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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	o	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Com o tempo você aprende a cair com classe e a se levantar com orgulho.” Cazuza

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.
•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	Não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorridas	2	(duas)	
horas	do	início	das	provas.	O	candidato	não	poderá	fazer	anotação	de	questões	ou	informações	relativas	às	suas	respostas	no	Comprovante	
Definitivo	de	Inscrição	(CDI)	ou	em	quaisquer	outros	meios,	que	não	os	permitidos	no	Edital	e	especificados	na	capa	da	prova.	O	tempo	
de	duração	das	provas	abrange	a	distribuição	das	provas,	a	assinatura	da	Folha	de	Respostas	e	a	transcrição	das	respostas	do	Caderno	
de	 Questões	 da	 Prova	 Objetiva	 para	 a	 Folha	 de	 Respostas.	 Os	 candidatos	 não	 poderão	 utilizar,	 em	 hipótese	 alguma,	 lápis,	 lapiseira,	
corretivos,	borracha,	lápis-borracha	ou	outro	material	distinto	do	constante	no	Edital.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	
uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	pagers,	bipe,	agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	
gravador,	 transmissor	/	receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	qualquer	outro	equipamento	eletrônico,	podendo	a	organização	deste	
Concurso	Público	vetar	o	 ingresso	do	candidato	com	outros	aparelhos	além	dos	anteriormente	citados.	Durante	o	período	de	 realização	
das	provas,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	
oralmente	 ou	 por	 escrito,	 assim	 como	 não	 será	 permitido	 o	 uso	 de	 livros,	 códigos,	 manuais,	 impressos,	 anotações	 ou	 quaisquer	 
outros	meios.	O	candidato	não	poderá	levar	o	seu	Caderno	de	Questões	da	Prova	Objetiva.	Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	as	provas,	
os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.lagoasanta.mg.gov.br> no dia 26 de fevereiro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 4	 (quatro)	
alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10 (dez) questões de Língua  
Portuguesa,	5 (cinco) questões de Informática,	5 (cinco) questões de Legislação 
Municipal, 10 (dez) questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de  
Conhecimentos Específicos,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões 1 a 7.

A marcha do obscurantismo contra o  
pensamento crítico

Por João Batista da Silveira

Chamou	a	atenção	nos	últimos	dias	e	ganhou	repercussão	
nas	redes	sociais	uma	Ideia	Legislativa	sob	consulta	no	
Portal	 e-Cidadania,	 do	 Senado	 Federal,	 que	 propõe	
a	 extinção	dos	 cursos	 de	Humanas	nas	 universidades	
públicas.	Como	 argumento,	 o	 autor	 da	 proposta	 alega	
se	tratarem	de	“cursos	baratos	que	facilmente	poderão	
ser	realizados	em	universidades	privadas”,	podendo	ser	
realizados	 “presencialmente	e	à	distância	em	qualquer	
outra	 instituição	 paga”,	 e	 que	 não	 é	 adequado	 “usar	
dinheiro	 público	 e	 espaço	 direcionado	 a	 esses	 cursos	
quando o país precisa de mais médicos e cientistas”.

A	 reação	 foi	 imediata.	 Rapidamente,	 uma	 outra	 Ideia	
Legislativa,	contrária,	foi	submetida	à	consulta	no	site	do	
Senado,	defendendo	a	permanência	das	humanidades	
nas	 instituições	 de	 ensino	 superior	 públicas	 e	 a	
necessidade	de	“acesso	igualitário	à	educação	em	todos	
os	níveis	de	ensino”.	Se	a	primeira	 “ideia”	contava,	na	
manhã	de	13	de	abril,	com	pouco	mais	de	6.400	apoios,	
a	segunda	ultrapassou	largamente	os	20	mil	necessários	
(eram	quase	46	mil	 apoios	até	a	mesma	manhã)	para	
ser	transformada	em	Sugestão	Legislativa	e	ser	debatida	
pelos senadores.

A	 proporção	 mostra	 que	 há	 um	 enfrentamento	 forte	
à	 tentativa	 de	 solapar	 a	 formação	 crítica.	 No	 entanto,	 
a	 simples	 existência	 de	 6	 mil	 pessoas	 —	 ainda	 que	
pareça	pouco	—	dispostas,	até	a	sexta-feira	13,	a	apoiar	
a	extinção	dos	cursos	de	Filosofia,	História,	Geografia,	
Sociologia,	 Artes	 e	 Artes	 Cênicas	 nas	 universidades	
públicas	é	sintomática	e	reflete	um	obscurantismo	que,	
se	 pela	 obviedade,	 tem	mais	 dificuldade	 de	 prosperar	
numa	 consulta	 desse	 tipo,	 em	 outras	 vertentes	 já	 se	
impõe	de	forma	sorrateira	e	perigosa.

É	o	que	acontece,	por	exemplo,	com	a	Base	Nacional	
Comum	 Curricular	 (BNCC)	 para	 o	 Ensino	 Médio,	
apresentada	pelo	Ministério	da	Educação	no	último	dia	
3	de	abril.	Corroborando	o	que	 já	havia	sido	aprovado	
na	Reforma	do	Ensino	Médio,	o	texto	da	BNCC	dilui	as	
disciplinas	de	Filosofia,	Sociologia,	História	e	Geografia	
—	sim,	as	mesmas	cujos	cursos	superiores	são	atacados	
pela	 Ideia	Legislativa	que	propõe	seu	 fim	—	na	ampla	
área	 de	 ciências	 humanas	 e	 sociais	 aplicadas	 que	 se	
constitui	como	um	dos	 itinerários	 formativos	 (os	outros	
são	 linguagens,	 matemática,	 ciências	 da	 natureza	 e	
formação	técnica	e	profissional)	que,	segundo	a	proposta	
do	MEC,	“deverão	ser	organizados	por	meio	da	oferta	de	
diferentes	 arranjos	 curriculares,	 conforme	 a	 relevância	
para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de 
ensino”.

Em	teoria,	a	intenção	é	que,	ao	passo	que	as	áreas	de	
linguagens	 e	 matemáticas	 sejam	 obrigatórias	 durante	
todo	 o	 Ensino	Médio,	 as	 outras	 sejam	 distribuídas	 ao	
longo	 dos	 três	 anos	 a	 critério	 das	 redes	 de	 ensino,	
permitindo que o estudante escolha seu percurso.  
O	texto	da	BNCC	considera	que	os	itinerários,	previstos	
na	 lei	 da	 Reforma	 do	 Ensino	 Médio,	 são	 estratégicos	
para	 a	 flexibilização	 da	 organização	 curricular	 desse	
nível	 da	 educação	 básica,	 permitindo	 que	 o	 próprio	
estudante	faça	sua	opção.

A	 realidade,	 porém,	 é	 outra.	Como	 se	não	bastasse	o	
fato	de	que	essa	estrutura	representa	um	retrocesso	em	
relação	à	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	(LDB)	de	1996	e	à	
concepção	 de	 uma	 educação	 propedêutica,	 que	 leve	
a	 um	 nível	mais	 profundo	 de	 aprendizagem,	 a	 própria	
condição	 enunciada	 na	 BNCC	 –	 “conforme	 relevância	
para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de 
ensino”	–	abre	brechas	para	que	as	disciplinas	da	grande	
área	 de	 ciências	 humanas	 e	 sociais	 aplicadas	 sejam	
cada	 vez	 menos	 ofertadas,	 sob	 justificativa	 previsível	
e	equivalente	àquela	usada	na	 Ideia	Legislativa	contra	
os	 cursos	de	humanas:	a	de	que	a	 “relevância	para	o	
contexto	local”	é	a	formação	técnica	ou	ligada	às	ciências	
exatas	 e	 da	 natureza,	 privilegiadas	 na	 impossibilidade	
financeira	 dos	 sistemas	 de	 ensino	 de	 ofertarem	 todos	 
os	itinerários.

