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CONCURSO PÚBLICO 

VENÂNCIO AIRES/RS 
 

Fiscal Sanitário 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Raciocínio lógico  
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
05 
10 
10 
15 

Total de questões 60 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após duas horas e meia contadas do efetivo início 
das provas. Ao candidato que sair antes de duas horas e meia contadas do efetivo início das provas, será permitido copiar seu 
cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Stress: como usá-lo a seu favor 
 
 O stress é acusado de acabar com a vida de 110 
milhões de pessoas todo o ano, por estimular infartos, 
acidentes vasculares cerebrais, depressão etc. Nos EUA, ele 
é mais mortal do que o diabetes ou o Alzheimer, e suga US$ 
190 bilhões por ano só de cidadãos estressados com o 
trabalho, em contas médicas. 
 O stress é mais velho do que o ser humano. Nasceu 
logo com os primeiros organismos unicelulares, há bilhões 
de anos, no meio do oceano. Naquela época, ele era apenas 
a resposta fisiológica a uma mudança física externa. Diante 
das oscilações ambientais (pressão, temperatura da água, 
presença de toxinas), o organismo precisava manter o 
equilíbrio interno e bastava acionar as proteínas certas para 
a situação se normalizar. 
 Isso era stress: a reação a um desequilíbrio causado 
por fatores externos. Só algumas centenas de milhões de 
anos depois, quando a vida na Terra começou a ficar mais 
complexa e emocionante, com caçadores e predadores 
rondando à solta, é que ele passou a funcionar como uma 
resposta hormonal a alguns tipos de ameaças. 
 Foi quando os bichos começaram a sentir medo e o 
stress ganhou uma denotação negativa – em resposta aos 
perigos, o organismo desenrolava uma série de reações que 
alteravam todo o funcionamento do corpo. 
 A diferença entre nós e outros animais é que só os 
seres humanos __________ a __________ de transformar 
uma ideia meramente imaginária em ameaça real, com 
todas as reações fisiológicas do stress. Um ratinho só vai se 
estressar se realmente sentir a presença de um gato por 
perto. Mas nós, de capacidade cognitiva um pouquinho 
maior, conseguimos imaginar a presença de um gato – e se 
estressar antes mesmo de ele estar por perto. 
  Em __________, essas reações sobrecarregam o 
organismo e fazem mal mesmo, principalmente ao sistema 
cardíaco.  

https://super.abril.com.br... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) tem| proeza | exceço 
b) têm | proesa | excesso 
c) tem | proesa | excesso 
d) têm | proesa | exceço 
e) têm | proeza | excesso 
 

2) Conforme o texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Nos EUA, doenças como diabetes e Alzheimer são mais 

letais do que o stress. 
b) O stress surgiu após a existência dos primeiros seres 

humanos. 
c) O stress surgiu logo com os primeiros organismos 

unicelulares como uma reação a um desequilíbrio 
ocasionado por fatores externos. 

d) Um rato, para se estressar, necessita apenas imaginar a 
presença do gato. 

e) As reações ocasionadas pelo stress não representam 
nenhum risco à saúde. 

 

3) No período composto “Foi quando os bichos começaram a 
sentir medo e o stress ganhou uma denotação negativa [...]”, 
o termo subordinativo sublinhado expressa circunstância de: 
 
a) Causa. 
b) Comparação. 
c) Condição. 
d) Finalidade. 
e) Tempo. 
 

4) Com relação ao uso do hífen, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Anti-ácido. 
b) Super-homem. 
c) Inter-disciplinar. 
d) Semi-metal. 
e) Micro-computador. 
 

5) Em relação ao uso dos pronomes, analisar os itens abaixo: 
 
I. Entregamos-lhe a cópia do contrato. 
II. A decisão foi tomada sem eu. 
III. Antes da partida, necessitava vê-lo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
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6) O termo sublinhado na oração “Aquele produto é 
perigoso, logo deve ser manuseado com cautela.” pode ser 
substituído, sem prejuízo de sentido, por: 
 
a) Nem. 
b) Mas. 
c) Todavia. 
d) Porque. 
e) Portanto. 
 

