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CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOÃO DEL-REI/MG 
EDITAL Nº 01/2021 

510 - FISCAL DE SAÚDE 
INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, 40(quarenta) questões de Múltipla Escolha, 

cada uma constituída de 4(quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a 

impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída:  

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

ATENÇÃO 
 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.  

 Não deixe nenhuma questão sem resposta. Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, 

manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 

 

 
 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração das provas será de 03h00min (três horas), incluído nesse tempo a distribuição da prova, a leitura das 

instruções e o preenchimento da Folha de Respostas das provas, sendo responsabilidade do candidato observar 

o horário estabelecido. 

 Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber 

água, após transcorrido o tempo de 1(uma) hora de seu início até o prazo de 15(quinze) minutos antes do seu 

término, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. 

 O Caderno de Prova e o Gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será disponibilizado no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 24/10/2021, a partir das 20h00min. 

 Após finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de 

Questões.  

 

Área de Conhecimento 

Português 
Raciocínio  

Lógico 

Conhecimentos 

Gerais 

Noções de 

Informática  
Legislação 

Conhecimentos 

Específicos 

Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 10 3,0 cada 11 a 15 2,0 cada 16 a 20 2,0 cada 21 a 25 2,0 cada 26 a 30 2,0 cada 31 a 40 3,0 cada 

Total de Pontos 100,0 

24/10/2021 09h00 às 12h00 

1 

2 



2 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

01 21 

02 22 

03 23 

04 24 

05 25 

06 26 

07 27 

08 28 

09 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 

 

 Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa 

da prova. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta. 

  



3 de 10 Banca IBGP     Concurso de São João Del-Rei/MG 

PORTUGUÊS 

Leia o Texto para responder as questões de 01 a 08. 

 

(Texto) 

 

 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa em que a partícula “que” 

retirada do Texto INTRODUZ uma oração 

subordinada substantiva predicativa: 

A) “[...], a partir do período que antecede a 

menopausa, interrompem o sono durante a 

madrugada e interferem na qualidade de 

vida.” (linhas 3 a 5). 

B) “A novidade é que os pesquisadores ainda não 

haviam se debruçado sobre o efeito do 

sedentarismo sobre os suores noturnos.” 

(linhas 11 a 13). 

C) “Há pesquisas que associam a severidade 

dessas ondas de calor...” (linhas 5 a 7). 

D) “[...] – bastante frequente à medida que se 

envelhece – [...]” (linha 9). 

 

 

QUESTÃO 2 

Com base na interpretação da palavra “famigerados” 

(linha 2), no contexto em que está inserida, é 

CORRETO afirmar que possui o seguinte 

significado de: 

A) Que se esqueceu; posto em esquecimento; 

olvidado; deslembrado. 

B) Que tem muita fama; célebre, renomado, 

notório, famígero. 

C) Sem motivo ou fundamento; gratuito, 

imotivado, infundado. 

D) Que é objeto de enaltecimento público; 

cantado, exaltado, festejado. 

 

QUESTÃO 3 

Assinale a alternativa em que a alteração sugerida 

corrige o ERRO existente, mantém o sentido original 

do Texto ou NÃO acarreta erro gramatical: 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a 

palavra “trabalho” (linha 20). 

B) Substituição de “que” (linha 6) pôr “nas 

quais”. 

C) Supressão da vírgula na linha 3 do Texto.  

D) Substituição dos travessões (linhas 8 e 9) por 

vírgulas. 

 

QUESTÃO 4 

“Aproximadamente 80% das mulheres relatam a 

experiência [...]” (linhas 1 e 2). 

Analise a oração retirada do Texto e assinale a 

alternativa em que a conversão para a voz passiva foi 

efetuada de maneira CORRETA, mantendo-se o 

sentido original: 

A) A oração já se encontra na voz passiva. 

B) Não é possível a conversão para a voz passiva 

com verbos transitivos diretos, como é o caso 

do verbo “relatam”. 

