem que se incorresse em erro gramatical. 

(E) O pronome que (l. 17) poderia ser substituído por 
qual sem que se incorresse em erro gramatical. 

 

04. Assinale a alternativa que traz sinônimos das palavras 
aristocracia (l. 15), amistosa (l. 24) e pretensão 
(l. 28), tal como foram empregadas no texto. 

 
(A) nobreza – amigável – aspiração 
(B) política – animada – ambição 
(C) alta sociedade – esportiva – intenção 
(D) meritocracia – acirrada – imaginação 
(E) sociedade – competitiva – ideia 
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05. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - A sequência Nessa proposta (l. 28) poderia ser 
substituída por Tal proposta, preservando a correção 
gramatical e a significação original da frase. 

II - A palavra Todavia (l. 31) poderia ser substituída 
por No entanto, preservando a correção gramatical 
e a significação original da frase. 

III - A sequência Apesar das (l. 37) poderia ser subs-
tituída por Embora as, preservando a correção 
gramatical e a significação original da frase. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Confesso-me um urbano convicto. Tenho, como 
todo mundo, visões idílicas de uma vida suburbana, 
árvores no quintal e amigos passarinhos, mas isto não 
deve ser confundido com qualquer tipo de nostalgia do 
mato. Suburbano significa nos arredores do urbano, 
com água corrente e cinema perto. Sou a favor da 
civilização, com todos os seus descontentamentos. As 
pessoas que defendem o pastoral e a volta ao primitivo 
nunca se lembram, nas suas rapsódias à vida rústica, 
dos insetos. Sempre que ouço alguém descrever, exta-
siado, as delícias de um acampamento – ah, dormir no 
chão, fazer fogo com gravetos e ir ___ banheiro atrás 
do arbusto – me espanto um pouco mais com a varie-
dade humana. Somos todos da mesma espécie, mas 
o que horroriza alguns encanta outros. Pois sou dos 
horrorizados com a privação deliberada. Muitas gerações 
contribuíram com seu sacrifício e seu engenho para que 
eu não precisasse fazer mais nada atrás do arbusto. Me 
sentiria um ingrato fazendo. E a verdade é que, mesmo 
para quem não tem os mesmos preconceitos, as delícias 
do primitivo nunca são exatamente como ___ descrevem. 
Aquela legendária casa à beira de uma praia escondida 
onde a civilização ainda não chegou e tudo, portanto, 
é puro e bom não existe. Ou, se existe, não é bem assim. 

– Você precisa ver. Um paraíso. Não há nem um 
armazém por perto. 

Quer dizer, não há acesso à aspirina, fósforos ou 
qualquer tipo de leitura.  

– A gente dorme ouvindo o barulho do mar... 
E do vento entrando pelas frestas. E de animais 

terrestres e anfíbios tentando entrar na casa para 
pegar o seu pé. E, se pegar, você morre. O antibiótico 
mais próximo fica a 100 quilômetros.  

Não. Fico na cidade. A máxima concessão que faço 
ao natural ___ as bermudas. E, assim mesmo, longas. 
Muito curtas e já é um começo de voltar à selva. Mas é 
claro que há o exagero no outro sentido. 

A humanidade, ou pelo menos aquela parcela privi-
legiada da humanidade que se beneficia dos avanços 
da técnica e dos confortos que ela proporciona, se 
acostuma muito rapidamente com o que tem. Imagino 
que não demorou muito depois de descobrirem como 
fazer fogo para que alguém exclamasse: “Não entendo 
como alguém podia viver sem o fogo!”. Era inconcebível 
que, durante algumas gerações, nossos antepassados 
tivessem vivido sem calor e carne assada. A mesma 
coisa com a roda. E a luz elétrica. E o telefone. Mas, 
outro dia, ouvi uma frase que me revoltou, dita por 
alguém atirado numa poltrona na frente da TV. 

– Como é que as pessoas podiam viver sem o 
controle remoto?  

Esse merecia ser jogado no mato, nu e com um 
tacape, para ver o que era bom e começar tudo de 
novo. Se não fosse meu filho, eu jogava. 
 
Adaptado de: VERISSIMO, L. F. Exagero. In: VERISSIMO, L. 
F. A mãe do Freud. Porto Alegre: L&PM, 1985. 
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06. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 12, 21 e 35, respectivamente. 