Com	 isso,	 pode-se	 alijar	 cada	 vez	 mais	 Filosofia,	
Sociologia,	História	e	Geografia	das	salas	de	aula,	com	
o	claro	objetivo	de	embotar	a	formação	de	pensamento	
crítico.

Disponível	em:	<http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-
marcha-do-obscurantismo-contra-o-pensamento-critico/>.	

Acesso em: 25 jan. 2019.

QUESTÃO 1

A	ideia	central	do	texto	está	corretamente	expressa	em:

A) As	disciplinas	relacionadas	às	ciências	humanas	
devem	 ser	 ofertadas	 para	 estudantes	 como	
matérias	optativas,	e	não	como	obrigatórias.

B)	 É	necessário	realizar	uma	realocação	das	ciências	
humanas	 nas	 instituições	 de	 pensamento	 da	
sociedade	em	geral,	principalmente	nas	escolas.

C) A	 diminuição	 do	 papel	 das	 disciplinas	
relacionadas	 às	 ciências	 humanas	 no	 âmbito	
escolar aponta para uma consequente 
diminuição	do	pensamento	crítico.

D) As	 universidades	 federais	 devem	 repensar	
a	 oferta	 de	 cursos	 de	 ciências	 humanas	 	 e	
deixar para as universidades particulares essa 
responsabilidade.
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QUESTÃO 2

Em	determinada	parte	do	texto,	é	utilizada	uma	estratégia	
de	contra-argumentação.	Isso	se	dá

A) no	primeiro	parágrafo,	no	qual	o	autor	afirma	que	
há	uma	petição	que	defende	retirar	a	oferta	de	
cursos de ciências humanas das universidades 
públicas.

B)	 no	quarto	parágrafo,	no	qual	o	autor	descreve	a	
mudança	em	relação	às	disciplinas	das	ciências	
humanas	proposta	pela	BNCC.

C) nos	 quinto	 e	 sexto	 parágrafos,	 nos	 quais	 o	
autor	contrapõe	as	propostas	da	BNCC	para	as	
ciências humanas ao que pode acontecer na 
realidade dos estudantes.

D) nos	 sexto	 e	 sétimo	 parágrafos,	 nos	 quais	 o	
autor contrapõe as possíveis consequências 
das	mudanças	propostas	pela	BNCC	ao	fim	do	
pensamento crítico.

QUESTÃO 3

Em	 relação	 ao	 lugar	 ocupado	 pelas	 ciências	 humanas	
dentro	das	esferas	de	ensino	brasileiras,	do	Ensino	Médio	
ao	Superior,	é	correto	afirmar	que	a	conclusão	do	 texto

A) aponta	para	o	enfraquecimento	do	pensamento	
crítico	 decorrente	 do	 enfraquecimento	 das	
ciências humanas.

B)	 defende	 o	 lugar	 das	 ciências	 humanas	 como	
secundárias	 em	 relação	 às	 ciências	 exatas	 e	
biológicas.

C) expõe	 os	 efeitos	 adversos	 da	 valorização	 das	
ciências humanas no campo educacional.

D) corrobora	as	mudanças	 trazidas	pelas	BNCCs,	
considerando-as	benéficas	para	a	educação	de	
estudantes.

QUESTÃO 4

Leia	o	trecho	a	seguir.
“A	proporção	mostra	que	há	um	enfrentamento	 forte	à	
tentativa	 de	 solapar	 a	 formação	 crítica.	 No	 entanto,	 a	
simples	existência	de	6	mil	pessoas	—	ainda	que	pareça	
pouco	 —	 dispostas,	 até	 a	 sexta-feira	 13,	 a	 apoiar	 a	
extinção	 dos	 cursos	 de	 Filosofia,	 História,	 Geografia,	
Sociologia,	 Artes	 e	 Artes	 Cênicas	 nas	 universidades	
públicas	é	sintomática	e	reflete	um	obscurantismo	que,	
se	 pela	 obviedade,	 tem	mais	 dificuldade	 de	 prosperar	
numa	 consulta	 desse	 tipo,	 em	 outras	 vertentes	 já	 se	
impõe	de	forma	sorrateira	e	perigosa.”
A	 ideia	 exposta	 no	 trecho	 anterior	 está	 sintetizada	 em	
qual alternativa?

A) A	 tentativa	 de	 extinguir	 cursos	 de	 ciências	
humanas	 nas	 universidades	 públicas	 tem	
crescido sem resistência.

B)	 O	 número	 de	 pessoas	 que	 apoiam	 a	 extinção	
dos cursos de ciências humanas é maior que o 
número	de	pessoas	contrárias	a	essa	ideia.

C) As	 chances	 de	 extinção	 dos	 cursos	 de	 ciências	
humanas	na	educação	superior	pública	são	nulas.

D) Ainda	que	haja	enfrentamento	às	 tentativas	de	
extinguir	 os	 cursos	de	 ciências	humanas,	 esse	
fato	representa	uma	tendência	ao	obscurantismo.	

QUESTÃO 5

Leia	o	trecho	a	seguir.

“Rapidamente,	 uma	 outra	 Ideia	 Legislativa,	 contrária,	
foi	submetida	à	consulta	no	site	do	Senado,	defendendo	
a	 permanência	 das	 humanidades	 nas	 instituições	 de	
ensino	superior	públicas	[...]”.

Assinale	a	alternativa	em	que	a	palavra	destacada	 faz	
parte da mesma classe de palavras que “rapidamente”.

A) “A	proporção	mostra	que	há	um	enfrentamento 
forte	à	tentativa	de	solapar	a	formação	crítica.”

B)	 “Em	 teoria,	 a	 intenção	 é	 que,	 ao	 passo	 que	
as	 áreas	 de	 linguagens	 e	 matemáticas	 sejam	
obrigatórias	durante	todo	o	Ensino	Médio	[...]”

C) “O	texto	da	BNCC	considera	que	os	 itinerários,	
previstos	 na	 lei	 da	 Reforma	 do	 Ensino	 Médio,	
são estratégicos	[...]”

D) “Se	 a	 primeira	 “ideia”	 contava,	 na	 manhã	 de	
13	 de	 abril,	 com	 pouco	mais	 de	 6.400	 apoios,	
a	 segunda	 ultrapassou	 largamente os 20 mil 
necessários	[...]”

QUESTÃO 6

Analise	a	charge	a	seguir.

Disponível	em:	<https://tinyurl.com/yd2p48nm>.	 
Acesso	em:	28	jan.	2019.

Considerando	a	crítica	expressa	pela	charge	e	o	 texto	
lido,	é	correto	afirmar	que	eles	se	relacionam	por

A) partilharem o ponto de vista de que o estudo 
de	 disciplinas	 das	 ciências	 humanas,	 como	 a	
História,	é	importante	para	a	construção	de	uma	
forma	crítica	de	enxergar	o	presente	e	o	passado.

B)	 apresentarem pontos de vista dissonantes: 
enquanto	o	texto	posiciona-se	criticamente	frente	
às	 disciplinas	 das	 ciências	 humanas,	 a	 charge	
aponta	o	valor	do	conhecimento	sobre	história.