C) “A experiência é relatada por 

aproximadamente 80% das mulheres.” 

D) “A experiência foi relatada por 

aproximadamente 80% das mulheres.” 

 

QUESTÃO 5 

“Com uma proporção tão grande de mulheres 

afetadas, [...]” (linhas 19 e 20). 

Assinale a alternativa que apresenta o(s) termo(s) 

retirado(s) do trecho responsável(éis) por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

A) “Proporção”.  C) “Mulheres”. 

B) “Grande”.  D) “Afetadas”. 
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QUESTÃO 6 

“[...] – bastante frequente à medida que se envelhece 

– [...]” (linha 9). 

Assinale a alternativa que justifica 

CORRETAMENTE o emprego do acento grave 

indicador de crase no trecho: 

A) O emprego da crase é obrigatório em algumas 

locuções conjuntivas formadas por palavras 

femininas. 

B) O emprego da crase é obrigatório em algumas 

locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas. 

C) O emprego da crase é obrigatório em algumas 

locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas. 

D) Há contração entre preposição exigida por 

regência verbal e artigo definido feminino. 

 

QUESTÃO 7 

No contexto em que está inserido, o verbo 

“interrompem” (linha 4) ASSUME a seguinte 

transitividade verbal: 

A) Verbo intransitivo. 

B) Verbo transitivo direto. 

C) Verbo transitivo indireto. 

D) Verbo de ligação. 

 

QUESTÃO 8 

“[...] – bastante frequente à medida que se envelhece 

– [...]” (linha 9), 

Acerca da colocação pronominal, é CORRETO 

afirmar que no termo destacado é um caso de: 

A) Próclise facultativa. 

B) Próclise obrigatória. 

C) Ênclise obrigatória. 

D) Mesóclise obrigatória. 

 

QUESTÃO 9 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de 

concordância nominal. 

A) Ele fez duas intervenções médico-cirúrgicas. 

B) Na formatura, usou duas blusas amarelo-

canário. 

C) O bufê servia maravilhosos tortas e salgados. 

D) A cidade sofria por causa do frio e da chuva 

torrencial. 

 

QUESTÃO 10 

Sobre as regras de acentuação, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) Acentuam-se com acento agudo as palavras 

oxítonas que terminam em “a,” “e” e “o” 

abertos, e com acento circunflexo as que 

terminam em “e” e “o” fechados, seguidos ou 

não de “s”. 

B) Acentuam-se sempre as oxítonas de duas ou 

mais sílabas terminadas em “em” e “ens”. 

C) Acentuam-se com acento agudo ou 

circunflexo as paroxítonas terminadas em “x”. 

D) Acentuam-se com acento agudo os ditongos 

abertos “éi” e “ói” das palavras paroxítonas. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO 11 

Dr. João estava trabalhando como médico no 

município de São João Del-Rei/MG quando se 

deparou com a conversa de dois pacientes na sala de 

espera: 

Roberto diz: “- Nós dois estamos falando a verdade” 

Sara diz: “- Pelo menos um de nós está mentindo”. 

Com base nesse pedaço do diálogo, é CORRETO 

concluir que: 

A) Os dois estão mentindo. 

B) Roberto mentiu e Sara disse a verdade. 

C) Roberto disse a verdade e Sara mentiu. 

D) Roberto e Sara estão dizendo a verdade. 

 

QUESTÃO 12 

Paulo, contador da cidade de São João Del-Rei/MG, 

enviou a seguinte mensagem para o prefeito “O DRE 

fechou e deu negativo”.  

Assinale a alternativa que apresenta a afirmação que 

CORRESPONDA à sua negação lógica.  

A) O DRE não fechou ou deu negativo. 

B) O DRE não fechou ou não deu negativo. 

C) O DRE fechou ou não deu negativo. 

D) O DRE não fechou e não deu negativo. 
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QUESTÃO 13 

O médico veterinário do município de São João Del-

Rei/MG precisou reorganizar uma fileira de gaiolas 

com 3 gaiolas e 3 animais (animais A, B e C).  