 
(A) no – te – é 

(B) ao – às – são 
(C) ao – lhes – são 

(D) ao – as – são 

(E) no – nos – é 
 

07. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - A sequência árvores no quintal e amigos 
passarinhos (l. 03) poderia ser substituída por 
com árvores no quintal e com amigos passarinhos, 
preservando a correção gramatical e a significação 
original da frase. 

II - A sequência árvores no quintal e amigos 
passarinhos (l. 03) poderia ser substituída por 
sem árvores no quintal nem amigos passarinhos, 
preservando a correção gramatical e a significação 
original da frase. 

III - A sequência árvores no quintal e amigos 
passarinhos (l. 03) poderia ser substituída por 
sem árvores no quintal ou amigos passarinhos, 
preservando a correção gramatical e a significação 
original da frase. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III. 

 

08. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 
seguir. 

 
(  ) O pronome isto (l. 03) retoma Confesso-me um 

urbano convicto (l. 01). 
(  ) A expressão para que  (l. 17) poderia ser substi-

tuída por com o intuito de que preservando a 
correção gramatical e a significação original da 
frase. 

(  ) O pronome Esse (l. 52) se refere a alguém atirado 
numa poltrona na frente da TV (l. 49).  

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  
 
(A) V – V – F. 
(B) V – F – V. 
(C) V – F – F. 
(D) F – F – V. 
(E) F – V – V. 

 
 

09. Assinale a alternativa que traz sinônimos das palavras 
nostalgia (l. 04), privação (l. 16) e concessão (l. 34), 
tal como foram empregadas no texto. 

 
(A) alergia – vontade – extravagância 
(B) saudade – abstinência – cessão 

(C) amor – privatização – apologia 

(D) fobia – prisão – integração 
(E) desejo – vergonha – anuência 

 

10. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - O advérbio já (l. 36) poderia ser movido para 
imediatamente antes de Muito (l. 36) sem que a 
significação original da frase seja alterada. 

II - O advérbio já (l. 36) poderia ser movido para 
imediatamente antes de voltar (l. 36) sem que a 
significação original da frase seja alterada. 

III - O trecho , durante algumas gerações, (l. 45) 
poderia ser movido para imediatamente antes de 
tivessem (l. 46) sem que a significação original da 
frase seja alterada. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

11. Considere os números a seguir:   -0,025;   -2;  �
�
;  0,3;   

�

�
;   1,2. Dispondo esses números em ordem crescente, 

da esquerda para a direita, obtém-se a sequência 
 

(A) -0,025;   -2;   
�

�
;   0,3;   

�

�
;   1,2 

(B) -0,025;   -2;   
�

�
;   0,3;   1,2;   

�

�
 

(C)  -2;   -0,025;   0,3;   
�

�
;   

�

�
;   1,2 

(D) -2;   -0,025;   
�

�
;   0,3;   

�

�
;   1,2 

(E) -2;   -0,025;   0,3;   
�

�
;   1,2;   

�

�
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12. Ao realizar uma tarefa em um hospital, um técnico 
trabalhou durante 2,4 horas. Esse tempo, em minutos, 
é de 

 
(A) 120. 
(B) 124. 
(C)  140. 
(D) 144. 
(E) 160. 

 
 
 
 
 
 

13. De acordo com o relatório de Gestão do HCPA 2020, 
dos 6.843 funcionários celetistas, 6.350 estavam ativos, 
e os demais encontravam-se afastados, cedidos ou em 
outras situações. Entre os valores apresentados a 
seguir, a melhor aproximação para a porcentagem de 
funcionários ativos em relação ao número de funcioná-
rios celetistas é de 

 
(A) 87%. 
(B) 90%. 
(C)  93%. 
(D) 95%. 
(E) 98%. 

 

14. Os investimentos na estrutura do HCPA, em 2020, 
totalizaram, em reais, R$ 22.347.521,52, conforme 
relatório de gestão de 2020 e informações discrimina-
das na tabela a seguir.  

 

 Valor (R$) 
Instalações prediais 31.900,00 
Instalação dos equipamentos 
do Centro de Material e Esterili-
zação (CME) 

625.862,26 

Passarela de interligação entre 
os blocos A e B 

------------------ 

Subestação de energia 20.961.542,56 
TOTAL 22.347.521,52 

 
Observando que ocorreram investimentos correspon-
dendo ao item “Passarela de interligação entre os blocos 
A e B”, o valor desse investimento foi, em reais, de  
 
(A) 698.216,70. 
(B) 708.216,70. 
(C)  718.216,70 
(D) 728.216,70. 
(E) 738.216,70. 

