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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HELIODORA - MG 

 

Concurso Público nº 01/2021 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 

 

Cargo Pretendido 

AGENTE SANITÁRIO 

 
Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 

 
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, 

faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua 

mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser 
acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível 
com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e 

deverá ser imediatamente assinada, na presença do fiscal, com 
apresentação do documento de identidade; 

5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de 
respostas, informe ao fiscal; 

6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado 
consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos 
eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 

7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais 
candidatos; 

8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização 
do fiscal de sala; 

9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a 

passar pelo detector de metais; 
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11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua 
Folha de Rascunho e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à 
caneta azul ou preta; 

12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas 
Oficial, pois NÃO há 2ª via; 

13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a 
sua prova; 

14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) 
resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não 
assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 

15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a 
Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de 
rascunho, para futuras conferências. 

16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de 

segurança; 
19. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário 

de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao 

Fiscal de Provas; 
21. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis 

no site da empresa a partir das 15 horas do dia 25/10/2021; 
22. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.  

 
A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Responda as questões de 1 a 7 de acordo com Código Sanitário 
Estadual – Lei nº 13.317 de 24/09/1999. 

 
1. A promoção e a proteção da saúde no Estado, observada a legislação 
pertinente, pautar-se-á pelos seguintes princípios, EXCETO: 
 
a) universalização da assistência;  
b) descentralização;  
c) publicidade;  
d) pessoalidade. 

 
2. Sobre o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, assinale com V as 
afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 
 
( ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado 

promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. 
( ) A formulação da política, a coordenação e a execução das ações de 

promoção e proteção da saúde e do meio ambiente pressupõem a 
atuação integrada das esferas de governo federal, estadual e municipal. 

( ) As atividades e ações previstas no código sanitário serão realizadas, 
nos âmbitos estadual e municipal, por autoridades sanitárias, que terão 
livre acesso aos estabelecimentos e ambientes sujeitos ao controle 
sanitário. 

 
Assinale a sequência CORRETA. 

 
a) V, V, V; 
b) F, V, V; 
c) V, F, V; 
d) V, F, F. 
 
3. Compete privativamente à autoridade sanitária a que se refere o inciso VI 
do art. 20 do Código Sanitário Estadual, no exercício de atividades de 
vigilância sanitária:  
 
I. exercer o poder de polícia sanitária.  
II. inspecionar, fiscalizar e interditar cautelarmente estabelecimento, produto, 

ambiente e serviço sujeitos ao controle sanitário.  
III. coletar amostras para análise e controle sanitário.  
IV. apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário.  
V. lavrar autos, expedir notificações e aplicar penalidades. 
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Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras; 
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras; 
c) Somente a afirmativa V é falsa; 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
4. A Política Estadual de Alimentação e Nutrição integra a Política Nacional 
de Saúde e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, inserida no 
contexto da Segurança Alimentar e Nutricional. De acordo com o art. 68, 
entende-se por alimentação: 
 
a) o processo biológico e cultural que se traduz na escolha, na preparação e 

no consumo de um ou de vários alimentos;  
b) o estado fisiológico que resulta do consumo e da utilização biológica de 

energia e nutrientes em nível celular;  
c) a coleta e a análise de informações sobre a situação alimentar e 

nutricional de indivíduos e coletividades, com o propósito de fundamentar 
medidas destinadas a prevenir ou corrigir problemas detectados ou 
potenciais;  

d) a verificação da aplicação de normas e condutas que objetivam assegurar 
a necessária qualidade dos alimentos.  

 
5. De acordo com o art. 97, sem prejuízo das sanções de naturezas civil e 
penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativa ou 
cumulativamente, dentre outras, com as seguintes penas, EXCETO: 
 
a) Advertência;  
b) Pena educativa;  
c) Prisão domiciliar; 
d) Multa. 
 
