
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 97, DE 30 DE JUNHO DE 2022. 
 

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

 

HOMOLOGA resultado preliminar do 

Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 93/2022, 

para contratação temporária de profissionais. 

 

 O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, em exercício, em conjunto com a 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nos termos da Portaria nº 140/2022 e em conformidade com 

o Edital de Processo Seletivo nº 93/2022, TORNA PÚBLICO o presente Edital, que segue: 

 

1. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – Fica homologada a classificação 

preliminar, já com critérios de desempate, de acordo com o item 11, Edital n° 93/2022, dos candidatos 

inscritos para o Processo Seletivo Simplificado, aberto conforme Edital nº 93/2022, de contratação 

temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria 

Municipal de Obras e Trânsito, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, bem como, no anexo I, os 

gabaritos preliminares e as provas objetivas, conforme segue: 

 

1.1 APROVADOS: 

MOTORISTA 

COLOCAÇÃO NOME CPF/RG NOTA 

1° MACIEL DA SILVA ENGEL 042.XXX.XXX-27 90 

2° EROITO CLAUDIO DA SILVEIRA 615.XXX.XXX-87 88 

3° CLEBER MURARO CORREA   007.XXX.XXX-33 88 

4° RIVAEL DOS SANTOS INÁCIO 023.XXX.XXX-80 87 

5° STEFANO OLIVEIRA FOGASSI 001.XXX.XXX-13 81 

6° ELISETE LOURDES DE SÁ 531.XXX.XXX-20 80 

7° ELIVELTO DA SILVA ALVES 039.XXX.XXX-04 79 

8° EDUARDO DA CONCEIÇÃO ALVES 048.XXX.XXX-03 78 

9° JORGE FERNANDO E SILVA FERREIRA 803.XXX.XXX-34 76 

10° GUILHERME SILVA DA SILVEIRA 044.XXX.XXX-43 76 

11° GISLAINE TRISCH DE SOUZA 014.XXX.XXX-66 75 

12° IRIO PEREIRO MACHADO 934.XXX.XXX-44 71 

13° ANDRIZA SILVA ESPINDULA 829.XXX.XXX-68 71 

14° EDISON RODRIGO DA SILVA 003.XXX.XXX-89 69 
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15° NATHAN ESPINDULA DA SILVA 601.XXX.XXX-60 68 

16° ODIRLEI ETTER 979.XXX.XXX-20 67 

17° ALEX SANDRO RODRIGUES DA SILVA 029.XXX.XXX-01 65 

18° VILSON PADILHA DA ROSA 359.XXX.XXX-20 64 

19° ROMARIO CARDOSO DOMINGOS 001.XXX.XXX-57 64 

20° VICTOR CESAR BUENO SEVERGNINI 416.XXX.XXX-20 61 

21° JAIR VALLI DOS REIS 006.XXX.XXX-03 58 

22° PEDRO LUIZ MARQUES 909.XXX.XXX-04 56 

23° MARCOS VINICIUS NEGRINI FABRICIO 694.XXX.XXX-04 55 

24° NATALICIO OSVALD 333.XXX.XXX-04 53 

25° VALDOMIRO BITENCOURT GOMES 552.XXX.XXX-15 52 

 

NUTRICIONISTA 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° DAIANA SANTOS DA SILVA 013.XXX.XXX-70 65 

2° JESSICA LEAL CARVALHO 015.XXX.XXX-97 60 

3° GREICE DOTTO SIMÕES 012.XXX.XXX-74 60 

4° ADRIANE DAITX DA SILVA DE 

OLIVEIRA 

050.XXX.XXX-21 60 

5° TAMARES DE SOUZA KLERING  024.XXX.XXX-08 55 

6° FERNANDA DA SILVA SANTOS 049.XXX.XXX-38 50 

7° LUMA THAIS PERES 019.XXX.XXX-69 50 

8° GABRIELA MAGNUS NETO 040.XXX.XXX-07 50 

 

OPERÁRIO  

 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° ANDREI FREITAS DE ABREU 975.XXX.XXX-68 95 