A composição inicial é a desenhada e deve ser 

evitada: 

Animal A Animal C Animal B 

Tendo como restrição as seguintes regras: 

 Animal A não pode ficar no centro. 

 Animal B não pode estar à esquerda. 

 Animal C não pode estar à direita. 

Com base nas premissas apresentadas, a posição 

CORRETA final das gaiolas será: 

A) Animal A, animal B e animal C. 

B) Animal C, animal A e animal B. 

C) Animal C, animal B e animal A. 

D) Animal B, animal A e animal C. 

 

QUESTÃO 14 

Uma proposição EQUIVALENTE para “Se estou 

doente então vou no médico” é: 

A) Estou doente e não vou ao médico. 

B) Não estou doente ou vou ao médico. 

C) Não estou doente e não vou ao médico. 

D) Estou doente ou não vou ao médico. 

 

QUESTÃO 15 

No consultório de fisioterapia de São João Del-

Rei/MG contém uma caixa com quatorze bolas 

fisioterápicas, sendo 8 bolas vermelhas e 6 bolas 

azuis. Com a chegada de dois pacientes, duas dessas 

bolas serão retiradas da caixa, uma a uma, sem 

reposição. 

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que a 

probabilidade de uma ser azul e a outra ser vermelha 

é de: 

A) 48/91.   C) 12/49. 

B) 24/91.   D) 48/183. 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

QUESTÃO 16 

Apesar de parecer que não, a média salarial de São 

João Del-Rei/MG é um destaque, e dessa forma, foi 

medida pelo IBGE, onde a média mensal salarial dos 

trabalhadores formais em 2019 era de: 

A) 1,2 salários-mínimos. 

B) 1,8 salários-mínimos. 

C) 2,4 salários-mínimos. 

D) 2,8 salários-mínimos. 

 

QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE um ponto turístico 

imprescindível de ser fotografado em São João Del-

Rei/MG. 

A) Jardim dos Passos. 

B) Chcrockat de Sá. 

C) Basílica de Bom Jesus do Matosinhos. 

D) Igreja Nossa Senhora da Mercês. 

 

QUESTÃO 18 

Todo município tem seu padroeiro ou padroeira, o 

que não é diferente no caso de São João Del-Rei/MG. 

Nesse contexto é CORRETO afirmar que a padroeira 

de São João Del-Rei/MG é:  

A) Nossa Senhora do Pilar. 

B) Nossa Senhora da Conceição. 

C) Nossa Senhora das Dores. 

D) Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 

 

QUESTÃO 19 

É CORRETO afirmar que o gentílico adotado para 

os indivíduos oriundos de São João Del-Rei/MG, é: 

A) São-joanssense. C) São-joanito. 

B) São-joanense.  D) São-joanesente. 

 

QUESTÃO 20 

Analise as afirmativas a seguir: 

I- A liberdade de expressão garante o direito 

para dizer o que se quer sobre crenças ou 

religiões que não a nossa. 

II- A pena para crime de intolerância religiosa vai 

de 1 a 3 anos de prisão. 

III- Intolerância religiosa é um crime de ódio. 

IV- A intolerância religiosa não é crime no Brasil. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) II e III apenas.  C) I e II apenas. 

B) I e IV apenas.  D) II e IV apenas. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

QUESTÃO 21 

 

Considerando os valores listados na planilha 

apresentada, no MS Excel 2010, o valor que será 

exibido na célula A5, após esta ser preenchida com a 

fórmula =MED(A3:C3), será: 

A) 4.   C) 6. 

B) 5.   D) 7. 

 

QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa que apresenta APENAS 

extensões padrões de arquivos do Pacote Microsoft 

Office. 

A) XPS, PPT, DOC. 

B) MP3, DOCX, PDF. 

C) DOCX, XLSX, PPTX. 