6. Para imposição de pena e sua graduação, a autoridade sanitária levará 
em conta: as circunstâncias atenuantes e agravantes; a gravidade do fato, 
tendo em vista as suas consequências para a saúde pública e os 
antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias. 
São circunstâncias atenuantes, EXCETO: 
 
a) Não ter sido a ação do infrator fundamental para a ocorrência do evento;  
b) Procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as 

consequências do ato lesivo à saúde pública que lhe tiver sido imputado;  
c) Ser primário o infrator e não haver o concurso de agravantes.  
d) Coagir outrem para a execução material da infração. 
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7. São sujeitos ao controle sanitário os estabelecimentos de serviço de 
saúde e os estabelecimentos de serviço de interesse da saúde. 
Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. Em seguida, marque a opção 
CORRETA: 
 
1) Estabelecimento de serviço de saúde  
2) Estabelecimento de serviço de interesse da saúde  

 
( ) aquele que exerça atividade que, direta ou indiretamente, possa 

provocar danos ou agravos à saúde da população. 
( ) aquele destinado a promover a saúde do indivíduo, protegê-lo de 

doenças e agravos, prevenir e limitar os danos a ele causados e 
reabilitá-lo quando sua capacidade física, psíquica ou social for afetada. 

 
a) 1, 2; 
b) 2, 1; 
c) 1, 1; 
d) 2, 2. 
 
Responda as questões de 8 a 14 de acordo com o Código de Vigilância 
Sanitária do Município de Heliodora – Lei nº 944 de 17/06/1997. 
 
8. O Coordenador de Vigilância Sanitária será o responsável direto pela 
execução das medidas propostas no Código de Vigilância Sanitária do 
Município. A Função será exercida por um profissional de: 
 
a) saúde; 
b) educação; 
c) obras; 
d) planejamento. 
 
9. Os estabelecimentos subordinados a medidas sanitárias só poderão 
funcionar mediante alvará emitido pelo setor de Tributação da Prefeitura 
Municipal de Heliodora e renovados: 
 
a) Quinzenalmente; 
b) Mensalmente; 
c) Semestralmente; 
d) Anualmente. 
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10. De acordo com o art. 5º, os estabelecimentos subordinados às medidas 
sanitárias deste código, são aqueles que têm implicações direta ou indireta 
com a saúde pública, a saber: 
 

I. estabelecimentos urbanos ou rurais que comercializem ou produzam 
gêneros alimentícios. 

II. estabelecimentos que comercializem produtos agropecuários. 
III. estabelecimentos que comercializem produtos farmacêuticos. 
IV. estabelecimentos prestadores de serviços de hospedagem. 
V. estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 
VI. estabelecimentos prestadores de serviços de estética pessoal, como 

salões de beleza, cabeleireiros, casas de banho e similares. 
VII. estabelecimentos comerciais, residenciais e prestadores de serviços em 

geral que causem risco à saúde pública. 
VIII. estabelecimentos prestadores de serviços recreativos e desportivos de 

caráter coletivo. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Somente as afirmativas IV e VI são falsas; 
b) Somente as afirmativas I, III, V e  VII são verdadeiras; 
c) Todas as afirmativas são verdadeiras; 
d) Todas as afirmativas são falsas. 
 

11. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Toda e qualquer pessoa responsável ou proprietário de estabelecimento, 
cuja atividade é prevista no art. 5º, é obrigada a permitir a entrada e dar 
inteira liberdade de fiscalização aos agentes credenciados da Vigilância 
Sanitária Municipal, devidamente identificados, permitindo o livre acesso a 
todos os setores e dependências desse estabelecimento. 

b) O fornecimento de alvará para funcionamento de qualquer 
estabelecimento sujeito as normas da lei 944/1997, fica condicionado à 
aprovação e ao parecer técnico da Vigilância Sanitária. 

c) É facultativa a fixação de cartaz em local visível, em todos os 
estabelecimentos sujeitos às normas da lei 944/1997, contendo 
informações a respeito do local onde o público deve dirigir-se em caso de 
reclamações, conforme definido em regulamento. 