C) partilharem o ponto de vista de que as disciplinas 
das ciências humanas devem permanecer 
intocadas,	sendo	estudadas	e	pesquisadas	por	
aqueles	que	realizam	tal	opção,	como	proposto	
pela	BNCC.

D) apresentarem pontos de vista dissonantes: 
enquanto	 o	 texto	 exalta	 a	 produção	 de	
pensamento	 crítico	 das	 ciências	 humanas,	 
a	charge	coloca	a	História	como	um	manual	de	
ação	em	caso	de	intervenção	militar.
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QUESTÃO 7

Analisando	o	título	do	texto,	“A	marcha	do	obscurantismo	
contra	o	pensamento	crítico”,	é	possível	concluir	que

A) as ciências humanas são tomadas como obscuras 
e	contrapostas	às	ciências	exatas	e	biológicas,	
representadas pelo termo “pensamento crítico”.

B)	 é	 detectada	 uma	 ameaça	 do	 obscurantismo,	
referente	à	tentativa	de	barrar	as	ciências	humanas,	
as quais representam o pensamento crítico.

C) o	 obscurantismo	 refere-se	 às	 pessoas	 que,	
na	 pesquisa	 citada	 no	 início	 do	 texto,	 votaram	
contra	 a	 extinção	 das	 ciências	 humanas	 das	
universidades	públicas.

D) o	pensamento	crítico	do	 texto	refere-se	à	crítica	
que	vem	sendo	 feita	às	ciências	humanas	e	ao	
questionamento	de	sua	importância	na	educação.	

INSTRUÇÃO:	Leia	a	charge	a	seguir	para	responder	às	
questões 8 e 9.

Disponível	em:	<https://tinyurl.com/ybhq82kd>.	 
Acesso	em:	28	jan.	2019.

QUESTÃO 8

A	relação	entre	“Pena	de	Morte	no	Brasil”	e	“Pleonasmo”	
é	 responsável	 por	 gerar	 o	 efeito	 de	 humor	 na	 tirinha,	
porque

A) leva o leitor a perceber que aquilo que a 
personagem	diz	é	exatamente	o	contrário	do	que	
ela	tem	a	intenção	de	dizer.

B)	 faz	com	que	as	relações	entre	“pena	de	morte”	e	
“Brasil”	se	tornem	tão	óbvias	que	elas	configuram	
a	reiteração	de	uma	mesma	ideia.	

C) mostra	o	efeito	de	exagero	marcado	na	fala	da	
personagem,	 que	 aponta	 para	 o	 excesso	 de	
violência	no	Brasil.	

D) suaviza	 os	 termos	 relacionados	 à	 morte	 e	 à	
violência,	na	tentativa	de	construir	um	eufemismo.

QUESTÃO 9

As	aspas,	presentes	no	balão	de	fala	da	personagem	da	
charge,	nesse	caso	assumem	a	função	de

A) realçar	ironicamente	uma	expressão.
B)	 indicar	a	mudança	de	interlocutor	no	diálogo.
C) fazer	sobressair	um	neologismo.
D) acentuar	o	valor	significativo	de	uma	expressão.

INSTRUÇÃO: Leia	 os	 textos	 I	 e	 II	 para	 responder	 a	
questão 10.

TEXTO I

O	 “meme”	 original	 era	 um	 termo	 cunhado	 por	 Richard	
Dawkins	 para	 descrever	 a	 maneira	 como	 informações	
e	 tendências	 culturais	 se	propagam.	No	entanto,	 a	 não	
ser	que	você	esteja	lendo	este	artigo	em	uma	faculdade	
de	sociologia	(se	estiver,	tudo	bem),	sempre	que	alguém	
usa	a	palavra	“meme”,	está	se	referindo	a	uma	imagem	
engraçadinha	ou	um	vídeo	divertido	que	foi	compartilhado	
nas	redes	sociais.	Em	geral,	quando	falamos	em	“meme”,	
estamos	 nos	 referindo	 ao	 “meme	 da	 internet”,	 uma	
subcategoria	do	conceito	geral	de	memes.

[...]

Os	memes	de	internet	mais	comuns	são	imagens	macro	
–	 fotos	com	uma	 legenda	na	 fonte	 Impact,	em	negrito.	 
O	 texto	 geralmente	 é	 bem-humorado,	 ou	 sarcástico	 –	 
ou ambos.

Além	 deste	 formato	 básico,	 memes	 também	 podem	
ser	vídeos,	GIFs,	ditados,	eventos	ou	quaisquer	outras	
coisas que possam ser copiadas ou levemente alteradas 
para viralizar na internet.

Disponível	em:	<https://pt.wix.com/blog/2017/08/guia-
completo-o-que-sao-memes-e-como-usa-los-corretamente/>.	

Acesso	em:	29	jan.	2019	(Adaptação).

TEXTO II

 

Disponível	em:	<https://pt.wix.com/blog/2017/08/guia-
completo-o-que-sao-memes-e-como-usa-los-corretamente/>.	

Acesso em: 29 jan. 2019.



6

QUESTÃO 10

Levando	 em	 consideração	 os	 textos	 anteriores	 e	
as	 ponderações	 sobre	 gênero	 e	 tipo	 textual	 feitas	
por	 Ingedore	 Villaça	 Koch	 e	 Vanda	 Maria	 Elias,	 em	 
Ler e compreender: os sentidos do texto (2006),	 
é	correto	afirmar	que	os	memes	da	internet:

A) apontam	 para	 um	 uso	 informal	 da	 língua	 e	
não	podem	ser	 considerados	 como	um	gênero	
textual,	 por	 fazerem	 parte	 de	 um	 universo	
coloquial	de	comunicação.

B)	 fazem	 parte	 da	 tipologia	 textual	 narrativa,	 pois	
utilizam	um	formato	pré-estabelecido	para	contar	
ao	interlocutor	uma	história	ficcional	ou	não.

C) podem	ser	considerados	como	um	novo	gênero	
textual,	 pois	 constituem	 práticas	 comunicativas	
estruturadas	em	formas	padrão	e	relativamente	
estáveis.

D) são	uma	versão	digital	do	gênero	textual	charge,	
pois	apresentam	uma	crítica	a	alguma	situação	
social	 a	 partir	 da	 combinação	 de	 elementos	
verbais e não verbais.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Conforme	 o	 “cert.br”,	 considere	 que	 há	 uma	 ação	
praticada	via	internet,	em	que	o	golpista	procura	induzir	
uma	pessoa	a	 fornecer	 informações	confidenciais	ou	a	
realizar	um	pagamento	adiantado,	com	a	promessa	de	
futuramente	receber	algum	tipo	de	benefício.	

Qual	é	esse	golpe?

A) Furto de identidade
B)	 Phishing
C) Fraude	de	antecipação	de	recursos
D) Pharming

QUESTÃO 12

Sobre	o	Microsoft	Word	2016,	considere	as	afirmativas	
a	seguir.

I.	 A	tecla	de	atalho	“CTRL+O”	tem	a	funcionalidade	
de criar um novo documento.

II.	 A	tecla	de	atalho	“CTRL+W”	tem	a	funcionalidade	
de	 fechar	 um	 documento	 sem	 salvar,	 tendo	 ou	
não	alterações.

III.	 A	tecla	de	atalho	“CTRL+A”	tem	a	funcionalidade	
de abrir um documento existente.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II	e	III,	apenas.
D) I,	II	e	III.

QUESTÃO 13

São motivos de travamento do sistema operacional 
Windows	10,	exceto:

A) Driver	de	hardware.