7) Considerando-se o uso do acento gráfico, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Alibí. 
b) Colibrí. 
c) Daquí. 
d) Havaí. 
e) Jabutí. 
 

8) Em relação às palavras homônimas, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A seção na Câmara foi bastante atribulada. 
(---) Joana trabalha na cessão de materiais esportivos de 

uma grande empresa. 
(---) Os familiares decidiram fazer a cessão dos bens imóveis 

a uma instituição beneficente. 
 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - E - C. 
e) E - E - E. 
 

9) Em relação ao uso dos sinais de pontuação, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Creio, que seríamos capazes de encontrar uma resposta. 
b) Depois que, andamos um pouco: despedimo-nos. 
c) Seria feio, não acreditar em tal descoberta. 
d) Pergunto-lhe; que horas seriam. 
e) Quando chegamos, a festa teve início. 
 

10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
__________ os bancos estão fechados? Ainda não 
descobrimos o __________. 
 
a) Por que | porquê 
b) Porque | por que 
c) Por quê | porquê 
d) Por que | porque 
e) Porquê | porquê 
  
  

MATEMÁTICA 
 
11) Certo campeonato de xadrez é disputado por 8 
competidores. Sendo assim, de quantas maneiras distintas o 
pódio (três colocações) dessa competição pode ser 
formado? 
 
a) 336 
b) 324 
c) 312 
d) 296 
e) 288 
 

 

 

12) Pedro abriu uma empresa de logística no mês de janeiro 
e iniciou sua frota com 3 caminhões. O seu planejamento 
empresarial é de, a cada mês, adquirir mais 2 caminhões 
para a frota. Caso o planejamento se concretizar, quantos 
caminhões Pedro terá em dezembro do mesmo ano, já 
considerando as aquisições do referido mês? 
 
a) 21 caminhões. 
b) 18 caminhões. 
c) 15 caminhões.  
d) 25 caminhões.  
e) 23 caminhões. 
 

 

 

13) Mireli fez uma aplicação com o dinheiro que recebeu das 
suas férias. O valor investido por ela foi de R$ 1.450,00 a 
juros simples, no período de 8 meses, e com uma taxa de 1% 
ao mês. Assinalar a alternativa que apresenta o valor total 
que Mireli terá após decorridos os 8 meses: 
 
a) R$ 1.666,00 
b) R$ 1.566,00 
c) R$ 1.656,00 
d) R$ 1.556,00 
e) R$ 1.606,00 
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14) Sabe-se que a hipotenusa de certo triângulo retângulo 
mede 17cm. Sabendo-se que um dos catetos desse triângulo 
mede 8cm, assinalar a alternativa que apresenta a medida 
do outro cateto desse triângulo: 
 
a) 15cm 
b) 14cm 
c) 13cm 
d) 12cm 
e) 10cm 
 

 

 

15) Certo cômodo possui 45m² de área. Após uma reforma, 
essa área foi aumentada em mais 70.000cm². Sendo assim, 
assinalar a alternativa que apresenta a área total desse 
cômodo após a reforma: 
 
a) 52m² 
b) 75m² 
c) 105m² 
d) 115m² 
e) 67m² 
 

 

 

16) Bruno foi ao supermercado e comprou garrafas de água 
com gás, que custam R$ 1,20 cada, e garrafas de água sem 
gás, que custam R$ 0,95 cada. Sabendo-se que ele comprou 
um total de 20 garrafas e que gastou um total de R$ 22,00, 
ao todo, qual a quantia que ele gastou com as garrafas de 
água com gás? 
 
a) R$ 6,40 
b) R$ 7,60 
c) R$ 14,40 
d) R$ 15,60 
e) R$ 10,80 
 

 

 