d) Fica instituído o uso obrigatório de cartela sanitária a ser guardada nos 
estabelecimentos de comércio e/ou de indústria de gêneros alimentícios, 
com a finalidade de registrar as ocorrências e recomendações das visitas 
de inspetores sanitários, conforme modelo oficial do Departamento 
Municipal de Saúde de Heliodora - DEMUSHE, estipulado em 
regulamento. 
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12. As atividades ou atitudes subordinadas às medidas sanitárias previstas 
no código de vigilância sanitária, são aquelas que têm implicações direta 
com a saúde pública. São atividades de controle auxiliar de água, 
eliminação de dejetos e lixos: 
 
a) Educação sanitária, exame clínico de animais suspeitos de enfermidades 

transmissíveis realizado pelo médico veterinário do Serviço de Saúde. 
b) Observância da qualidade de água servida à população, bem como a 

adequada coleta de lixo (domiciliar e hospitalar) e instalações de esgoto 
conforme regulamento. 

c) Fiscalização, orientação e análise dos agrotóxicos vendidos em casas 
especializadas no que diz respeito a sua aplicação aos alimentos para 
consumo humano. 

d) Nas medidas de orientação e identificação de vetores como insetos, 
aracnídios, répteis, quirópteros, roedores e outros transmissores de 
doenças. 

 
13. Assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 
 
( ) Em todas as fases de processamento, desde as fontes de produção até 

ao consumidor, o alimento deve estar livre e protegido de contaminação 
física, química, proveniente do homem, dos animais e do meio 
ambiente. 

( ) Os gêneros alimentícios que sofrerem processo de acondicionamento 
ou industrialização antes de serem dados ao consumo, ficam sujeitos a 
registro em órgão oficial e/ou parecer prévio, análise fiscal e a análise de 
controle. 

( ) O destino final de qualquer produto considerado impróprio para o 
consumo humano será obrigatoriamente fiscalizado pela autoridade 
sanitária. 

( ) A venda de produtos alimentícios, por ambulantes e em feiras, poderá 
ser impedida, a critério da autoridade sanitária, se não se enquadrar no 
tipo de comércio definido em lei. 

( ) O estabelecimento comercial e/ou industrial de gêneros alimentícios 
poderá exercer outra atividade além daquela para a qual foi autorizada. 

( ) A juízo da autoridade sanitária os estabelecimentos de gêneros 
alimentícios terão seus produtos analisados periodicamente, quando for 
viável tecnicamente este tipo de procedimento. 

( ) Os vendedores ambulantes poderão comercializar produtos de qualquer 
origem. 
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Assinale a sequência CORRETA. 
 

a) V, V, V, V, V, V, V; 
b) V, V, V, V, F, V, F; 
c) F, V, F, V, F, V, F; 
d) V, V, F, V, F, F, F. 
 

14. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O Matadouro Municipal funcionará obedecendo às normas contidas em 
regulamento próprio. 

b) As habitações, os terrenos não edificados e construções em geral, 
obedecerão aos requisitos mínimos de higiene indispensável à proteção 
da saúde. 

c) Será permitido no perímetro urbano a criação e conservação suínos. 
d) Processar-se-ão em condições que não afetem a estética, nem tragam 

malefícios ou inconvenientes à saúde e ao bem-estar coletivo ou do 
indivíduo, a coleta, remoção e o destino do lixo. 

 

15. A lei que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executadas isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. 
 

a) Lei 986 de 21/10/1969; 
b) Lei 8080 de 19/09/1990; 
c) Lei 13317 de 24/09/1999; 
d) Lei 8078 de 11/09/1990. 
 

16. A defesa e a proteção da saúde individual ou coletiva, no tocante a 
alimentos, desde a sua obtenção até o seu consumo, serão reguladas em 
todo território nacional, pelas disposições do Decreto-lei n°986 de 
21/10/1969. Para os efeitos deste Decreto-lei considera-se ALIMENTO 
DIETÉTICO: 
 

a) todo alimento que tenha sido adicionado de substância nutriente com a 
finalidade de reforçar o seu valor nutritivo; 

b) todo alimento elaborado para regimes alimentares especiais destinado a 
ser ingerido por pessoas sãs; 

c) todo alimento preparado com o objetivo de imitar alimento natural e em 
cuja composição entre, preponderantemente, substância não encontrada 
no alimento a ser imitado; 

d) todo alimento que tenha sido intencionalmente submetido a ação de 
radiações ionizantes, com a finalidade de preservá-lo ou para outros fins 
lícitos, obedecidas as normas que vierem a ser elaboradas pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde. 
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Responda as questões de 17 a 19 de acordo com Resolução nº 216 de 
15 de setembro de 2004 que dispõe sobre Regulamento Técnico de 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 
 
17. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim 

de minimizar o risco de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato 
direto ou indireto entre alimentos crus, semipreparados e prontos para o 
consumo. 

b) Os funcionários que manipulam alimentos crus devem realizar a lavagem 
e a antisepsia das mãos antes de manusear alimentos preparados. 

c) Os óleos e gorduras utilizados devem ser aquecidos a temperaturas não 
superiores a 180ºC (cento e oitenta graus Celsius), sendo substituídos 
imediatamente sempre que houver alteração evidente das características 
físico-químicas ou sensoriais, tais como aroma e sabor, e formação 
intensa de espuma e fumaça. 

d) Os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob 
refrigeração se não forem imediatamente utilizados, podendo ser 
recongelados. 

 
18. O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob 
refrigeração a temperatura de 4°C, ou inferior, deve ser de: 
 
a) 5 dias; 
b) 7 dias; 
c) 10 dias; 
d) 15 dias. 
 
19. Deve ser utilizada somente água potável para manipulação de alimentos. 
Quando utilizada solução alternativa de abastecimento de água, a 
potabilidade deve ser atestada: 
 
a) Mensalmente; 
b) Bimestralmente, 
c) Semestralmente; 
d) Anualmente. 
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20. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos 
do consumidor, EXCETO: 
 
a) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;  

b) a modificação das cláusulas contratuais para resolver seus interesses 
pessoais sempre que achar necessário; 

c) o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 
ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 
difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos 
necessitados; 

d) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Leia o poema a seguir. 
Ao shopping center 

 
Pelos teus círculos 
Vagamos sem rumo 
Nós almas penadas 

Do mundo do consumo 
 

De elevador ao céu 
Pela escada ao inferno 
Os extremos se tocam 

No castigo eterno 
 

Cada loja é um novo 
Prego em nossa cruz. 

Por mais que compremos 
Estamos sempre nus. 

 
Nós que por teus círculos 

Vagamos em perdão 
À espera (até quando?) 
Da grande Liquidação. 

PAES, José Paulo – Melhores Poemas. 

 
21. Pode-se afirmar que o tema global do texto é: 
 
a) Progresso;  
b) Desigualdade social;  
c) Consumismo;  
d) Liquidação.  
 
22. No verso “Pelos teus círculos”, que inicia o poema, o eu lírico se dirige a 
um interlocutor, tratando-o por tu (2ª pessoa), conforme demonstra o 
emprego do pronome “teu”. Pode-se afirmar que o interlocutor a quem o eu 
lírico se dirige é: 
 
a) O shopping center;  
b) Os vendedores das lojas em liquidação;  
c) A alguma pessoa que o está acompanhando no shopping;  
d) As outras pessoas que estão circulando pelo shopping.  
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23. Ainda em relação ao pronome “teu”, é CORRETO o que se afirma em: 
 

a) É um pronome pessoal do caso reto;  
b) É um pronome pessoal do caso oblíquo;  
c) É pronome demonstrativo;  
d) É um pronome possessivo.  
 

24. Os “círculos” mencionados na primeira estrofe são: 
 

a) Os corredores e as escadas internas dos shoppings;  
b) A praça de alimentação;  
c) O pátio central;  
d) Os estacionamentos.  
 

25. O poema faz uso de metáforas como “almas penadas”. Essas almas 
penadas representam: 
 

a) Os fornecedores;  
b) Nós, os consumidores;  
c) Os vendedores;  
d) Os gerentes de lojas.  
 

26. “Cada loja é um novo / prego em nossa cruz”. Pode-se afirmar que ao 
usar essa expressão, ele quis dizer que: 
 

a) A cada loja que visitamos, sentimos mais fundo o desejo de consumir, nos 
escravizando cada vez mais.  

b) A cada loja que entramos, somos bombardeados por promoções que nos 
levam à frustração por não podermos comprar.  

c) A cada loja que entramos, há pessoas falsas que nos enganam com 
promoções, levando-nos a comprar.  

d) A cada loja que entramos, entendemos que há um jogo de marketing para 
nos convencer a consumir.  