B)	 Problemas	em	softwares.

C) Driver	de	software.

D) Vírus.

QUESTÃO 14

No	Microsoft	Excel	2016,	há	a	opção	de	proteger	uma	
planilha.	 Essa	 proteção	 não	 contempla	 o	 bloqueio	 da	
seguinte	funcionalidade:

A) Formatar células.

B)	 Inserir	colunas.

C) Renomear a planilha.

D) Usar AutoFiltro.

QUESTÃO 15

Uma	das	 funcionalidades	do	Microsoft	Excel	 2016	é	o	
congelamento	de	painéis.	Quando	se	opta	pela	utilização	
dessa	funcionalidade,	há	a	opção	de	escolher	três	tipos	
de	congelamento.	“Congelar	Painéis”	significa	congelar

A) a primeira coluna da planilha.

B)	 a primeira linha da planilha.

C) a primeira linha e a primeira coluna da planilha.

D) todas	as	linhas	e	colunas	anteriores	à	célula	que	
está	selecionada.	

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

QUESTÃO 16

Provimento é o ato administrativo de preenchimento  
de	cargo	público	e	pode	se	dar	de	várias	formas,	cada	
qual	 com	 um	 significado	 especial	 na	 administração	
pública.

Nos	 termos	 do	 Estatuto	 dos	 Servidores	 Públicos	 do	
Município	de	Lagoa	Santa,	são	formas	de	provimento	de	
cargo	público,	exceto:

A) nomeação.

B)	 reintegração.

C) readaptação.

D) renumeração.
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QUESTÃO 17

Para	 provimento	 dos	 cargos	 efetivos	 do	 Poder	 
Executivo	 do	 Município	 de	 Lagoa	 Santa,	 deverão	
ser	 observados	 requisitos	 básicos	 e	 específicos,	
estabelecidos	 para	 cada	 grupo	 ocupacional,	 sob	 pena	
de ser o ato correspondente nulo de pleno direito. 
São	requisitos	básicos	para	provimento	de	cargo	público,	
segundo	a	lei	que	dispõe	sobre	a	estrutura	do	plano	de	
cargos	e	vencimentos,	exceto:

A) Não	 ter	 sido	 demitido	 do	 serviço	 público	 por	
infração	 disciplinar,	 independentemente	 da	
ocorrência	de	prescrição	legal.

B)	 Gozo dos direitos políticos.

C) Quitação	das	obrigações	militares	e	eleitorais.

D) Saúdes	 física	 e	 mental	 compatíveis	 com	 as	
atribuições	 do	 cargo,	 emprego	 ou	 função,	 de	
acordo	com	prévia	inspeção	médica	oficial.

QUESTÃO 18

Nas	 palavras	 de	 Roque	 Antonio	 Carrazza:	 
“[...]	 o	 município,	 no	 Brasil,	 é	 entidade	 autônoma.	 
Pessoa	 política,	 legisla	 para	 si,	 de	 acordo	 com	 as	
competências	que	a	Carta	Magna	lhe	deu.	Nenhuma	lei	
que	não	a	emanada	de	sua	Câmara	tem	a	possibilidade	
jurídica	de	ocupar-se	com	assuntos	de	 interesse	 local.	
Instituindo	 e	 arrecadando	 livremente	 seus	 tributos,	 
o	Município	reafirma	sua	ampla	autonomia,	em	relação	
às	demais	pessoas	políticas”	

CARRAZZA,	Roque	Antônio. Curso de Direito Constitucional 
Tributário.	14ª	ed.	São	Paulo:	Malheiros,	2000,	p.	131.

Segundo	a	Lei	Orgânica	do	Município	de	Lagoa	Santa,	
ao	 município	 compete	 instituir	 os	 seguintes	 tributos,	
exceto:

A) imposto sobre a propriedade predial e territorial 
urbana.

B)	 imposto	 sobre	 a	 transmissão	 “intervivos”,	 
a	 qualquer	 título,	 por	 ato	 oneroso,	 de	 bens	
imóveis,	 por	 natureza	 ou	 acessão	 física,	 e	
de	 direitos	 reais	 sobre	 imóveis,	 exceto	 os	 de	
garantia,	 bem	 como	 cessão	 de	 direitos	 à	 sua	
aquisição.

C) imposto	 sobre	 serviços	 de	 qualquer	 natureza,	
não	compreendidos	na	competência	do	estado,	
nos	termos	da	Constituição	da	República.

D) taxas,	em	razão	do	exercício	do	poder	de	polícia	
ou	em	decorrência	de	obras	públicas.

QUESTÃO 19

Entre	as	garantias	previstas	na	Constituição	da	República	
Federativa	do	Brasil	de	1988,	 inclui-se	aquela	que	tem	
por	 objetivo	 assegurar	 proteção	 sempre	 que	 alguém	
sofrer	 ou	 se	 achar	 ameaçado	 de	 sofrer	 violência	 ou	
coação	em	sua	liberdade	de	locomoção,	por	ilegalidade	
ou abuso de poder. 
Essa	garantia	é	o(a)

A) mandado	de	segurança.
B)	 habeas corpus.
C) habeas data.
D) ação	popular.

QUESTÃO 20

Segundo	a	Constituição	do	Estado	de	Minas	Gerais	de	
1989,	 é	 vedada	 a	 acumulação	 remunerada	 de	 cargos	
públicos.

Se	houver	compatibilidade	de	horários,	qual	acumulação	
remunerada	de	cargos	públicos	é	permitida?

A) Três	cargos	de	professor.

B)	 Dois	 cargos	 de	 professor	 com	 outro	 cargo	
técnico	ou	científico.

C) Dois	cargos	e	empregos	privativos	de	profissionais	
de	saúde	com	profissões	regulamentadas.

D) Diversos	 cargos	 e	 empregos	 privativos	 de	
profissionais	de	saúde,	desde	que	a	remuneração	
não ultrapasse o teto constitucional.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 21

A	 Norma	 Operacional	 da	 Assistência	 à	 Saúde	 
01	 /	 2002	 –	 NOAS-SUS	 01	 /	 02	 resultou	 de	 um	
movimento	de	pactuação	entre	os	três	níveis	de	gestão,	
visando	ao	aprimoramento	do	Sistema	Único	de	Saúde.	
Nessa	Norma	Operacional	foi	celebrado	um	importante	
dispositivo	 para	 organização	 dos	 serviços	 e	 acesso	 à	
saúde.	Trata-se	do

A) Planejamento	Pactuado	Integrado	–	PPI.

B)	 Pacto de Gestão do SUS.

C) Plano	Diretor	de	Regionalização	–	PDR.

D) Comitê	de	Estratégias	Políticas	–	CEP.

QUESTÃO 22

A	Norma	Operacional	Básica	01	de	1993	(NOB	01	/	93)	
foi	 um	 importante	 elemento	 de	 regulação	 do	 Sistema	
Único	de	Saúde	no	início	da	década	de	1990.	

Em	 relação	 à	 importância	 da	 NOB	 01/93,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A) Estabelece as normas para o processo de 
descentralização	da	gestão	do	SUS.

B)	 Aponta como eixo de planejamento a Comissão 
Intergestores	Tripartite	e	Bipartite.

C) Defende	 o	Conselho	Nacional	 de	Saúde	 como	
órgão	 deliberativo	 de	 formação	 da	 Política	
Nacional	de	Saúde.