2° VANDERLEI DE MOURA 835.XXX.XXX-72 90 

3° JOÃO ELIAS HOFFMANN LESSA 165.XXX.XXX-72 80 

4° RAFAEL DE SOUZA PASCUAL 034.XXX.XXX-80 75 

5° CLAITON DE SOUZA SILVEIRA 046.XXX.XXX-76 55 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

1° ANDRÉ LUIS ABITANTE 917.XXX.XXX-30 50 

2° REGIS NUNES MEDEIROS 571.XXX.XXX-49 31 

3° ISRAEL DA COSTA DO AMARAL 134.XXX.XXX-33 21 

4° FERNANDA MISSEL MAIESKI 676.XXX.XXX-00 17 

5° ANTHONY DOS REIS MORAES 031.XXX.XXX-67 16 
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1.2 REPROVADOS: 

MOTORISTA 

COLOCAÇÃO NOME CPF NOTA 

004 RENALDO KLIPPEL ENGEL 555.XXX.XXX-34 46 

017 JOHANNES SCHWARTHAUPT 031.XXX.XXX-92 41 

020 PAULO ROBERTO LIMA DA GAMA 285.XXX.XXX-49 36 

018 VITOR HUGO PEDROSO 917.XXX.XXX-59 31 

006 SIDICLEI BRUSCH 958.XXX.XXX-20 20 

 

NUTRICIONISTA 

INSCRIÇÃO NOME CPF NOTA 

008 CAROLINA KAMPFF 006.XXX.XXX-80 45 

006 CRISTIANE ELISABETE TESSARI 

FERREIRA 

025.XXX.XXX-59 40 

009 BRUNA CASSIELI BOPSIN ALVES 019.XXX.XXX-05 25 

 

OPERÁRIO 

INSCRIÇÃO NOME CPF NOTA 

002 JOÃO VALENCIR MEDINA 523.XXX.XXX-34 45 

008 MARIO ASSUNÇÃO DE BARROS 926.XXX.XXX-78 0 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA. 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

ALUISIO CURTINOVE TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

GABARITO  

 

OPERÁRIO 

1 – E 6 – D 11 – C 16 – E 

2 – C 7 – A 12 – B 17 – E 

3 – B 8 – C 13 – B 18 – B 

4 – E 9 – C 14 – D 19 – A 

5 – A 10 – D 15 – B 20 – D 

 

MOTORISTA 

1 – B 6 – C 11 – D 16 – D 

2 – B 7 – D 12 – E 17 – B 

3 – A 8 – C 13 – A 18 – D 

4 – A 9 – A 14 – A 19 – C 

5 – E 10 –B 15 – E 20 – A 

 

NUTRICIONISTA 

1 – C 6 – B 11 – B 16 – D 

2 – D 7 – E 12 – C 17 – E 

3 – B 8 – D 13 – A 18 – A 

4 – E 9 – E 14 – D 19 – C 

5 – A 10 – C 15 – E 20 – A 
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PROVAS 

MOTORISTA 

1 - Os Órgãos Normativos do Sistema Nacional de Trânsito, são órgãos com função coordenadora, 

consultiva e normativa, assinale a alternativa que apresenta esses órgãos. 

a) DENATRAN, DNIT, PRF 

b) CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIFE 

c) Policia Civil, Policia Militar, DAER 

d) DETRAN, JARI, ANTT 

e) PRF, DETRAN, DNIT 

 

2 -  O Órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito é: 

 

a) DETRAN 

b) CONTRAN 

c) CONTRANDIFE 

d) DENATRAN 

e) DENIT 

 

3 - Os veículos de emergência em serviço terão prioridade de passagem quando: 

 

a) Estiverem com as sirenes e luzes ligadas 

b) Transitarem pela contramão 

c) Transitarem usando a buzina 

d) Em todas as situações 

e) Estiverem em alta velocidade 

 

4 - Realizar transporte escolar sem autorização, de acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito 

Brasileiro é uma infração de natureza: 

 

a) Gravíssima acrescida de 5X 

b) Gravíssima 

c) Leve 

d) Média 

e) Grave 

 

5 - É considerado um crime de trânsito: 