D) PDF, BMP, DOCX. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre códigos maliciosos e ferramentas de proteção, 

assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para 

as falsas: 

(    ) Worm é um programa capaz de se propagar 

automaticamente pelas redes, enviando 

cópias de si mesmo de computador para 

computador. 

(    ) Uma das formas como os malwares podem 

infectar um computador é pela execução de 

arquivos previamente infectados, enviados 

em anexos de um e-mail. 

(    ) Malware são programas especificamente 

desenvolvidos para executar ações danosas e 

atividades maliciosas em um computador. 

(    ) Spyware é um programa que permite o 

retorno de um invasor a um computador 

comprometido, por meio da inclusão de 

serviços criados ou modificados para este 

fim. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) F V V V.  C) F V F V. 

B) V F F F.  D) V F V F. 

QUESTÃO 24 

Em um documento do MS Word 2010, versão 

português, a tecla de atalho que PERMITE verificar 

a ortografia e gramática é a: 

A) F3.   C) F7. 

B) F4.   D) F8. 

 

QUESTÃO 25 

Em um documento do MS Word 2010, versão 

português, a tecla de atalho que PERMITE alinhar o 

texto selecionado à esquerda é a: 

A) “CTRL”+”E”.  C) “ALT”+”Q”. 

B) “CTRL”+”Q”. D) “ALT+”E”. 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 26 

A classificação de Schilling demonstra de forma 

esquemática as relações entre o trabalho e o processo 

saúde-doença.  

São doenças em que o trabalho é causa necessária, 

essencial para seu surgimento, EXCETO: 

A) Perda auditiva induzida por ruído de origem 

ocupacional. 

B) Intoxicação por agrotóxicos, chumbo. 

C) Pneumopatias: bronquite crônica e asma 

ocupacional. 

D) Pneumoconioses: silicose e asbestose.  

 

QUESTÃO 27 

São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), 

EXCETO:  

A) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

B) A regionalização e hierarquização da rede 

com financiamento federal e municipal.  

C) A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social. 

D) A assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 
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QUESTÃO 28 

Criança de 8 anos chega à unidade de saúde 

acompanhada da avó devido a mordedura de cão. Foi 

mordida na mão, perna e planta do pé enquanto 

tentava fugir do cão do vizinho que havia pulado o 

muro. O vizinho ajudou a socorrer a criança e 

orientou a avó a procurar atendimento para demais 

condutas e informou que o cão não está doente.  

Assinale a alternativa que apresenta a MELHOR 

conduta considerando o caso clínico descrito. 

A) Lavar com água e sabão e iniciar 

imediatamente o esquema com soro 

antirrábico e prender o animal para exames. 

B) Lavar com água e solução de iodo e iniciar o 

esquema profilático com 4 doses de vacina 

nos dias 0, 3, 7 e 14 e observar o animal por 

10 dias. 

C) Lavar com água e sabão e iniciar esquema 

profilático com duas doses de vacina, uma no 

dia 0 e outra no dia 3 e orientar observar o 

animal por 10 dias.  

D) Lavar com água e solução de iodo e iniciar 

esquema profilático com vacina caso o animal 

morra ou fique doente.  

 

QUESTÃO 29 

É prevista a implantação da estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) nas unidades básicas 

de saúde como uma possibilidade para a 

reorganização inicial da atenção básica com vistas à 

implantação gradual da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF).  

São itens necessários à implantação dessa estratégia, 

EXCETO: 

A) O número de ACS e ACE por equipe deverá 

ser definido de acordo com base populacional 

(critérios demográficos, epidemiológicos e 

socioeconômicos), conforme legislação 

vigente. 

B) Cada ACS deve realizar as ações previstas nas 

regulamentações vigentes e ter uma microárea 

sob sua responsabilidade, cuja população não 

ultrapasse 750 pessoas. 

C) A atividade do ACS deve se dar pela lógica do 

planejamento do processo de trabalho a partir 

das necessidades do território, com 

priorização para população com maior grau de 

vulnerabilidade e de risco epidemiológico. 