 
 
 
 
 
 
 

15. Considere os dados da massa de roupas secas dos itens 
apresentados na tabela a seguir. 

 
Roupa (uma unidade) Massa (em gramas) 
Lençol 300 
Fronha 50 
Toalha de banho 500 
Toalha de rosto 200 

 
Para 50 unidades de cada item, a massa total, em 
quilogramas, é de 

 
(A) 50,5. 
(B) 51. 
(C)  51,5. 
(D) 52. 
(E) 52,5. 
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16. Considere as seguintes afirmações, sobre a consistência 
das dietas. 

 
I - Dieta pastosa é composta por alimentos com 

textura modificada, que possam ser mastigados 
e deglutidos com pouco ou nenhum esforço. 

II - Dieta liquidificada é composta por alimentos e 
preparações de consistência cremosa e homogênea. 

III - Dieta líquida completa é composta por líquidos nor-
mais, contendo lactose, sacarose e fibras vegetais 
modificadas pelo cozimento e fracionamento. 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

17. Qual das dietas abaixo é composta de alimentos e 
preparações com aumento de calorias e proteínas? 

 
(A) Dieta para Doença Celíaca. 
(B) Dash Diet. 
(C) Dieta hipossódica. 
(D) Dieta hipercalórica e hiperproteica. 
(E) Dieta rica em fibras. 

 

18. Considere os itens abaixo sobre alimentos e suas 
características. 

 
I - Alimentos com maior teor de proteína. 
II - Alimentos com fibras abrandadas pela cocção ou 

por ação mecânica. 
III - Alimentos moderados em resíduos e sem alimentos 

flatulentos. 

IV- Alimentos com teor reduzido de iodo. 
V - Alimentos com teor reduzido de potássio. 

 
Quais estão incluídos na dieta branda? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas IV. 
(C) Apenas I e V. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas II, III, IV e V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Das dietas abaixo, qual é composta por alimentos com 
baixo teor de colesterol, gordura saturada e sacarose e 
com teor aumentado de fibras? 

 
(A) Dieta hipoproteica. 
(B) Dieta para Diabetes Melito (DM). 
(C) Dieta para Dislipidemia. 
(D) Dieta para Disfagia. 
(E) Dieta Renal. 

 

20. Assinale a alternativa que apresenta alimentos a serem 
evitados na dieta para Doença Celíaca. 

 
(A) Trigo, centeio, aveia. 
(B) Polvilho doce, tapioca, milho. 
(C) Arroz, mandioca, fécula de batata.  
(D) Soja, macarrão de arroz, amido de milho. 
(E) Quinoa, amaranto, fécula de mandioca. 

 

21. Considere as afirmações abaixo, sobre os procedimentos 
de higienização dos alimentos hortifrutigranjeiros. 

 

I - Devem-se selecionar os alimentos, retirando partes 
ou produtos deteriorados e sem condições adequa-
das. 

II - Deve-se realizar lavagem criteriosa dos alimentos 
um a um, com água potável.  

III - Para desinfecção, deve-se fazer imersão em solução 
clorada com 100 a 250ppm de cloro livre, por 15 
minutos. 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

22. Assinale a alternativa que apresenta um dos valores 
éticos relativos ao Compromisso Social de uma instituição 
hospitalar.  

 
(A) Excêlencia na atenção à saúde. 
(B) Gestão eficiente. 
(C) Justiça. 
(D) Competência técnica. 
(E) Espiríto de equipe. 
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23. Considere as afirmações abaixo sobre medidas de 
proteção contra a exposição ocupacional a agentes 
biológicos no trabalho.  

 

I - O uso de luvas substitui o processo de lavagem de 
mãos. 

II - O empregador deve garantir a higienização dos 
materiais e instrumentos de trabalho. 

III - O empregador deve vedar o consumo de alimentos 
e bebidas nos postos de trabalho. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

24. A segregação de resíduos deve ser realizada em recipien-
tes constituídos de material __________________, 
resistente _______________, com tampa de abertura 
sem contato manual e identificados segundo as 
normas __________. 

 
As palavras ou expressões que completam, correta e 
respectivamente, as lacunas da frase citada acima são: 

 
(A) plástico – ao calor – da ABNT 
(B) descartável – à água – do INMETRO 
(C) lavável – ao calor – do INMETRO 
(D) lavável – ao tombamento – da ABNT 
(E) plástico – ao tombamento – do INMETRO 

 

25. Assinale as afirmações abaixo sobre o uso de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) com V (verda-
deiro) ou F (falso). 