17) Considerando-se uma progressão geométrica, em que o 
primeiro termo é igual a 3 e que a sua razão é igual a 7, 
assinalar a alternativa que apresenta o 6º termo dessa 
progressão: 
 
a) 352.947 
b) 50.421 
c) 7.203 
d) 1.029 
e) 12.357 
 

18) João vai aproveitar suas férias daqui 2 anos e fará uma 
viagem com sua família. Ele fez os cálculos do valor que 
precisa, e decidiu fazer um investimento de R$ 2.500,00 no 
banco. Sua aplicação é com taxa de juros de 4% ao ano, no 
regime de juros compostos, e ele irá deixar por 2 anos. 
Assinalar a alternativa que apresenta o valor total que João 
terá após decorridos os 2 anos de sua aplicação: 
 
a) R$ 2.700,00 
b) R$ 2.708,40 
c) R$ 2.714,00 
d) R$ 2.710,00 
e) R$ 2.704,00 
 

 

 

19) O processo de pavimentação de certa avenida foi 
dividido em 5 dias, sendo pavimentada a mesma distância 
todos os dias. Sabendo-se que, por dia, foram pavimentados 
750m, ao todo, qual a distância total dessa avenida que foi 
pavimentada? 
 
a) 37,5km 
b) 375km 
c) 0,375km 
d) 3,75km 
e) 3.750km 
 

 

 

20) Considerando-se um retângulo que possui um perímetro 
igual a 78cm e que o seu lado menor mede 18cm, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor da área desse retângulo: 
 
a) 342cm² 
b) 360cm² 
c) 383cm² 
d) 396cm² 
e) 378cm² 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

21) Considerando-se a Cartilha de Segurança para Internet, 
sobre alguns riscos aos quais se pode estar exposto ao usar a 
internet, analisar a sentença abaixo: 
 
Pode-se ter contato direto com impostores, porém algo que 
não ocorre é alguém tentar se passar por outra pessoa e 
executar ações em seu nome (1ª parte). Os sites costumam 
ter políticas próprias de privacidade e não podem alterá-las 
sem aviso prévio, tornando público aquilo que antes era 
privado (2ª parte). Aquilo que é divulgado na Internet nem 
sempre pode ser totalmente excluído ou ter o acesso 
controlado (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 3ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

22) Em relação às funcionalidades do Windows 10, sobre os 
espaços de armazenamento, analisar a sentença abaixo: 
 
Os espaços de armazenamento ajudam a proteger os dados 
contra falhas de drive e a expandir o armazenamento ao 
longo do tempo, conforme vão sendo adicionadas unidades 
ao computador (1ª parte). Pode-se usar espaços de 
armazenamento para agrupar duas ou mais unidades em um 
pool de armazenamento e usar a capacidade desse pool 
para criar unidades virtuais chamadas espaços de 
armazenamento (2ª parte). Quando a capacidade estiver 
acabando, basta adicionar mais unidades ao pool de 
armazenamento (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

23) Tendo em vista a classificação das partes do 
computador, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Hardware. 
(2) Software. 
 
(---) Memória RAM.  
(---) Microsoft Excel.  
(---) Microsoft Windows 10. 
 
a) 1 - 1 - 2. 
b) 2 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 2. 
d) 1 - 2 - 1. 
e) 1 - 2 - 2. 
 

24) Considerando-se o Word 2010, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Para inserir uma quebra de página manual, é necessário 
clicar no local em que se deseja iniciar uma nova página e, 
após, na guia ___________, no grupo Páginas, clicar em 
Quebra de Página. 
 
a) Design 
b) Referências 
c) Correspondências 
d) Inserir 
e) Revisão 
 

25) Conforme a Ajuda do Google Chrome, sobre o histórico e 
as atividades, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Pode-se excluir todos os dados ou apenas os dados de um 

período específico. 
b) Dados como histórico de navegação não podem ser 

excluídos. 
c) O Chrome não possui a opção de lembrar senhas de sites. 
d) É impossível permitir que o Chrome preencha formulários 

automaticamente com as informações salvas, como 
endereços ou informações de pagamento. 

e) Não se pode excluir cookies já existentes, permitir ou 
bloquear todos os cookies e definir preferências para 
determinados websites. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
26) Em uma urna, foram colocadas 20 fichas e cada uma 
delas tem um número de 1 a 20. Sendo assim, retirando-se 
aleatoriamente uma ficha dessa urna, qual a probabilidade 
de ela conter um número que é um múltiplo de 3? 
 