D) A atuação em ações básicas de saúde deve 

visar a integralidade do cuidado no território, 

sendo aferições de dados vitais e aplicação de 

medicações uma das funções dos ACS em 

visitas domiciliares.  

QUESTÃO 30 

O primeiro caso da pandemia pelo novo 

coronavírus,SARS-CoV2, foi identificado em 

Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. 

Desde então, os casos começaram a se espalhar 

rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente 

asiático, e depois por outros países. Em março, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o 

surto da doença como uma pandemia. 

Sobre a pandemia do novo coronavírus, é 

CORRETO afirmar que: 

A) A infecção humana provocada pelo SARS-

CoV2 é uma zoonose. 

B) O período de incubação em média, pode 

variar de 0 a 20 dias. 

C) O diagnóstico laboratorial considerado padrão 

ouro para a identificação do novo coronavírus 

é sorologia IgM positiva. 

D) A APS/ESF deve assumir papel resolutivo 

frente aos casos leves e moderados, mantendo 

visitas domiciliares diárias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÃO 31 

A Lei Estadual nº 13.317, de 24 de setembro de 1999 

relata que NÃO compete à Secretaria de Estado da 

Saúde e às Secretarias Municipais da Saúde ou órgãos 

equivalentes, de acordo com a legislação vigente: 

A) Coordenar as ações de promoção e proteção 

da saúde de que trata esta lei. 

B) Elaborar as normas técnicas que regulem as 

ações a que se refere o inciso i. 

C) Elaborar a política de ações de vigilância 

ambiental e de saneamento básico. 

D) Fiscalizar o cumprimento do disposto nesta 

lei, por meio de seus órgãos competentes, que, 

para tanto, exercerão o poder de polícia 

sanitária, no seu âmbito respectivo. 

 

QUESTÃO 32 

De acordo com a RDC nº 216/04, é CORRETO 

afirmar que a higienização é a operação que 

compreende duas etapas, sendo elas: 

A) A redução, por método físico e a redução, por 

agente químico. 

B) A desinfecção e a desinfestação. 

C) A climatização e a esterilização. 

D) A limpeza e a desinfecção. 

 

https://pebmed.com.br/category/coronavirus
https://pebmed.com.br/category/coronavirus
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QUESTÃO 33 

A Resolução SES/MG nº 5.710/17 aponta que: 

I- Não será renovado alvará sanitário com dados 

anteriores à publicação dessa Resolução para 

os estabelecimentos cujo período para 

realização da nova inspeção for inferior a um 

ano. 

II- O estabelecimento deverá protocolizar 

requerimento para a renovação do alvará 

sanitário, pagando a devida taxa de 

expediente. 

III- A validade do alvará deverá ser o tempo 

médio previsto para realização da próxima 

inspeção, conforme resultado da aplicação 

dos procedimentos. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

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

 

QUESTÃO 34 

Analise o trecho a seguir: 

“Vale frisar que a estruturação da vigilância sanitária 

de forma integral, ou seja, com capacidade para 

desenvolver todas as ações necessárias para o 

cumprimento de sua missão, é fundamental para 

promover o desenvolvimento econômico, a qualidade 

de vida da população e o próprio SUS, em que se 

insere. Com a utilização de seu instrumental de ação 

–_______________________________________– é 

possível qualificar melhor os fornecedores, as 

licitações para compra de insumos, produtos e 

serviços, apoiar as áreas de auditoria, controle e 

avaliação para aprimorar o processo de 

credenciamento e supervisão de serviços.” 

Disponível em: 

https://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_6.pdf. 

Acesso em: 10 de outubro de 2021. 

Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna. 

A) Relação dialógica, sobre uma base solidária e 

cooperativa 

B) Normas, roteiros de inspeção, materiais e 

atividades educativas 

C) Técnicas gerenciais modernas em 

consonância com as normas nacionais e 

internacionais 

D) Instalações físicas, equipamentos, 

tecnologias, ambientes e procedimentos 

envolvidos em todas as fases de seus 

processos de produção dos bens e produtos 

QUESTÃO 35 

Pela Portaria nº 2.914/201, a interrupção do serviço 

de abastecimento de água, sistemática ou não, que se 

repete ao longo de determinado período, com duração 

igual ou superior a seis horas em cada ocorrência, 

DENOMINA-SE: 

A) Recoleta.  C) Regularidade. 