 

a) Passar o sinal vermelho 
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b) Estacionar em local proibido 

c) Fazer habilitação em cidade diferente de seu domicilio 

d) Parar o veículo sobre a faixa de pedestre 

e) Deixar o condutor, envolvido em acidente, de prestar socorro as vítimas, quando possível fazê-lo 

 

6 - A buzina do veículo deve ser usada de forma breve, somente para alertar. Em perímetro urbano, seu 

uso é proibido no período entre as: 

 

a) 18:00 e 23:00 horas 

b) 08:00 e 12:00 horas 

c) 22:00 e 06:00 horas 

d) 12:00 e 18:00 horas 

e) 15:00 e 20:00 horas 

7 - Quando o agente da autoridade de trânsito realiza gestos com o braço estendido horizontalmente com 

a palma da mão voltada para baixo, fazendo movimentos verticais (como ilustra a figura abaixo), ele está 

dando a seguinte ordem ao trânsito:  

 
a) Ordem de manter-se à direita 

b) Ordem de retorno 

c) Ordem de parada para todos os veículos 

d) Ordem de diminuição da velocidade 

e) Ordem de seguir 

 

8 - A definição da placa de regulamentação R-6c, conforme figura abaixo é: 

 

      
 

a) Proibido parar 

b) Proibido estacionar 

c) Proibido parar e estacionar 

d) Estacionamento regulamentado 
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e) Sentido proibido 

 

9 - Dirigir com calçado inseguro ou impróprio é uma infração de trânsito de natureza: 

 

a) Média 

b) Leve 

c) Grave 

d) Gravíssima 

e) Não constitui infração de Trânsito 

 

10 - Quais são os cinco elementos da direção e da pilotagem defensiva: 

 

a) Conhecimento, empatia, previsão, habilidade e negociação 

b) Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação 

c) Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e negligência 

d) Conhecimento, alteração, imprudência, imperícia e calma 

e) Nenhuma das alternativas 

 

11 - As condições adversas são fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as 

situações de risco no trânsito, podendo comprometer a segurança. De acordo com a Direção e pilotagem 

defensiva qual a alternativa indica três dos oito tipos de situação adversa: 

 

a) Iluminação, tempo e dinheiro 

b) Dia da semana, hora e chuva 

c) Iluminação, condutor e dia do mês 

d) Iluminação, tempo (condições climáticas) e vias 

e) Nenhuma das alternativas 

 

12 - Conjunto de técnicas que o condutor deve incorporar a sua maneira de dirigir para torná-la mais 

segura para si mesmo e para os outros participantes do trânsito é o conceito de: 

 

a) Direção solidária 

b) Direção Ofensiva 

c) Direção Objetiva 

d) Direção compartilhada 

e) Direção Defensiva 

 

13 - A placa de advertência A-33b, conforme figura abaixo, alerta os condutores para: 
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a) Passagem de escolares 

b) Passagem de duas pessoas 

c) Passagem de pessoas acompanhadas 

d) Trânsito de pedestres 

e) Crianças 

 

14 - Sinais que servem para alertar os usuários, com antecedência, sobre situação de perigo na via, para 

que possam reagir de forma adequada, esse é o conceito de sinalização de: 

 

a) Sinalização de advertência 

b) Sinalização de regulamentação 

c) Sinalização de indicação 

d) Sinalização especial 

e) Sinalização de obras 

 

15 - A placa de advertência A-20a (declive acentuado), alerta o condutor que, à frente existe uma descida 

forte. Um condutor defensivo diante de tal placa deve adotar a seguinte postura: 

           
 

a) Acelerar forte  

b) Não dar importância  

c) Parar o veículo 

d) Colocar o veículo em ponto neutro 

e) Diminuir a velocidade e redobrar a atenção 

 

16 - Ações importantes que devem ser adotadas quando nos deparamos com um acidente de trânsito são: 

 

a) Chamar o socorro especializado apenas 

b) Não se envolver a menos que tenha provocado o acidente 

c) Iniciar os procedimentos de primeiros socorros 
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d) Sinalizar o locar, chamar o socorro e verificar a situação das vítimas 

e) Chamar a polícia 

 

17- Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões, flancos, todos esses termos se referem a: 

 

a) Suspensão 

b) Pneus 

c) Freios 

d) Direção 

e) Transmissão 

 

18 - O Art. 41 da Lei 855 de 10 de Maio de 2000, trata da Remoção do servidor, que é o deslocamento 

do servidor de uma para outra repartição, a remoção poderá ocorrer: 

 

I – a pedido, atendida a conveniência do serviço. 