D) Redesenha	 as	 áreas	 de	 abrangência	 das	
unidades	de	atenção	primária	no	SUS.
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QUESTÃO 23

Com	 relação	 aos	 princípios	 e	 diretrizes	 das	 ações	 e	
serviços	públicos,	privados	contratados	ou	conveniados	
que	integram	o	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	analise	
as	afirmativas	a	seguir.

I.	 A	 universalidade	 de	 acesso	 aos	 serviços	 de	
saúde	deve	estar	presente	em	todos	os	níveis	de	
assistência do SUS.

II.	 Nos	 serviços	 do	 SUS,	 deve-se	 priorizar	 a	
assistência	à	saúde	aos	menos	favorecidos	e	aos	
grupos	minoritários.

III.	 Os	serviços	devem	divulgar	 informações	quanto	
ao	 potencial	 dos	 serviços	 de	 saúde	 e	 a	 sua	
utilização	pelo	usuário.

IV.	 Os	serviços	do	SUS	devem	ser	organizados	de	
modo	 a	 evitar	 duplicidade	 de	 meios	 para	 fins	
idênticos.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I,	II	e	III,	apenas.

B)	 I,	III	e	IV,	apenas.

C) II,	III	e	IV,	apenas.

D) I,	II	e	IV,	apenas.

QUESTÃO 24

O	gerenciamento	do	Sistema	Público	no	Brasil	preza	por	
uma	gestão	compartilhada,	 tornando-se	um	modelo	de	
gestão	invejado	por	diversos	países.

Sobre	 o	 controle	 social	 na	 gestão	 do	SUS,	 assinale	 a	
alternativa incorreta.

A) Os	 conselhos	 de	 saúde	 são	 formados	 por	
políticos	 representantes	 do	 governo	 municipal,	
estadual,	 nacional	 e	 o	ministro	 da	 saúde,	 com	
objetivo	de	organizar	a	agenda	de	prioridades.

B)	 Os	conselhos	de	saúde	são	instâncias	colegiadas	
deliberativas e permanentes.

C) As	 conferências	 de	 saúde	 são	 reuniões	 que	
acontecem a cada quatro anos para avaliar 
a	situação	de	 saúde	e	propor	 a	 formulação	de	
novas políticas.

D) Os	 usuários	 dos	 serviços	 de	 saúde	 participam	
das	 conferências	 de	 saúde	 totalizando	 um	
quantitativo	paritário	às	demais	representações.

QUESTÃO 25

Na	perspectiva	 de	 superar	 as	 dificuldades	 do	Sistema	
Único	 de	 Saúde,	 os	 gestores	 do	 SUS	 assumem	 o	
compromisso	 público	 de	 um	 Pacto	 Pela	 Saúde	 no	
ano	2006,	que	 implica	em	um	exercício	 simultâneo	de	
definição	 de	 prioridades	 articuladas	 e	 integradas	 nos	
níveis	municipal,	estadual	e	federal.	

Sobre	 o	 Pacto	 Pela	 Saúde,	 assinale	 a	 alternativa	
incorreta.

A) O	 Pacto	 Pela	 Vida	 envolve	 compromissos	
sanitários	com	ações	prioritárias	em	6	áreas,	são	
elas:	saúde	do	idoso;	câncer	de	colo	de	útero	e	
mama;	mortalidade	 infantil	 e	materna;	doenças	
emergentes	e	endemias	com	ênfase	em	dengue,	
hanseníase,	 tuberculose,	 malária	 e	 influenza;	
promoção	da	saúde	e	Atenção	Básica.

B)	 O	Pacto	em	Defesa	do	SUS	busca	a	garantia	de	
um	 projeto	 permanente	 de	 mobilização	 social	
com	o	objetivo	de	defender	a	saúde	como	direito	
de	 cidadania	 e	 o	 SUS	 como	 sistema	 público	
universal	garantidor	desses	direitos.

C) O Pacto de Gestão do SUS estabelece diretrizes 
com	ênfase	na	descentralização,	regionalização,	
financiamento,	programação	pactuada	integrada,	
regulação,	 participação	 e	 controle	 social,	
planejamento,	gestão	do	trabalho	e	educação	na	
saúde.

D) O	Pacto	Popular	no	SUS	destaca	a	participação	
da	população	no	controle	das	políticas	de	saúde	
e	 vigilância	 no	 processo	 e	 financiamento	 do	
sistema	 de	 saúde	 por	 meio	 das	 comissões	
intergestores.	

QUESTÃO 26

São	princípios	do	Sistema	Único	de	Saúde,	exceto:

A) Universalidade,	 igualdade,	 integralidade,	
participação	popular	e	descentralização.

B)	 Preservação	 da	 autonomia	 das	 pessoas,	
direito	 à	 informação,	 epidemiologia	 para	 o	
estabelecimento de prioridades e capacidade 
de	resolução	dos	serviços	em	todos	os	níveis	de	
assistência.

C) Longitudinalidade,	responsabilização,	coordenação	
do	 cuidado,	 competência	 cultural	 e	 focalização	 
na	família.

D) Regionalização,	 hierarquização,	 divulgação	 de	
informações	 quanto	 ao	 potencial	 dos	 serviços	
de	 saúde	 e	 a	 sua	 utilização	 pelo	 usuário	 e	
integração	 em	 nível	 executivo	 das	 ações	 de	
saúde,	meio	ambiente	e	saneamento	básico.
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QUESTÃO 27

A	organização	 da	Rede	 de	Atenção	 à	Saúde,	 tendo	 a	
Atenção	 Primária	 à	 Saúde	 (APS)	 como	 coordenadora	
do	 cuidado	 e	 ordenadora	 da	 rede,	 se	 apresenta	
como	 um	 mecanismo	 de	 superação	 da	 fragmentação	
sistêmica	 e	 é	 mais	 eficaz	 nos	 atuais	 desafios	 do	
cenário	 socioeconômico,	 demográfico,	 epidemiológico	 
e	sanitário.	

São	 fundamentos	 que	 devem	 ser	 considerados	 para	
assegurar	resolutividade	na	rede	de	atenção

A) agilidade,	 resolutividade,	 recursos	 humanos	 e	
recursos materiais.

B)	 economia	 de	 escala,	 acesso,	 qualidade	 e	
suficiência.

C) contratualização,	 financiamento,	 mobilidade	 e	
humanização.

D) gestão	 democrática,	 intersetorialidade,	
comunicação	e	saúde	do	trabalhador.

QUESTÃO 28

Segundo	Figueiredo	e	Campos	(2009),	o	apoio	matricial	
é	 “um	 suporte	 técnico	 especializado	 que	 é	 ofertado	 a	
uma	equipe	 interdisciplinar	em	saúde	a	 fim	de	ampliar	
seu	campo	de	atuação	e	qualificar	suas	ações”.	

Após	 a	 leitura	 desse	 trecho,	 assinale	 a	 alternativa	
correta.

A) O matriciamento é um modelo assistencial  
no qual o paciente é atendido individualmente 
pelo	profissional	especialista	em	saúde	mental.

B)	 O	 matriciamento	 constitui	 uma	 ferramenta	 
de	 transformação	 na	 qual	 o	 profissional	 de	
saúde	mental	 pode	 supervisionar	 a	 realização	
de	 projetos	 terapêuticos	 singulares	 pela	 
equipe.

C) São	 profissionais	 matriciadores	 em	 saúde	
mental	na	atenção	primária	apenas	psiquiatras,	
psicólogos	e	terapeutas	ocupacionais.