a) 20% 
b) 25% 
c) 30% 
d) 35% 
e) 40% 
 

 

27) O quadro abaixo apresenta a quantidade de peças 
produzidas em quatro dias de trabalho em certa indústria. 
Sendo assim, assinalar a alternativa que apresenta o valor da 
média diária de peças produzidas: 
 

Dia Peças produzidas 
1 140 
2 95 
3 109 
4 124 

 
a) 125 
b) 122 
c) 120 
d) 132 
e) 117 
 

28) Em uma salada de frutas, Joarez colocou 8 tipos 
diferentes de frutas. Dessas frutas, 3 são cítricas. Assinalar a 
alternativa que apresenta a porcentagem de frutas cítricas 
na salada de frutas do Joarez: 
 
a) 37,5% 
b) 40% 
c) 35,7% 
d) 40,7% 
e) 39% 
 

 

29) Em certo hospital, há um total de 72 leitos de unidades 
de tratamento intensivo. Sabe-se que a razão entre leitos 
ocupados e vazios é igual a 7/2. Sabendo-se que há mais 
leitos ocupados do que vazios, ao todo, quantos leitos estão 
ocupados nesse hospital? 
 
a) 54 
b) 56 
c) 58 
d) 60 
e) 62 
 

30) Considerando-se que, em uma convenção, havia um 
total de 600 participantes, sendo que 35% dos participantes 
eram engenheiros e que 50% dos engenheiros eram 
engenheiros ambientais, ao todo, quantos engenheiros 
ambientais estavam presentes nessa convenção? 
 
a) 120 
b) 115 
c) 110 
d) 100 
e) 105 
 

 

31) Ao arremessar um dado e uma moeda, qual a 
probabilidade de se obter um número par no dado e uma 
coroa na moeda? 
 
a) 35% 
b) 30% 
c) 25% 
d) 20% 
e) 10% 
 

 

32) Em certa loja de móveis, sabe-se que 3 funcionários 
montam 4 móveis idênticos em duas horas. Sendo assim, ao 
todo, quantos funcionários são necessários para montar 6 
móveis em uma hora? 
 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 

 

33) Em uma campanha de arrecadação de alimentos, foram 
arrecadados um total de 350kg. Sabe-se que esses alimentos 
serão doados para dois abrigos de maneira diretamente 
proporcional à quantidade de pessoas que moram em cada 
um deles. Sabendo-se que os abrigos possuem 75 e 50 
pessoas, respectivamente, ao todo, quantos quilos de 
alimentos serão doados para o abrigo que possui 75 
pessoas? 
 
a) 230kg 
b) 210kg 
c) 165kg 
d) 140kg 
e) 222kg 
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34) Analisando-se a sequência numérica abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência: 
 

1, 8, 16, 23, 46, 53, 106, 113, 226, 233, ? 
 
a) 266 
b) 346 
c) 466 
d) 446 
e) 464 
 

 

35) O relógio de Pedro está 4 minutos atrasado, porém 
Pedro acha que ele está 3 minutos adiantado. Sabendo-se 
que, em certo dia, Pedro chegou à escola achando que 
estava 10 minutos adiantado, pode-se dizer que, na verdade, 
ele estava: 
 
a) 3 minutos adiantado. 
b) 3 minutos atrasado. 
c) 7 minutos adiantado. 
d) 5 minutos adiantado. 
e) 7 minutos atrasado. 
  
  

LEGISLAÇÃO 
 
36) De acordo com a Constituição Federal (CF), sobre os 
princípios fundamentais, analisar os itens abaixo: 
 
I. A CF garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. 

II. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. 

III. Nos termos da CF, os homens são proeminentes às 
mulheres.  

IV. É vedada a manifestação do pensamento. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

37) De acordo com a Constituição Federal, sobre a 
organização do Poder Legislativo, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara dos 

Deputados, que se compõe do Congresso Nacional e do 
Senado Federal.  

b) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 
do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

c) Cada Território elegerá, no máximo, dois Deputados.  
d) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, 

com mandato de quatro anos.  
e) Cada Senador será eleito com quatro suplentes.  
 