 
(  ) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, EPIs adequados ao risco para aten-
der situações de emergência. 

(  ) Cabe ao empregado responsabilizar-se pela guarda 
e conservação dos EPIs. 

(  ) Cabe ao empregador responsabilizar-se pela higie-
nização e manutenção periódica dos EPIs. 

(  ) Cabe ao empregador restituir imediatamente à 
empresa os EPIs que forem danificados ou extravi-
ados. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses de 
cima para baixo é: 

 
(A) V – V – V – F. 
(B) V – F – F – F. 
(C) F – V - V – V. 
(D) F – F – F – V. 
(E) V – V – F – F. 

 

26. Todos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), 
para poderem ser comercializados, precisam ter um 
Certificado de Aprovação – CA expedido por qual órgão 
do governo nacional? 

 
(A) ANVISA. 
(B) Ministério do Trabalho e Emprego. 
(C) INMETRO. 
(D) ABNT. 
(E) SESMT. 

 

27. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando cada situação de manuseio de gêneros 
alimentícios à temperatura apropriada, conforme 
definição da Portaria nº 78/2009. 

 
(1) Conservação a quente de alimento já preparado. 
(2) Garantia do tratamento térmico dos alimentos. 
(3) Armazenamento de alimentos resfriados. 
(4) Recebimento de alimentos resfriados. 

 
(  ) Temperatura igual ou inferior a 7°C. 
(  ) Temperatura maior que 70°C. 
(  ) Temperatura maior que 60°C. 
(  ) Temperatura menor que 5°C. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 1 – 3 – 4. 
(B) 3 – 1 – 2 – 4. 
(C) 3 – 2 – 1 – 4. 
(D) 4 – 1 – 2 – 3. 
(E) 4 – 2 – 1 – 3. 

 

28. Assinale as afirmações abaixo, referentes aos procedi-
mentos de Boas Práticas em Serviços de Alimentação, 
estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Rio Grande 
do Sul, com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 

(  ) Os reservatórios de água devem ser higienizados 
em intervalo máximo de 12 meses. 

(  ) Panos de limpeza não descartáveis, quando usados 
em superfícies que entram em contato com alimentos, 
devem ser substituídos a cada duas horas, e o 
intervalo não pode exceder três horas. 

(  ) Os óleos e gorduras, quando em uso, não devem 
ser aquecidos a mais de 150°C. 

(  ) O resfriamento de um alimento já preparado deve 
ocorrer reduzindo-se sua temperatura de 60°C 
para 10°C  em, no máximo, duas horas. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses de 
cima para baixo é: 

 
(A) V – V – V – F. 
(B) V – F – F – V. 
(C) F – V – V – V. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – F – F – F. 
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29. Guardar amostra de todos os alimentos preparados por 
um Serviço de Alimentação, inclusive bebidas, é uma 
das normas de boas práticas exigidas pela Secretaria 
da Saúde. Essas amostras devem ser retiradas em 
embalagens apropriadas para alimentos, identificadas 
com o nome e a data da preparação e acondicionadas 
em refrigeração. 

 
Qual a quantidade mínima de alimento que deve ser 
retirada e por quanto tempo essa amostra deve ficar 
armazenada? 

 
(A) 100g / 100mL por 48 horas. 
(B) 100g / 100mL por 72 horas. 
(C) 100g / 100mL por 36 dias. 
(D) 200g / 200mL por 48 horas. 
(E) 200g / 200mL por 72 horas. 

 

30. Considere as afirmações abaixo sobre procedimentos 
de boas práticas para serviços de alimentação, visando 
à garantia das condições higiênico-sanitárias do alimento 
preparado. 

 
I - Os veículos que fazem o transporte dos alimentos 

preparados devem ser dotados de medidas que 
garantam a ausência de vetores e pragas urbanas. 

II - Esponjas de limpeza, quando usadas em superfí-
cies que tenham contato com alimentos, devem ser 
desinfetadas diariamente por fervura em água por 
30 minutos ou por outro método adequado. 

III - Os visitantes dos Serviços de Alimentação devem 
cumprir os mesmos requisitos de higiene e saúde 
estabelecidos para os manipuladores de alimentos 
do local. 

IV - Quando a água utilizada no local vier de uma fonte 
alternativa, a potabilidade deverá ser atestada, 
anualmente, por laudos laboratoriais. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas III e IV. 

 

31. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
métodos de união dos alimentos. 