D) O matriciamento deve ser solicitado nos  
casos	 em	 que	 a	 equipe	 de	 referência	 sente	
necessidade	 de	 apoio	 da	 saúde	 mental	
para	 abordar	 e	 conduzir	 um	 caso	 que	 exige	
esclarecimento	 diagnóstico,	 estruturação	 
de	 um	 projeto	 terapêutico	 e	 abordagem	 da	
família.

QUESTÃO 29

A	 Atenção	 Básica	 é	 o	 contato	 e	 a	 porta	 de	 entrada	
preferencial	dos	usuários	na	rede	de	atenção	à	saúde.	 
É	desenvolvida	com	o	mais	alto	grau	de	descentralização	
e	capilaridade,	próxima	da	vida	das	pessoas.	Os	avanços	
alcançados	 pela	 Política	 Nacional	 de	 Atenção	 Básica	
exigiram	 a	 estruturação	 do	 Programa	 de	 Melhoria	 do	
Acesso	e	Qualidade	(PMAQ)	que	avalia	a	qualidade	e	o	
acesso	a	esses	serviços.	
O	Programa	de	Melhoria	do	Acesso	e	Qualidade	(PMAQ)	
tem	como	diretrizes,	exceto:

A) Possuir	 parâmetro	 de	 comparação	 entre	 as	
equipes,	 considerando	as	diferentes	 realidades	
de	saúde.

B)	 Desenvolver	 uma	 cultura	 de	 negociação	 e	
contratualização	 que	 implique	 na	 gestão	 dos	
recursos	 em	 função	 dos	 compromissos	 e	
resultados	pactuados	e	alcançados.

C) Estimular	 a	 efetivação	 do	 modelo	 de	 atenção	
médico	 centrado,	 com	 fortalecimento	 e	
financiamento	 de	 tecnologias	 hospitalares	 e	
diagnósticas.	

D) Envolver,	 mobilizar	 e	 responsabilizar	 gestores	
federais,	 estaduais,	 municipais,	 locais	 e	 do	
Distrito	 Federal	 equipes	 e	 usuários	 em	 um	
processo	de	mudança	de	cultura	de	gerência	e	
qualificação	da	Atenção	Básica.

QUESTÃO 30

O	 Decreto	 nº	 7.508	 de	 2011	 regulamenta	 a	 Lei	 
nº	 8.080/90	 no	 que	 tange	 à	 organização	 do	 Sistema	
Único	de	Saúde	(SUS),	no	planejamento,	na	assistência	
à	saúde	e	na	articulação	interfederativa.	

Analise	as	seguintes	afirmativas	sobre	o	tema.

I.	 O	decreto	instituiu	que	as	regiões	de	saúde	são	
espaços	 geográficos	 contínuos	 constituídos	
por	 agrupamentos	 de	 municípios	 limítrofes,	
delimitados	 a	 partir	 de	 identidades	 culturais,	
econômicas	e	sociais	e	de	redes	de	comunicação	
e	 infraestrutura	 de	 transportes	 compartilhados,	
com	 a	 finalidade	 de	 integrar	 a	 organização,	 o	
planejamento	e	a	execução	de	ações	e	serviços	
de	saúde.

II.	 No	 município	 de	 Lagoa	 Santa,	 as	 regiões	
de	 saúde	 são	 divididas	 em	 quatro	 gerências	
estratégicas	regionais,	sendo	a	regional	Leste	a	
que	 apresenta	 o	maior	 número	 de	 unidades	 do	
cuidar.

III.	 Para	ser	instituída,	a	região	de	saúde	deve	conter,	
no	mínimo,	ações	e	serviços	de	atenção	primária	
e	atenção	psicossocial.

IV.	 Os	 entes	 federativos	 definirão	 os	 seguintes	
elementos	 em	 relação	 às	 Regiões	 de	 Saúde:	
seus	limites	geográficos,	modos	de	financiamento	
e	número	de	trabalhadores.

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.
B)	 II	e	III,	apenas.
C) I	e	III,	apenas.
D) II	e	IV,	apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NUTRICIONISTA

QUESTÃO 31

Desde	 a	 introdução	 da	 nutrição	 parenteral,	 apesar	 de	
existirem	 situações	 em	 que	 se	 contraindica	 seu	 uso,	
tem-se	 possibilitado	 a	 nutrição	 de	 inúmeros	 pacientes	
incapazes de receber nutrientes por outras vias. 

A	quem	a	nutrição	parenteral	deve	ser	contraindicada?

A) Recém-nascido	 prematuro	 extremo,	 de	 muito	
baixo peso.

B)	 Paciente	adulto	desnutrido,	com	diagnóstico	de	
fístula	duodenal	de	alto	débito.

C) Paciente	 eutrófico,	 com	 diagnóstico	 de	
pancreatite	aguda	e	que	não	recebe	menos	que	
50%	das	 necessidades	 calóricas	 estimadas há	
oito dias.

D) Paciente	adolescente,	em	choque	hemodinâmico.

QUESTÃO 32

O	 planejamento	 físico-funcional	 do	 serviço	 de	
alimentação	 tem	 como	 objetivo	 principal	 garantir	
instalações	 adequadas	 e	 funcionais,	 assegurando	 a	
operacionalização	e	a	qualidade	da	produção	do	serviço	
prestado. 

Em	relação	a	esse	tema,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 Em	função	do	índice	de	reflexão,	as	cores	mais	
indicadas para revestimento da unidade são: 
para	o	teto,	o	branco	e	o	cinza;	para	as	paredes,	
o	amarelo	e	o	azul	claro;	e	para	o	piso,	o	verde	
claro ou cinza escuro.

II.	 As	 paredes	 devem	 ser	 revestidas	 por	 material	
lavável,	 durável	 e	 impermeável,	 podendo	 ser	
azulejadas até o teto ou até a altura mínima de 
1,50	 m,	 sendo	 o	 restante	 completado	 por	 tinta	
lavável.

III.	 Os	 pisos	 devem	 ser	 antiderrapantes,	 de	 fácil	
limpeza	e	de	preferência	 isentos	de	acentuados	
sulcos de união de modo a evitar o acumulo de 
gordura	e	sujidade.	

Estão	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.	

B)	 I	e	III,	apenas.	

C) II	e	III,	apenas.	

D) I,	II	e	III.	

QUESTÃO 33

Em	 relação	 aos	 nutrientes	 a	 seguir,	 relacione	 a	 
COLUNA	I	com	a	COLUNA	II,	associando	os	nutrientes	
às	suas	funções	e	possíveis	deficiências.

COLUNA I

1. Cromo

2.	 Cálcio

3. Zinco 

4.	 Vitamina	D

COLUNA II

(			)	É	cofator	da	enzima	superóxido	dismutase,	atua	
na	ação	da	insulina	e	sua	deficiência	favorece	a	
manifestação	da	resistência	à	insulina.

(			)	Apresenta	 função	 estrutural,	 como	 estabilizador	
de	estruturas	e	 função	dinâmica	como	segundo	
mensageiro	 nas	 vias	 de	 transdução	 do	 sinal	
celular.

(			)	Sua	 deficiência	 está	 associada	 à	 obesidade,	
síndrome	metabólica	e	a	distúrbios	ósseos,	como	
osteopenia e osteoporose.

(   ) Atua no metabolismo de carboidratos e de lipídios 
e	potencializa	a	ação	da	insulina.

Assinale a sequência correta.

A) 1 3 2 4 

B)	 3 2 4 1

C) 3 1 2 4

D) 2 3 4 1

QUESTÃO 34

Analise	o	caso	clínico	a	seguir.