38) Segundo a Constituição Federal, sobre um dos direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de ______ anos e de qualquer trabalho a menores 
de _____ anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
_____ anos. 
 
a) 18 | 16 | 14 
b) 16 | 14 | 12 
c) 21 | 18 | 16 
d) 21 | 16 | 14 
e) 18 | 14 | 12 
 

39) De acordo com a Lei Orgânica do Município, ao 
Município é vedado:  
 
I. Recusar fé aos documentos públicos. 
II. Utilizar ou permitir que seja utilizado, para propaganda 

político-partidária ou para fins estranhos à administração, 
qualquer dos bens ou serviços municipais, ressalvadas as 
exceções previstas na legislação eleitoral. 

III. Estabelecer penalidades, dispondo sobre a competência 
das autoridades com poder de aplicá-las, por infrações às 
leis e regulamentos municipais.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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40) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
dependerão do voto favorável de dois terços dos 
Vereadores, as deliberações sobre as seguintes matérias: 
 
I. Aprovação de emenda à Lei Orgânica. 
II. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas. 
III. Julgamento do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, com 

vistas à cassação do mandato. 
IV. Pedido de intervenção no Município. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Todos os itens. 
 

41) De acordo com a Lei Orgânica do Município, sobre os 
servidores públicos, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

servidor estável será reintegrado em outra vaga e o 
eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido a 
outro cargo de origem similar, com direito à indenização.   

b) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável, ficará ele em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo.  

c) É permitido aos servidores públicos atividades político-
partidárias nas horas e locais de trabalho. 

d) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 
será contado para efeito de aposentadoria, e o tempo de 
serviço correspondente, para efeito de disponibilidade.  

e) É permitida a participação de servidores no produto da 
arrecadação de tributos municipais e multas, inclusive 
dívida ativa. 

 

42) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
  
a) A função gratificada é instituída por Lei para atender 

encargos de direção, chefia e assessoramento, sendo 
privativa de servidor detentor de cargo de provimento 
efetivo ou em comissão.  

b) É vedado acometer ao servidor atribuições diversas das 
de seu cargo, inclusive encargos de direção, chefia e 
assessoramento e comissões legais.  

c) É vedada a posse mediante procuração específica.  
d) Só haverá posse nos casos de provimento de caráter 

efetivo. 
e) A posse em cargo público independe de inspeção médica 

oficial.  
 

43) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre direitos 
e vantagens, analisar a sentença abaixo: 
 
Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de 
remuneração ou subsídio, importância maior do que a fixada 
como limite pelo Município e sua interpretação, segundo o 
Supremo Tribunal. Inclui-se no teto de remuneração as 
diárias de viagem e o acrescimento constitucional de 1/3 de 
férias (1ª parte). O vencimento, a remuneração e o provento 
não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, inclusive 
nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão 
judicial (2ª parte). As vantagens pecuniárias serão 
acumuladas para efeito de concessão de quaisquer 
acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou 
idêntico fundamento (3ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

44) Segundo a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município, a investidura do 
servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando 
invalidada a sua demissão por decisão judicial, com 
ressarcimento de todas as vantagens determinadas na 
sentença, trata-se da forma de provimento de cargo público 
denominada: 
 
a) Recondução. 
b) Readaptação. 
c) Reversão. 
d) Reintegração. 
e) Aproveitamento. 
 

45) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre as 
responsabilidades, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 

comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao 
erário ou a terceiros. 

(---) A responsabilidade penal abrange crimes e 
contravenções imputados ao servidor. 

(---) A obrigação de reparar o dano estende-se aos 
sucessores e contra eles será executada até o limite do 
valor da dívida. 

 
a) C - C - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) E - C - C. 
e) E - E - C.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
46) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011 - SUS, sobre o 
Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A humanização do atendimento do usuário não será 

fator determinante para o estabelecimento das metas 
de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde. 

(---) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados 
pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), cabendo ao 
Ministério da Saúde coordenar a sua implementação. 