II – de ofício, no interesse da Administração. 

III – Por Exoneração. 

IV – Por processo seletivo. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas a III 

d) Opção I e II. 

e) Apenas IV 

 

19 - No Art. 11 da lei nº 855 de 10 de Maio de 2000 estabelece o prazo de validade do concurso 

público, sendo esse prazo de: 

 

a) 02 anos, prorrogáveis por mais 1 ano 

b) 03 anos, prorrogáveis por igual prazo 

c) 02 anos, prorrogável, uma vez por igual prazo 

d) 02 anos, não sendo possível prorrogação 

e) 01 ano prorrogável por mais 2 anos 

 

20 - Conforme Art. 54, da Lei Municipal 855/2000, qual a carga horária diária e a carga horária semanal 

permitida para o servidor: 

 

a) 08 horas diárias e 40 semanais 

b) 07 horas diárias e 40 semanais 

c) 10 horas diárias e 50 semanais 

d) 08 horas diárias e 30 semanais 

e) 06 horas diárias 35 semanais 
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NUTRICIONISTA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o poema abaixo para responder as questões   1 e 2. 

Soneto 

Pergunto aqui se sou louca 

Quem quer saberá dizer 

Pergunto mais, se sou sã 

E ainda mais, se sou eu 

Que uso o viés pra amar 

E finjo fingir que finjo 

Adorar o fingimento 

Fingindo que sou fingida 

Pergunto aqui meus senhores 

Quem é a loura donzela 

Que se chama Ana Cristina 

E que se diz ser alguém 

É um fenômeno mor 

Ou é um lapso sutil? 

Ana Cristina César 

QUESTÃO 1 

O poema acima pertence à obra da poeta carioca Ana Cristina César. A respeito da palavra “lapso”, 

presente no terceiro verso da última e quarta estrofe e, podemos apontar que seu significado é de: 

(A) Intensidade. 

(B) Alegria. 

(C) Descuido. 

(D) Lembrança. 

(E) Agonia. 

 

QUESTÃO 2 

A respeito da primeira estrofe, assinale a alternativa que descreve corretamente o sentido construído pelos 

quatro versos. 

(A) A mulher não sabe se é quem quer que seja. 

(B) O eu-lírico pergunta ao leitor a respeito de sua identidade obscura. 

(C) O eu-lírico do poema afirma que o leitor não é são. 

(D) O eu-lírico pergunta-se se é louca, se é sã e se é ela mesma. 

(E) A mulher pensa que é outra pessoa, não ela mesma. 
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QUESTÃO 3 

Assinale a alternativa na qual o acento agudo de crase está empregado corretamente. 

(A) A professora foi à Recife em um congresso semana passada. 

(B) Vou ao café às três horas da tarde todos os dias. 

(C) Michele custou à obter as notas necessárias. 

(D) Será à primeira vez que vou sozinha ao cinema. 

(E) Nunca fui à Teresina antes, será bastante divertido. 

 

QUESTÃO 4 

Marque a alternativa em que a ortografia de uma das palavras está incorreta. 

(A) Descreveram a situação com exatidão. 

(B) Sempre é tempo de reparar os erros. 

(C) É muito cedo para ficar estupefato com a situação. 

(D) Não a impeça de buscar os próprios sonhos. 

(E) Não será possível concertar a bicicleta do menino. 

 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa em que a ortografia das palavras está correta. 

(A) Os homens terminaram as obras ontem. 

(B) Vão embora com suas respequitivas malas. 

(C) Nunca pessa a ele para escolher os legumes. 

(D) A filha da vizinha machucou o queicho. 

(E) A viatura da polícia está muito barulheinta. 

  

QUESTÃO 6 

Assinale a alternativa que contém as formas verbais corretas para as lacunas a seguir. 