Paciente	 do	 sexo	 masculino,	 55	 anos	 de	 idade,	 com	
diagnóstico	 de	 Diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão 
arterial,	 é	 internado	 devido	 confusão	mental,	 fraqueza	
e	 anúria.	 Ao	 exame	 bioquímico,	 apresentou	 ureia	
de	 130	 mg/dL	 (VR	 10	 a	 40	 mg/dL)	 e	 de	 creatinina	 
2,6	 mg/dL	 (VR	 0,7	 a	 1,3	 mg/dL);	 volume	 urinário:	 
200	mL/24	 horas,	 sendo	 diagnosticado	 com	 síndrome	
urêmica e encaminhado para tratamento dialítico.  
À	 avaliação	 nutricional,	 foi	 diagnosticado	 como	
moderadamente desnutrido. 

Nesse	caso,	a	dieta	desse	paciente	deve	ser

A) normocalórica,	 hiperproteica,	 sem	 restrição	
hídrica.

B)	 normocalórica,	hipoproteica,	restrita	em	líquidos.

C) hipercalórica,	 normoproteica,	 sem	 restrição	
hídrica.

D) hipercalórica,	hiperproteica,	restrita	em	líquidos.
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QUESTÃO 35

O	 lactário	 é	 a	 unidade	 destinada	 ao	 preparo	 e	 à	
distribuição	 de	 fórmulas	 lácteas	 e	 complementares	
seguras,	do	ponto	de	vista	microbiológico	e	nutricional,	
garantindo	a	promoção	da	saúde	e	/	ou	recuperação	dos	
recém-nascidos,	lactentes	e	crianças.	

Em	relação	aos	processos	de	trabalhos	desse	ambiente,	
é	incorreto	afirmar:

A) O	método	 de	 aquecimento	 terminal	 da	 fórmula	
infantil	consiste	na	autoclavação	dessa	 fórmula	
após	sua	diluição,	em	autoclaves	sob	pressão,	
com	 temperatura	 de	 110	 °C	 por	 10	 minutos,	
garantindo,	assim,	sua	esterilidade.	

B)	 Segundo	 as	 recomendações	 da	 FAO	 /	 OMS,	 
a	diluição	da	fórmula	láctea	em	pó	deve	ser	feita	
com	a	água	em	temperatura	igual	a	70	°C,	devido	
a	 estudos	 referentes	 aos	 riscos	 da	 presença	
de Cronobacter sp. (Enterobcter sakazakii) 
que podem levar ao risco de ocorrência de 
enterocolite necrosante.

C) Quando	 não	 for	 realizado	 o	 método	 de	
aquecimento	 terminal	 em	 autoclave,	 após	
a	 diluição,	 as	 fórmulas	 infantis	 deverão	 ser	
resfriadas	 imediatamente,	 podendo	 ser	
acondicionadas por 12 horas em temperaturas 
abaixo de 4 °C.

D) Dependendo	da	técnica	e	do	grau	do	tratamento	
térmico	 aplicado	 nas	 fórmulas	 infantis,	 
a	 formação	 de	 produtos	 de	 reação	 de	
Maillard	 pode	 reduzir	 o	 valor	 biológico	 da	
fonte	 de	 nitrogênio	 e	 a	 biodisponibilidade	 de	
micronutrientes.

QUESTÃO 36

Analise	o	caso	clínico	a	seguir.

Criança	 do	 sexo	 feminino,	 6	 anos	 de	 idade,	
apresentando	constipação	intestinal,	é	encaminhada	ao	
ambulatório	 de	 nutrição	 para	 avaliação	 e	 orientações.	 
À	avaliação	antropométrica,	apresenta	índice	IMC/idade	
>	 escore	 z	 +2	 e	 ≤	 escore	 z	 +3.	 Exames	 bioquímicos:	
colesterol	 total	 =	 175	 mg/dL	 (VR	 <	 170	 mg/dL)	 e	
triglicérides	=	90	mg/dL	(VR	<	75	mg/dL).	A	alimentação	
habitual	 da	 criança	 é	 composta	 por:	 café	 da	 manhã	
com	leite	 integral	e	achocolatado;	não	realiza	o	 lanche	
da	manhã;	almoço	contendo	arroz	todos	os	dias,	feijão	
duas	vezes	na	semana,	diariamente	um	tipo	de	legume	
ou	verdura,	uma	porção	de	carne,	 ingestão	de	1	copo	
de	suco	de	 frutas	 industrializado	e	um	 tipo	sobremesa	
(chocolate,	pudim	ou	doce	de	leite);	lanche	da	escola	é	
o	comprado	na	cantina	(salgado	tipo	coxinha,	empada,	
pastel	frito	ou	pão	de	queijo	e	refresco	artificial);	jantar	é	
substituído por lanche composto por pães ou massas e 
refrigerante.	Consumo	médio	de	uma	fruta	por	dia.	

Considerando	essas	informações,	assinale	a	alternativa	
que	condiz	com	a	melhor	conduta	e	orientação	nutricional	
para	essa	criança.

A) Orientar	 o	 aumento	 do	 consumo	 de	 frutas	 e	
verduras,	substituir	a	sobremesa	do	almoço	por	
fruta,	 estimular	 a	 ingestão	de	água	e	 substituir	
refrigerante,	suco	 industrializado	e	 refresco	por	
suco	natural.	Realizar	plano	dietético	que	vise	à	
manutenção	do	peso	corporal,	que	será	corrigido	
à	medida	que	houver	incremento	na	estatura.	

B)	 Orientar	 o	 aumento	 do	 consumo	 de	 frutas	 e	
verduras,	substituir	a	sobremesa	do	almoço	por	
fruta	 ou	 doce	 dietético,	 substituir	 refrigerante,	
suco	industrializado	e	refresco	por	suco	natural	
e	 utilizar	 edulcorante	 artificial	 sucralose	 para	
adoçar.	Realizar	plano	dietético	com	restrição	de	
calorias,	visando	à	perda	de	peso.

C) Orientar	 o	 aumento	 do	 consumo	 de	 frutas	 e	
legumes,	 restringir	 o	 consumo	 de	 sobremesa	
aos	 finais	 de	 semana,	 substituir	 o	 leite	 integral	
pelo	 desnatado,	 substituir	 refrigerante,	 suco	
industrializado	 e	 refresco	 por	 suco	 natural	 e	
iniciar	 a	 suplementação	 com	 fibra	 insolúvel,	 
7	 g/dia,	 para	 auxiliar	 na	 constipação	 intestinal.	
Realizar	plano	dietético	que	vise	à	manutenção	
do	 peso	 corporal,	 que	 será	 corrigido	 à	medida	
que houver incremento na estatura. 

D) Orientar	 o	 aumento	 do	 consumo	 de	 frutas	 e	
verduras,	 restringir	 o	 consumo	 de	 sobremesa	
a	 uma	 porção	 nos	 finais	 de	 semana,	melhorar	
a	 qualidade	 do	 lanche	 escolar,	 substituindo	 os	
salgados	 por	 uma	melhor	 fonte	 de	 carboidrato	
e	 proteína,	 substituir	 refrigerante,	 suco	
industrializado	 e	 refresco	 por	 suco	 natural.	
Realizar	 plano	 dietético	 com	 restrição	 de	
calorias,	visando	à	perda	de	peso.