 

27. Ao afirmar que estamos sempre nus, ele quis fazer referência: 
 

a) Que não temos condições de consumir nada nos shoppings e ficamos 
apenas com o desejo incutido e andando de um lado para outro feito 
almas penadas. 

b) Que as lojas não se preocupam em atender às verdadeiras necessidades 
de seus clientes, tendo o objetivo apenas de vender seus produtos. 

c) Que não há quem consiga se satisfazer com os produtos das lojas dos 
shoppings, por serem produtos que não condizem com a nossa própria 
cultura.  

d) Que nunca estamos totalmente satisfeitos, pois o desejo de comprar 
coisas novas é sempre renovado pelo jogo de sedução do shopping. 
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28. As preposições e os artigos podem sofrer contrações ou combinações. 
Assinale a alternativa em que a palavra é uma combinação de uma 
preposição com um artigo. 
 
a) Ao;  
b) Pelos;  
c) Do;  
d) No.  
 
29. Na expressão “sem rumo”, analisando-a sintaticamente, é CORRETO 
afirmar que a mesma exerce função de: 
 
a) Objeto indireto;  
b) Adjunto adverbial;  
c) Complemento nominal;  
d) Adjunto adnominal.  
 
30. “Por mais que compremos / estamos sempre nus”. A oração destacada 
exerce em relação à seguinte uma:  
 
a) Causa;  
b) Concessão;  
c) Condição;  
d) Finalidade. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

31. São categorias existentes no painel de controle do MS-Windows 7, 
EXCETO: 
 
a) Programas; 
b) Sistema e Segurança; 
c) Hardware e Sons; 
d) Limpeza de vírus. 

 
32. A tela inicial do MS-Windows 7 é chamada de: 

 
a) Área one; 
b) Área de trabalho; 
c) Área nobre; 
d) Área mãe. 

 
33. O local para onde são levados os arquivos apagados não 
permanentemente é chamado de: 

  
a) Biblioteca; 
b) Meus documentos; 
c) Lixeira; 
d) Meu computador. 
 
34. Sobre navegação na internet, a função do botão em destaque na imagem 
abaixo é: 
 

 
 

a) Avançar página; 
b) Atualizar página; 
c) Voltar para página anterior; 
d) Página default. 
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35. A imagem abaixo foi extraída de uma planilha construída no MS-Excel 
2016: 

 

 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) O conteúdo ‘Texto Selecionado’ está na célula 3C, localizada na linha C e 

coluna 3. 
b) O conteúdo ‘Texto Selecionado’ está na célula C3, localizada na linha 3 e 

coluna C. 
c) O conteúdo ‘Texto Selecionado’ está na célula 3D, localizada na linha D e 

coluna 3. 
d) O conteúdo ‘Texto Selecionado’ está na célula D3, localizada na linha 3 e 

coluna D. 
 

36. Considerando o MS-Word 2016, Calibri, Verdana e Arial são exemplos 
de: 
 
a) Fonte de texto; 
b) Cor de fundo; 
c) Marca d´água; 
d) Tamanhos predefinidos. 

 
37. No MS- Word 2007, ao clicar no menu “Inserir” são exibidas várias 
ferramentas para os usuários. O símbolo abaixo se refere a qual dessas 
ferramentas: 

 

 
 

a) Inserir tabela; 
b) Inserir WordArt; 
c) Inserir gráfico; 
d) Inserir cabeçalhos. 
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38. Pode-se afirmar que a função do MS-Excel 2007, versão português, 
denominada HOJE pertence à categoria: 
 
a) Data e Hora; 
b) Estatística; 
c) Banco de Dados; 
d) Texto. 
 
39. No MS-Windows 7, a Lixeira é o local onde se encontram os arquivos: 
 
a) Movidos; 
b) Deletados; 
c) Copiados; 
d) Impressos. 

 
40. Referente ao MS-Excel 2007, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A célula T19 se encontra na linha 1 e coluna 9 da aba T; 
b) A célula T19 se encontra na linha 19 e coluna T; 
c) A célula T19 se encontra na linha 9 e coluna 1 da aba T; 
d) A célula T19 se encontra na linha T e coluna 19. 

 
 