“Os jovens sempre ___________ atualizados a respeito das músicas. Quando ele _________ uma canção, 

todos a conhecerão." 

 

(A) mantêm/compunha. 

(B) mantiveram-se/compuser. 

(C) mantêm/compuser. 

(D) mantivessem/compôs. 

(E) se mantinham/compunha. 

 

MATEMÁTICA  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

EDITAL Nº 97, DE 30 DE JUNHO DE 2022. 
 

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

QUESTÃO 7 

Durante um incêndio em um apartamento de um edifício, os Bombeiros utilizaram uma escada Magirus 

para atingir a janela do apartamento. A escada faz um ângulo de 30° com a parede vertical do prédio. 

Sabendo que a altura do apartamento em relação ao chão é de 20m, qual é o comprimento da escada usada 

pelos Bombeiros? 

 

(A) 10m  

(B) 20m  

(C) 30m  

(D) 35m  

(E) 40 m 

 

QUESTÃO 8 

A função y = –7x – 3 (x – 2) se anulam para: 

 

(A) x = 1/5  

(B) x = 3/2  

(C) x = –3/2  

(D) x = 3/5  

(E) x = –3/5 

 

QUESTÃO 9 

Dados os números – 5, – 17/5 e – 2, se do maior subtrairmos o menor, obteremos: 

 

(A) 2  

(B) 7/5  

(C) –7  

(D) 8/5  

(E) 3 

 

QUESTÃO 10 

Lucas acompanhou o crescimento do caule de uma semente germinada. Ele observou que o crescimento 

diário da planta era constante. No primeiro dia sua altura foi de 10mm, no 2º dia 15mm, no 3º dia 20mm 

e no último dia foi de 80mm. Quanto tempo durou sua observação? 

 

(A) 05 dias 

(B) 10 dias 

(C) 15 dias 

(D) 20 dias 

(E) 25 dias 
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 CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

QUESTÃO 11 

De acordo com a Resolução nº 38/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos 

da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), não participam desse 

programa: 

(A) A UEx, como responsáveis pelo atendimento em sua unidade de ensino, por delegação do estado, 

do município ou do Distrito Federal, ou quando os recursos financeiros forem repassados diretamente 

pelo FNDE. 

(B) Os Municípios diretamente responsáveis pelas diretrizes da educação, e suas respectivas 

Secretarias de Educação, por meio dos seus secretários, tanto participando do Conselho Deliberativo 

quanto as autarquias responsáveis pelas normas gerais de planejamento. 

(C) A Entidade Executora (EE), por meio de suas Secretarias de Educação, como responsáveis pela 

execução do PNAE, inclusive a utilização e complementação dos recursos financeiros transferidos pelo 

FNDE e a prestação de contas do Programa, bem como pela oferta de alimentação escolar por, no mínimo, 

200 (duzentos) dias letivos, e pelas ações de educação alimentar e nutricionais, a todos os alunos 

matriculados, representada pelos Estados, Municípios e Distrito Federal e as redes federais de educação 

básica ou suas mantenedoras, quando receberem os recursos diretamente do FNDE. 

(D) O Conselho de Alimentação Escolar (CAE), colegiado deliberativo instituído no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(E) O FNDE, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) responsáveis pela 

coordenação do PNAE, estabelecendo as normas gerais de planejamento, execução, controle, 

monitoramento e avaliação do PNAE, bem como por realizar a transferência de recursos financeiros 

exclusiva para a compra de gêneros alimentícios. 

 

QUESTÃO 12 

Encontre a orientação errônea a respeito dos requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição 

Enteral (TNE), segundo a Resolução ANVISA RDC nº 63/2000. 

(A) Ao médico, de acordo com as atribuições descritas na referida resolução, compete: indicar, 

prescrever e acompanhar os pacientes submetidos à TNE. Já ao nutricionista, de acordo com as atribuições 

descritas na referida resolução, compete: realizar todas as operações inerentes à prescrição dietética, 

composição e preparação da nutrição enteral, atendendo às recomendações das boas práticas de 

preparação de Nutrição Enteral. 