(---) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por 
meio de serviço especializado, fará o controle e a 
fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da 
Saúde.  

(---) Aos partícipes caberá monitorar e avaliar a execução do 
Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, em 
relação ao cumprimento das metas estabelecidas, ao 
seu desempenho e à aplicação dos recursos 
disponibilizados. 

 
a) C - E - E - E. 
b) C - C - E - C. 
c) E - E - E - C. 
d) E - C - C - E. 
e) E - E - C - C. 
 

47) Em conformidade com o Decreto nº 9.013/2017, a 
inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de 
origem animal abrangem, entre outros, os seguintes 
procedimentos: 
 
I. Inspeção ante mortem e post mortem das diferentes 

espécies animais. 
II. Verificação da prática de higiene e dos hábitos higiênicos 

pelos manipuladores de alimentos. 
III. Verificação da rotulagem e dos processos tecnológicos 

dos produtos de origem animal quanto ao atendimento 
da legislação específica. 

IV. Avaliação do bem-estar dos animais destinados ao abate. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

48) Segundo o Decreto nº 9.013/2017, miúdos são os órgãos 
e as partes de animais de abate julgados aptos para o 
consumo humano pela inspeção veterinária oficial. Sobre 
esse assunto, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Nos ruminantes. 
(2) Nas aves. 
(3) Nos equídeos. 
 
(---) Coração, língua, fígado, rins e estômago.  
(---) Fígado, coração e moela sem o revestimento interno.  
(---) Encéfalo, língua, coração, fígado, rins, rúmen, retículo, 

omaso, rabo e mocotó.  
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 3 - 2 - 1. 
e) 2 - 3 - 1. 
 

49) De acordo com o Decreto nº 9.013/2017, os 
estabelecimentos de produtos de origem animal que 
realizem comércio interestadual e internacional, sob 
inspeção federal, são classificados, entre outros, em: 
 
I. De ovos e derivados. 
II. De produtos de abelhas e derivados. 
III. De armazenagem. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

50) De acordo com a Lei nº 6.437/1977, as infrações 
sanitárias classificam-se em:  
 
I. Leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por 

circunstância agravante.  
II. Graves, aquelas em que for verificada uma circunstância 

atenuante.  
III. Gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência 

de duas ou mais circunstâncias agravantes.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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51) Segundo a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade 
Administrativa, constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito:  
 
I. Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 

em razão do exercício de cargo. 
II. Perceber vantagem econômica indireta para facilitar a 

locação de bem público ou o fornecimento de serviço por 
ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 

III. Permitir ou facilitar a aquisição de bem ou serviço por 
preço superior ao de mercado. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item I. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

52) Segundo a Lei nº 9.677/1998, corromper, adulterar, 
falsificar ou alterar substância ou produto alimentício 
destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou 
reduzindo-lhe o valor nutritivo poderá ter como pena, além 
da multa, reclusão de:  
 
a) 1 a 2 anos. 
b) 2 a 4 anos. 
c) 3 a 6 anos. 
d) 4 a 8 anos. 
e) 5 a 9 anos. 
 

53) Segundo a Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, na gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 
 
a) Não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos.  

b) Redução, não geração, reciclagem, reutilização, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. 

c) Não geração, redução, reciclagem, reutilização, disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos e tratamento 
dos resíduos sólidos. 

d) Reutilização, redução, não geração, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. 

e) Tratamento dos resíduos sólidos, reutilização, redução, 
não geração, reciclagem e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

54) Segundo a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a 
Informações, o acesso à informação de que trata essa Lei 
compreende os direitos de obter informação, EXCETO:  
 
a) Sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 

inclusive as relativas a sua política, organização e serviços. 
b) Primária, íntegra, autêntica e atualizada. 
c) Contida em registros ou documentos, produzidos ou 

acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou 
não a arquivos públicos. 

d) Produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos 
ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. 

e) Referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 

 

55) Em conformidade com a Portaria nº 1.428/1993 do 
Ministério da Saúde, de acordo com as Diretrizes para o 
Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de 
Prestação de Serviços na Área de Alimentos, o conteúdo do 
trabalho consiste na apresentação de informações 
referentes a alguns aspectos básicos. Sobre esses aspectos, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Condições Ambientais - compreende as informações das 

condições internas e externas do ambiente, exceto as 
condições de trabalho, de interesse da vigilância 
sanitária, e os procedimentos para controle sanitário de 
tais condições. 