B) Recorrência.  D) Intermitência. 

 

QUESTÃO 36 

De acordo com a ANVISA, é CORRETO afirmar 

que são fatores contribuintes para contaminação de 

alimentos com Zinco: 

A) Armazenamento de alimentos muito ácidos, 

em recipientes que contêm chumbo. 

B) Armazenamento de inseticidas, no mesmo 

lugar que os alimentos. 

C) Armazenamento de alimentos ou bebidas 

muito ácidas em recipientes de cobre, uso de 

encanamento de cobre. 

D) Armazenamento de alimentos muito ácidos, 

em latas galvanizadas. 

 

QUESTÃO 37 

A RDC nº 222/18 regulamenta as Boas Práticas de 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e 

dá outras providências.  

Por essa Resolução, a classe de risco 3 é 

CLASSIFICADA como: 

A) Elevado risco individual e elevado risco para 

a comunidade. 

B) Alto risco individual e moderado risco para a 

comunidade. 

C) Moderado risco individual e limitado risco 

para a comunidade. 

D) Baixo risco individual e para a comunidade. 

 

QUESTÃO 38 

Pela RDC nº 50/02, a proposição das áreas a serem 

climatizadas DEVE considerar os seguintes aspectos: 

A) Filtros, água gelada, "self" a ar. 

B) Refrigeração, calefação, umidificação, 

pressurização, ventilação e câmaras 

frigoríficas. 

C) Sistema de energia elétrica e da central de 

comutação telefônica. 

D) Pontos de luz e seus respectivos interruptores. 

 

 

https://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_6.pdf
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QUESTÃO 39 

De acordo com a RDC nº 216/04, é INCORRETO 

afirmar que: 

A) Boas práticas são procedimentos que devem 

ser adotados por serviços de alimentação, a 

fim de garantir a qualidade higiênico-

sanitária, e a conformidade dos alimentos com 

a legislação sanitária. 

B) Manipulação de alimentos são operações 

efetuadas sobre a matéria-prima para 

obtenção e entrega ao consumo do alimento 

preparado, envolvendo as etapas de 

preparação, embalagem, armazenamento, 

transporte, distribuição e exposição à venda. 

C) Assepsia é a operação que visa à redução de 

microrganismos presentes na pele em níveis 

seguros, durante a lavagem das mãos com 

sabonete antisséptico ou por uso de agente 

antisséptico, após a lavagem e secagem das 

mãos. 

D) Alimentos preparados são alimentos 

manipulados e preparados em serviços de 

alimentação, expostos à venda embalados ou 

não, subdividindo-se em três categorias: 

alimentos cozidos, mantidos quentes e 

expostos ao consumo; alimentos cozidos, 

mantidos refrigerados, congelados ou à 

temperatura ambiente, que necessitam ou não 

de aquecimento antes do consumo; alimentos 

crus, mantidos refrigerados ou à temperatura 

ambiente, expostos ao consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40 

Dos insumos farmacêuticos, descritos pela RDC nº 

63/12, temos, no artigo 8º, que sem prejuízo do 

disposto no art. 7º, a elaboração da nomenclatura das 

DCB dos insumos farmacêuticos deve obedecer às 

seguintes regras: 

I- A denominação comum ou genérica brasileira 

de substâncias químicas deve ser escrita em 

letras minúsculas, exceto no início de frases, 

quando a primeira letra é maiúscula. 

II- É vedado o uso do nome comercial, marca de 

fábrica ou outros nomes de fantasia 

como Denominações Comuns Brasileiras 

(DCB). 

III- Deve haver espaço após os prefixos utilizados 

na DCB. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

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