(B) As Unidades Hospitalares (UH) e as Empresas Prestadoras de Bens e Serviços (EPBS) que 

realizem procedimentos de TNE devem possuir licença de funcionamento concedida pelo órgão sanitário 

competente. 
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(C) As UH e as EPBS interessadas em realizar procedimentos de TNE devem solicitar o seu 

cadastramento à autoridade sanitária local e à Secretaria da Saúde Estadual local. 

(D) Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) é um grupo formal e obrigatoriamente 

constituído de, pelo menos, um profissional de cada categoria, com treinamento específico para esta 

atividade, a saber: médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, podendo ainda incluir profissionais 

de outras categorias a critério das UH e ou EPBS, com as respectivas atribuições descritas na resolução. 

(E) A UH, que não possuir todas as condições previstas na resolução, pode contratar os serviços de 

terceiros, devidamente licenciados, para a operacionalização total ou parcial da TNE, devendo nestes 

casos formalizar um contrato por escrito. 

 

QUESTÃO 13 

A respeito dos regramentos da responsabilidade técnica no exercício das atividades do nutricionista, a 

Resolução nº 419/2008 é clara em estabelecer regras de conduta. Algumas delas são listadas a seguir, mas 

somente uma está inadequada à citada resolução. Assinale-a. 

(A) É permitido, excepcionalmente, ao Nutricionista assumir Responsabilidade Técnica quando atue 

como Fiscal no CRN ou em outra atividade de fiscalização que tenha relação com a ação do profissional 

Nutricionista. 

 

(B) O cancelamento da responsabilidade técnica não exime o profissional da responsabilidade pelas 

atividades por ele desempenhadas e implicará na substituição do responsável técnico no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, conforme legislação pertinente. 

(C) Nos locais onde a prestação de serviço envolver mais de um Nutricionista, a solicitação de 

assunção de Responsabilidade Técnica deverá ser acompanhada pela nominata dos integrantes do Quadro 

Técnico. 

(D) Para que o CRN conceda de Responsabilidade Técnica, um dos critérios que deverão ser avaliados 

será o de grau de complexidade dos serviços, em especial, tipo de serviço, número de unidades, número 

de refeições produzidas, turnos de produção, características e número de clientes atendidos, considerando 

atribuições e parâmetros por área de atuação do nutricionista. 

(E) O Nutricionista Responsável Técnico (RT) é o profissional habilitado que assume o planejamento, 

coordenação, direção, supervisão e avaliação na área de alimentação e nutrição. A Responsabilidade 

Técnica do Nutricionista deverá pautar-se em Normas Técnicas sobre o exercício da profissão, e no 

Código de Ética dos Nutricionistas. 

QUESTÃO 14 

Não é considerada pela Lei Federal nº 8.234/91, que regulamenta a profissão, atividade privativa do 

nutricionista: 
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(A) Planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos. 

(B) Auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética. 

(C) Assistência e educação nutricional e coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em 

instituições púbicas e privadas e em consultório de nutrição e dietética. 

(D) Controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios. 

(E) Assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e de consultórios de nutrição e dietética, 

prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos. 

 

QUESTÃO 15 

O armazenamento inadequado de produtos alimentícios pode levar à transmissão de doenças (DTA — 

Doenças Transmitidas por Alimentos) pela contaminação por micro-organismos. Sobre os micro-

organismos patogênicos que contaminam alimentos e os principais sintomas das doenças por eles 

transmitidos, associe as colunas a seguir. 

I. Clostridium botulinum. 

II. Staphylococcus aureus. 

III. Listeria monocytogenes. 

IV. Salmonella sp. 

V. Shigela sp. 

 

(    ) Provoca disenteria. 

(    ) Pode causar septicemia. 

(    ) Na gestante, pode contaminar o feto, podendo causar aborto ou parto prematuro. 

(    ) Provoca câimbras abdominais. 

(    ) Provoca fadiga e fraqueza muscular. 