 
(A) Misturar, bater e amassar 
(B) Peneirar, espremer e bater 
(C) Sovar, sedimentar e moer. 
(D) Espremer, coar e amassar. 
(E) Moer, peneirar e coar. 

 
 
 
 
 

32. O alimento é preparado em gordura quente, em seguida, 
acrescenta-se líquido suficiente para cozinhá-lo, até 
que o alimento esteja macio, e o molho, incorporado.  
 
Como se chama esse procedimento? 

 
(A) Refogar. 
(B) Brasear. 
(C) Ensopar. 
(D) Assar. 
(E) Grelhar. 

 

33. As saladas podem ser preparadas com hortaliças cruas 
ou cozidas, normalmente, à temperatura ambiente ou 
geladas. À salada que é preparada com apenas uma 
hortaliça cozida, dá-se o nome de salada 

 
(A) crua simples. 
(B) crua mista. 
(C) cozida simples. 
(D) cozida mista. 
(E) ligada. 

 

34. De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira, 
a regra de ouro é: prefira sempre alimentos _________ 
ou __________ e preparações culinárias a alimentos 
___________. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas da frase acima. 

 

(A) minimamente processados – ultraprocessados – in 
natura 

(B) ultraprocessados – in natura – minimamente pro-
cessados 

(C) industrializados – minimamente processados – in 
natura 

(D) in natura – minimamente processados – ultrapro-
cessados 

(E) in natura – industrializados – minimamente proces-
sados 
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35. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos Dez 
Passos da Alimentação Saudável. 

 
(A) Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas 

quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e 
criar preparações culinárias. 

(B) Comer com regularidade e atenção, em ambientes 
apropriados e, de preferência, sozinho. 

(C) Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades 
culinárias. 

(D) Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o 
espaço que ela merece. 

(E) Sempre que possível, adquirir alimentos orgânicos 
e de base agroecológica, de preferência, direta-
mente dos produtores. 

 

36. Conforme a RDC nº 171, da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA), de 04 de setembro de 2006, 
NÃO é atividade do Banco de Leite Humano: 

 
(A) recepcionar, registrar e fazer a triagem das 

doadoras. 

(B) receber o leite humano de coletas externas. 
(C) coletar leite humano. 

(D) fazer o controle de qualidade do leite humano 
coletado e processado. 

(E) proporcionar condições de conforto aos lactantes. 
 

37. Conforme a RDC nº 171, da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA), de 04 de setembro de 2006, 
a seleção de doadora de leite humano é de responsa-
bilidade do médico responsável pelas atividades 
médico-assistenciais do Banco de Leite Humano. A nutriz 
é considerada apta quando atende a um conjunto de 
requisitos, entre os quais se inclui o seguinte:  

 

(A) não estar amamentando ou ordenhando para o 
próprio filho. 

(B) ter patologias crônicas. 

(C) apresentar exames pré ou pós-natal compatíveis 
com a doação e leite humano. 

(D) fumar mais de 10 cigarros por dia. 

(E) consumir bebida alcoólica eventualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Conforme o Decreto Federal nº 1.171, de 22 de junho 
de 1994, está VEDADO ao servidor público federal: 

 
(A) facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços 

por quem de direito. 
(B) comunicar imediatamente a seus superiores todo 

e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 
público, exigindo as providências cabíveis. 

(C) fazer uso de informações privilegiadas obtidas 
no âmbito interno de seu serviço, em benefício 
próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. 

(D) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, 
aperfeiçoando o processo de comunicação e 
contato com o público. 

(E) zelar, no exercício do direito de greve, pelas 
exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança coletiva. 

 

39. Considere o seguinte trecho da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990. 

 
Entende-se por _______________, para fins desta lei, 
um conjunto de _____________ que se destina, através 
das ações ________________ e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção dos trabalhadores, assim como 
visa à recuperação e ________________ da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos 
das condições de trabalho. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) vigilância epidemiológica – atividades – em vigilância 

em saúde – reabilitação 

(B) vigilância ambiental – fatores – de vigilância epide-
miológica – melhora 

(C) saúde do trabalhador – atividades – de vigilância 
epidemiológica – reabilitação 

(D) serviço único de saúde – funções – de vigilância 
epidemiológica – melhora 

(E) serviços públicos de saúde – funções – em vigilância 
ambiental – reabilitação 
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40. Considere as ações abaixo. 
 

I - Vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
II - Fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano. 
III - Formulação e execução da política de sangue e 

seus derivados. 
 

Quais estão no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), de acordo com a Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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