QUESTÃO 37

Considere	 um	 paciente	 do	 sexo	 feminino,	 43	 anos	
de	 idade,	 peso	 atual	 =	 78	 Kg,	 altura	 =	 1,60	 m,	
diagnóstico	de	hipertensão	arterial	e	hipetrigliceridemia,	
etilista,	 internada	 após	 apresentar	 pico	 hipertensivo.	
Encaminhada	 ao	 serviço	 de	 nutrição	 para	 avaliação	 e	
acompanhamento. 

São	recomendações	ou	objetivos	adequados	para	esse	
caso,	exceto:	

A) Consumir	 uma	 dieta	 que	 seja	 rica	 em	 frutas	
e	 legumes,	 com	 laticínios	 de	 baixo	 teor	 de	
gordura,	 com	 níveis	 reduzidos	 de	 gordura	
saturada	 e	 colesterol,	 além	 de	 hipocalórica,	 
o	que	levará	à	perda	de	peso	com	efeito	benéfico	
sobre	 a	 pressão	 arterial	 e	 hipertrigliceridemia.	
Moderação	no	consumo	de	álcool.	

B)	 Reduzir	 o	 consumo	 de	 carboidratos,	
principalmente	 açúcar	 simples,	 ingerir	
quantidades	moderadas	de	gordura,	eliminando	
a	 ingestão	 de	 ácidos	 graxos	 trans	 e	 controlar	
o	 consumo	 de	 saturados,	 priorizando	 
poli-insaturados	e	monoinsaturados.

C) Consumir uma dieta com baixo teor de 
carboidratos	 e	 gorduras,	 que	 inclua	 fontes	 de	
proteína	da	soja	e	fibras	insolúveis	para	redução	
da	hipertrigliceridemia	e	que	leve	à	perda	de	peso	
com	efeito	benéfico	sobre	a	pressão	arterial.	

D) Consumo	de	uma	dieta	hipocalórica,	moderada	
em	 gorduras	 totais,	 gordura	 saturada	 e	
colesterol,	 contendo	 peixes	 ricos	 em	 ômega	 3	 
ao	 menos	 duas	 vezes	 na	 semana,	 rica	 em	
potássio,	magnésio,	 cálcio	e	fibras.	Moderação	
no	consumo	de	álcool.
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QUESTÃO 38

A	Resolução	da	Anvisa	RDC	nº	216	tem	como	objetivo	
estabelecer	 procedimentos	 de	 boas	 práticas	 para	
serviços	de	alimentação	a	fim	de	garantir	as	condições	
higiênico-sanitárias	do	alimento	preparado.	

Em	 relação	 a	 	 essas	 práticas,	 analise	 as	 afirmativas	
a	 seguir	 e	assinale	 com	V	as	verdadeiras	e	 com	F	as	
falsas.	

(			)	Para	alimentos	congelados,	o	descongelamento	
deve	ser	efetuado	em	condições	de	refrigeração	
à	 temperatura	 inferior	 a	 8	 ºC	 ou	 em	 forno	 de	
micro-ondas	 quando	 o	 alimento	 for	 submetido	
imediatamente	à	cocção.

(			)	O	 tratamento	 térmico	 deve	 garantir	 que	 todas	
as	partes	do	alimento	atinjam	a	temperatura	de,	 
no	mínimo,	60	ºC.	Temperaturas	inferiores	podem	
ser utilizadas no tratamento térmico desde 
que	 as	 combinações	 de	 tempo	 e	 temperatura	
sejam	 suficientes	 para	 assegurar	 a	 qualidade	 
higiênico-sanitária	dos	alimentos.	

(			)	Após	serem	submetidos	à	cocção,	os	alimentos	
preparados	 devem	 ser	 mantidos	 em	 condições	
de	 tempo	e	de	 temperatura	que	não	 favoreçam	
a	 multiplicação	 microbiana.	 Para	 conservação	
a	 quente,	 os	 alimentos	 devem	 ser	 submetidos	
à	temperatura	superior	a	60	ºC	por,	no	máximo,	
seis horas.

(			)	A	 temperatura	 do	 alimento	 preparado	 que	 será	
resfriado	deve	ser	reduzida	a	10	ºC	em	até	duas	
horas.	 Em	 seguida,	 ele	 deve	 ser	 conservado	
sob	 refrigeração	 a	 temperaturas	 inferiores	 a	 
5	ºC	ou	congelado	à	temperatura	igual	ou	inferior	
a	–18	ºC.

Assinale a sequência correta.

A) V	V	F	F	

B)	 F	F	V	V	

C) V	F	F	V

D) F	V	V	F

QUESTÃO 39

Problemas comuns do envelhecimento podem 
comprometer o estado nutricional do indivíduo idoso 
e	 merecem	 ser	 considerados	 na	 avaliação	 do	 estado	
nutricional	dessa	população.	

São	causas	de	desnutrição	no	idoso,	exceto:	

A) Distúrbio	 de	 deglutição,	 demência	 ou	
incapacidade	de	preparar	o	próprio	alimento.	

B)	 Capacidade	 diminuída	 na	 regulação	 do	
equilíbrio	 hídrico,	 diminuição	 do	 paladar	 e	 uso	
de medicamentos.

C) Depressão,	 redução	 da	 capacidade	 olfativa	 e	
hospitalizações	frequentes.	

D) Dificuldade	 de	 mastigação	 devido	 ao	 uso	 de	
próteses	 dentárias	 ou	 pela	 falta	 de	 dentes	 e	
xerostomia.

QUESTÃO 40

O leite humano é considerado um alimento completo 
e	 suficiente	 para	 garantir	 o	 crescimento	 e	 o	
desenvolvimento	saudável	do	bebê	durante	os	primeiros	
dois	 anos	 de	 vida.	 A	 Organização	 Mundial	 de	 Saúde	
(OMS)	 recomenda	que	as	 crianças	 sejam	alimentadas	
exclusivamente com leite materno nos primeiros seis 
meses	de	vida	e	que,	a	partir	de	então,	a	amamentação	
seja	mantida	por	dois	anos	ou	mais,	juntamente	com	o	
uso de alimentos complementares adequados. 

Disponível	em:	<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf>.	

Acesso	em:	10	dez.	2018	(Adaptação).

Com	relação	à	composição	do	leite	humano,	assinale	a	
alternativa incorreta. 

A) A quantidade de proteína do leite humano 
varia	 de	 1,2	 a	 1,5	 g/dL	 e	 é	 representada,	
predominantemente,	 por	 proteínas	 do	 soro,	
como	α-lactalbumina	e	imunoglobulina.	

B)	 A	lactose,	principal	carboidrato	do	leite	humano,	
além	do	papel	nutricional,	funciona	como	agente	
protetor	ao	lactente,	uma	vez	que	proporciona	o	
meio	para	produção	de	ácido	láctico	e	succínico,	
diminuindo o pH intestinal e tornando o meio 
desfavorável	 à	 proliferação	 de	 enterobacterias	
patogênicas.

C) Níveis	 mais	 elevados	 de	 proteínas,	 em	
especial	as	relacionadas	aos	fatores	de	defesa,	
sódio	 e	 menor	 concentração	 de	 lactose,	 são	
encontrados	no	leite	de	mães	que	tiveram	filhos	
prematuros,	o	que	faz	com	que	a	prematuridade	
seja	determinante	de	alterações	na	composição	
química do leite materno. 

D) A	quantidade	 total	 de	gordura	do	 leite	 humano	
sofre	influência	da	dieta	materna	e	da	condição	
nutricional	 da	 mãe.	 Os	 ácidos	 graxos	 são	
influenciados	pela	origem	energética	e	pelo	tipo	
de	gordura	ingerida	na	dieta	materna.	
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OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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