 

A correta associação é: 

 

(A) I, II, III, IV e V 

(B) II, V, I, IV e III 

(C) III, IV, I, II e V 

(D) IV, I, II, V e IV 

(E) V, IV, III, II e I 

 

QUESTÃO 16 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada em 1999, integra os esforços do Estado 

Brasileiro que, por meio de um conjunto de políticas públicas, propõe respeitar, proteger, promover e 

prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. Algumas diretrizes foram determinadas para integrar 

o PNAN, indicando as linhas de ações para alcançar os propósitos do programa, capazes de modificar os 

determinantes de saúde e promover a saúde da população. Foram consolidadas como diretrizes do PNAN, 

exceto: 
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(A) Organização da atenção nutricional. 

(B) Promoção da alimentação adequada e saudável. 

(C) Vigilância alimentar e nutricional. 

(D) Alimentação como elemento da humanização. 

(E) Participação e controle social. 

 

QUESTÃO 17 

A vitamina A é um micronutriente que tem função fisiológica importante no processo visual. Participa do 

impulso nervoso, da síntese de algumas glicoproteínas, da produção de muco e aumenta a resistência a 

infecções, mediada pela ação moduladora do crescimento e da diferenciação celular. Sua deficiência é 

um problema nutricional. As necessidades desse micronutriente variam nas diversas fases da vida.  

Qual, dos grupos a seguir, apresenta as maiores necessidades da vitamina A? 

(A) Crianças 

(B) Homens adultos 

(C) Mulheres adultas 

(D) Gestantes 

(E) Lactantes 

 

LEGISLAÇÃO 
Conforme Lei Municipal nº 855/2000 

QUESTÃO 18 

O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% (vinte por cento) sobre o 

vencimento do cargo. Considera-se trabalho noturno para efeitos deste adicional, o executado entre as 

________ de um dia e as_______ do dia seguinte. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. 

(A) 22h / 05h 

(B) 22h / 04h 

(C) 23h / 04h 

(D) 00h / 06h  

(E) 00h / 05h 
 

QUESTÃO 19 

São requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal: 

I - ser brasileiro; 

II - ter idade mínima de 20 (vinte) anos, no momento da nomeação; 

III - estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

IV - gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico; 

V – não atender as condições prescritas em lei para o cargo; 
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Assinale a alternativa com as opções que estão incorretas: 

 

(A) I, II, V 

(B) I, II, IV 

(C) II e V 

(D) Apenas II 

(E) Apenas V 

 

QUESTÃO 20 

O cumprimento do estágio probatório de que trata o parágrafo 4º do Artigo 41 da CF/88, na redação dada 

pela emenda constitucional nº 19 de 05 de junho de 1998, o servidor nomeado por concurso público 

adquire estabilidade após _______ anos de efetivo exercício no cargo. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna se encontra em: 

(A) 3 (três) 

(B) 4 (quatro) 

(C) 5 (cinco) 

(D) 6 (seis) 

(E) 7 (sete) 

 

OPERÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01) Marque a ÚNICA alternativa em que todas as palavras são femininas:  

A) irmã – juiz – flor – novela  

B) casa – página – costume – porta  

C) olho – camisa – inseto – cama 

D) merenda – voz – gol – relâmpago  

E) noite – chuva – garota – toalha 

 

02) Marque a ÚNICA alternativa em que todas as palavras são masculinas:  

A) merenda – juiz – flor – papel 

B) casa – página – chuva – novela 

C) olho – juiz – inseto – relâmpago  

D) merenda – voz – gol – cama 

E) noite – juiz – carro – toalha 

 

03) Observe as palavras abaixo e marque a alternativa em que elas aparecem na ordem alfabética: 
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A) escada – armário – música – urso – coelho  

B) armário – coelho – escada – música – urso  

C) escada – música – armário – urso – coelho  

D) música – escada – urso – coelho – armário 

E) armário – coelho – escada – urso – música  

 

04) Marque a alternativa que apresenta palavras sinônimas, ou seja, com o mesmo significado: 

A) alegria – tristeza  

B) idoso – jovem  

C) barulho – silêncio  

D) bonito – feio  

E) calmo – tranquilo  

 

05) Marque a alternativa que apresenta palavras antônimas, ou seja, com o significado oposto: 

A) doce – salgado  

B) exausto – cansado  

C) saboroso – delicioso 

D) percurso – trajeto   

E) calmo – tranquilo  

 

06) Na frase “Minha tia Maria está muito contente.” a palavra sublinhada encontra seu sinônimo em:  