(---) Instalações e Saneamento - compreende informações 
sobre a planta baixa do estabelecimento, materiais de 
revestimento, instalações elétricas e hidráulicas, 
serviços básicos de saneamento, e os respectivos 
controles sanitários. 

(---) Recursos Humanos - compreende as informações sobre 
o processo de seleção, capacitação e de ocupação, bem 
como o controle da saúde do pessoal envolvido com o 
processo de produção e/ou prestação de serviços na 
área de alimentos e do responsável técnico pela 
implementação da presente norma. 

 
a) E - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
e) E - E - E. 
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56) Em conformidade com a Portaria nº 1.428/1993 do 
Ministério da Saúde, sobre o que os padrões de Identidade e 
Qualidade para Produtos na Área de alimentos deverão 
conter, analisar os itens abaixo: 
 
I. Descrição do processo tecnológico, compreendendo 

informações sobre a tecnologia empregada nas etapas da 
cadeia alimentar, destacando principalmente os Pontos 
Críticos de Controle. 

II. Classificação compreendendo a diferenciação entre 
grupos de características diferentes em função das suas 
particularidades, previamente definidas, com base em 
conceitos administrativos e financeiros. 

III. Designação, que é a denominação do produto e deverá 
estar associada à classificação/categoria a qual pertence. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

57) De acordo com DI PIETRO, sobre o poder de polícia, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O poder de polícia reparte-se entre _____________ e 
_______________. Tomando-se como pressuposto o 
princípio da _______________, que impede à Administração 
de impor obrigações ou proibições senão em virtude de lei, é 
evidente que, quando se diz que o poder de polícia é a 
faculdade de limitar o exercício de direitos individuais, está 
se pressupondo que essa limitação seja prevista em lei. 
 
a) Legislativo | Executivo | Legalidade 
b) Executivo | Judiciário | Eficiência 
c) Legislativo | Judiciário | Legalidade  
d) Legislativo | Executivo | Improbidade 
e) Judiciário | Executivo | Publicidade 
 

58) Em relação ao Processo Administrativo Sanitário, a 
notificação dos atos praticados é o meio pelo qual se dá 
ciência ao autuado das infrações das quais está sendo 
acusado, decisões posteriores, bem como do prazo de que 
dispõe para efetuar sua defesa ou recorrer. Sobre esse 
assunto, são formas de notificação do autuado: 
 
I. Pessoalmente. 
II. Pelo correio. 
III. Por edital.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

59) De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, a possibilidade de anexar documentos, planilhas 
e imagens de diversos formatos é uma das vantagens do e-
mail. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer 

informações mínimas sobre o conteúdo do anexo.  
b) É sempre aconselhável enviar um anexo, mesmo que ele 

seja dispensável ou seja possível colocá-lo no corpo do 
correio eletrônico.  

c) Deve-se evitar o tamanho excessivo e o 
reencaminhamento de anexos nas mensagens de 
resposta.  

d) Os arquivos anexados devem estar em formatos usuais e 
que apresentem poucos riscos de segurança.  

e) Quando se tratar de documento ainda em discussão, os 
arquivos devem, necessariamente, ser enviados, em 
formato que possa ser editado. 

 

60) De acordo com o Manual de Redação Oficial da 
Presidência da República, sobre os problemas de construção 
das frases, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) A clareza e a concisão, na forma escrita, são alcançadas 

principalmente pela construção adequada da frase. 
b) A função essencial da frase é desempenhada pelo 

predicado. 
c) Sempre que a frase possuir pelo menos um verbo, recebe 

o nome de período.  
d) A função do sujeito é relevante, apesar de ser 

dispensável.  
e) A função acessória é desempenhada pelos adjuntos 

adverbiais, que vêm sempre ao final da oração, sem 
exceções. 
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