A) triste  

B) desanimada 

C) chateada 

D) feliz  

E) descontente 

 

07) Assinale a alternativa em que o plural está incorreto: 

 

A) velozeis 

B) leões 

C) plantões 

D) computadores 

E) escolas 

 
08) Assinale a alternativa em que a palavra está no singular: 

 

A) casas 

B) páginas 
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C) relâmpago 

D) camas 

E) toalhas 

 

MATEMÁTICA 

09) Adriano comprou 12 maçãs, 21 laranjas e 27 limões para distribuir entre 03 cestas. Quantas frutas 

ficarão em cada cesta?  

A) 16  

B) 18  

C) 20 

D) 22  

E) 24 

 

10) Trabalhando 8 horas por dia, quanto João ganhará em 15 dias, sendo R$ 5,00 a hora trabalhada?  

A) R$ 300,00  

B) R$ 400,00  

C) R$ 500,00 

D) R$ 600,00  

E) R$ 700,00 

 

11) Maria pagou uma conta de telefone no valor de   R$ 90,00 com atraso de 6 meses. Sabendo que cada 

mês gerou R$ 2,00 de juros, ao todo, qual o valor dos juros gerados por esse atraso? 

A) R$ 120,00 

B) R$ 100,20 

C) R$ 12,00 

D) R$ 1,20 

E) R$ 0,20 

 

12) Quais são os dois números, consecutivos, que somados dão 25?  

A) 10 e 11  

B) 12 e 13 

C) 13 e 14 

D) 15 e 16 

E) 16 e 17  

 

13) Na escola de Alan, duzentos alunos participaram da Corrida de Inverno. Ele ficou no trigésimo lugar. 

Marque a opção em que se encontra este número:  

A) 20º  

B) 30º  
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C) 40º  

D) 50º  

E) 60º 

 

14) Maria pagou uma conta de R$ 11,50 com uma nota de R$ 20,00. Maria deve receber de troco a 

seguinte quantia: 

A) R$ 8,00 

B) R$ 8,50 

C) R$ 9,00 

D) R$ 9,50 

E) R$ 9,90 

 

15) Antônio adotou uma cadela e sua ninhada em um canil. A cadelinha tem 2 filhotes machos e 3 fêmeas. 

Qual é a quantidade total de cachorros que Antônio adotou? 

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

E) 9 

 

16) Marcela e sua mãe vão preparar uma salada de frutas e para isso compraram 4 maçãs, 2 cachos de 

banana tendo 8 bananas em cada, 3 laranjas e 20 morangos. Assinale a alternativa que apresenta o total 

de frutas que elas compraram. 

A) 39 

B) 40 

C) 41 

D) 42 

E) 43 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
Conforme Lei Municipal nº 855/2000 

 

17) A licença dada ao servidor que for convocado para o serviço militar ou outro encargo de segurança 

nacional é chamada: 

A) Licença para Concorrer a Cargo Eletivo. 

B) Licença para Tratar de Interesses Particulares. 

C) Licença para Desempenho de Mandato Classista. 

D) Licença para Qualificação Profissional. 

E) Licença para o Serviço Militar. 
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18) O adicional de 1/3 (um terço) no salário acontece quando: 

A) O servidor está de atestado médico. 

B) O servidor está de férias. 

C) O servidor recebe 13º (décimo terceiro salário) 

D) O servidor pede exoneração. 

E) O servidor é eficiente em seu trabalho. 

 

19) O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% (vinte por cento) sobre o 

vencimento do cargo. Considera-se trabalho noturno para efeitos deste adicional, o executado entre as 

________ de um dia e as_______ do dia seguinte. 

 

Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. 

A) 22h / 05h 

B) 00h / 08h 

C) 08h / 18h 

D) 18h / 00h 

E) 22h / 18h 

 

20) O exercício de atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção de um 

adicional segundo a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. Assinale a alternativa que 

apresente a respectiva porcentagem: 

A) 100%, 80% e 70% 

B) 70%, 60% e 50% 

C) 50%, 40% e 30% 

D) 40%, 20% e 10% 

E) 10%, 5% e 1% 


