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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (13 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 2,0 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

4- No Cartão Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 
Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

     Exemplo: Questão 01 - A 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 
substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 
ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 
deixar questões sem respostas. 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 
qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 
Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 
poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

13- O gabarito será publicado no dia 31/10/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 
partir do dia 28/11/2017 no Diário Oficial de Bauru. 

Prova Objetiva  

Edital nº 09, de 24/08/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

Concurso Público para o Cargo de Auxiliar em Saúde – AUXILIAR DE 
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01) No ato do recebimento de matérias
primas, ingredientes, alimentos 
industrializados ou prontos para 
consumo, devem ser conferidas e 
registradas em planilhas próprias, as 
temperaturas dos produtos que 
necessitam de condições especiais de 
conservação. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Os alimentos industrializados,
quando embalados na ausência dos 
consumidores, devem apresentar as 
informações de rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. 
B) Os pescados e as carnes devem
atender a temperatura de 4 a 7 ºC (quatro 
a sete graus Celsius) ou conforme 
recomendação do estabelecimento 
produtor. 
C) Os congelados devem estar a -12 °C
(doze graus Celsius negativos) ou 
temperatura menor, ou conforme 
recomendação do fabricante. 
D) Os demais produtos devem
apresentar-se com temperatura de 4 a 
10ºC (quatro a dez graus Celsius) ou 
conforme recomendação do fabricante. 

02) Sobre as orientações corretas de
higienização de hortifrutícolas, deve-se 
atender as seguintes recomendações, 
EXCETO: 

A) Deve ser feita com água potável e
produtos desinfetantes para uso em 
alimentos, regularizados na ANVISA, 
porém, não precisa de um local 
específico para sua higiene. 
B) Remoção mecânica de partes
deterioradas e de sujidades sob água 

corrente potável, seguida de desinfecção 
por imersão em solução desinfetante. 
C) Quando esta for realizada com
solução clorada, devem permanecer 
imersos por quinze a trinta minutos, 
seguidos de enxágue final com água 
potável. 
D) Uma das recomendações de solução
clorada é dez mililitros ou uma colher de 
sopa rasa de hipoclorito de sódio na 
concentração de dois a dois vírgula cinco 
por cento, diluída em um litro de água 
potável. 

03) Os alimentos expostos para o
consumo imediato devem estar 
protegidos contra poeiras, insetos e 
outras pragas urbanas, e contra 
contaminantes oriundos dos 
consumidores, tais como gotículas de 
saliva e fios de cabelo, e também, 
distantes de saneantes, produtos de 
higiene e demais produtos tóxicos. Além 
disso, devem respeitar orientação correta 
sobre temperatura e tempo de exposição. 
Sobre esse assunto, considere verdadeiro 
(V) ou falso (F) para as seguintes 
afirmativas e assinale a alternativa 
CORRETA: 

I - A água do balcão térmico deve ser 
trocada diariamente e mantida a 
temperatura de 80 a 90°C (oitenta a 
noventa graus Celsius). Esta temperatura 
deve ser aferida durante todo o tempo de 
distribuição. 
II - Os alimentos quentes devem 
apresentar no seu centro geométrico 
temperatura mínima de 60°C (sessenta 
graus Celsius), podendo ficar exposto 
por no máximo 6 horas. 
III - Os alimentos quentes que 
apresentarem temperaturas menores que 
60°C (sessenta graus Celsius) em seu 
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centro geométrico, podem ficar expostos 
por no máximo 2 horas. 
IV - Alimentos frios com temperatura 
máxima de 10°C (dez graus Celsius) 
podem ficar expostos até o tempo 
máximo de 2 horas.  

A) V-F-V-F.
B) F-F-F-V.
C) V-V-V-F.
D) V-V-F-F.

04) É necessário dar especial atenção às
boas práticas de higiene e ao bom 
comportamento pessoal, pois muitos 
microrganismos habitam o nosso corpo. 
Assinale a alternativa INCORRETA 
sobre essas boas práticas. 

A) Os cabelos devem estar sempre
aparados e protegidos por toucas ou 
redes. 
B) As unhas devem estar sempre curtas,
limpas e sem esmaltes. 
C) Não se deve provar os alimentos com
as mãos. 
D) Sobre o uso de adornos, é permitido
apenas brincos e piercings. 

05) A higiene das mãos é uma etapa
imprescindível para manuseio dos 
alimentos. Ela deve ser realizada sempre 
em qual situação proposta? 

A) Ao tocar em alimentos estragados.
B) Após o manuseio de alimentos
prontos. 
C) Depois de separar os alimentos para
início do preparo. 
D) Antes de manusear alimentos crus ou
não higienizados. 

06) A dieta branda é uma transição entre
a dieta pastosa e a dieta geral, indicada 
para indivíduos que necessitem abrandar 
os alimentos para facilitar o trabalho 
mecânico (mastigação e deglutição) e 

digestivo. Sobre essa dieta, considere 
verdadeiro (V) ou falso (F) para as 
seguintes afirmativas e assinale a 
alternativa CORRETA: 

I - É uma dieta com tecido conectivo e 
celulose abrandada por processo 
mecânico ou cocção.  
II - Alimentos crus nunca são utilizados 
em seu preparo.  
III - Embutidos, conservas e enlatados 
são permitidos nessa dieta, pela sua 
consistência suave.  
IV - É permitido apenas o caldo da 
preparação de leguminosas, como por 
exemplo do feijão.  

A) V-V-F-F.
B) V-F-F-V.
C) V-F-V-F.
D) F-F-V-V.

07) Tem por finalidade favorecer a
digestão e o esvaziamento gástrico dos 
alimentos, sendo utilizada em alguns pré 
e pós-operatórios, preparo de exames e 
problemas de deglutição ou mastigação. 
Esta afirmação refere-se à dieta: 

A) Pastosa.
B) Leve.
C) Líquida.
D) Branda.

08) A dieta com restrição de sódio ou
hipossódica é indicada para a prevenção 
e controle de edema, insuficiência 
cardíaca, hipertensão arterial crônica 
grave, distúrbios renais, hepáticos e 
pulmonares. Sobre essa restrição, é 
INCORRETO afirmar: 

A) Deve-se evitar o uso dos seguintes
alimentos: alimentos salgados, enlatados, 
conservas, defumados, embutidos, 
queijos, massas prontas, molhos, 
temperos e alimentos industrializados. 
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B) Sua consistência segue normal ou
conforme a aceitação e/ou indicação ao 
paciente. 
C) Utilizam-se alimentos preparados
sem adição de cloreto de sódio e não é 
permitido ao paciente que adicione sal 
na hora de consumir sua refeição no 
almoço e jantar. 
D) Deve-se diminuir o consumo de café
e lipídeos, além de substituir pão e 
bolacha com sal por sem sal. 

09) Nutrientes são substâncias que estão
presentes nos alimentos e são utilizados 
pelo organismo humano para 
manutenção da vida. Nesse contexto, 
assinale a alternativa que corresponda à 
afirmação CORRETA: 

A) As proteínas são importantes para a
construção do organismo, como os 
nossos ossos, pele e músculos e, além de 
carnes, ovos e laticínios, as leguminosas 
também pertencem a esse grupo. 
B) Os nutrientes considerados
“reguladores” fornecem energia para as 
atividades do dia-a-dia, tendo como 
alguns representantes desse grupo de 
alimentos cereais e tubérculos. 
C) Os alimentos considerados “extra-
energéticos” tem função primordial no 
metabolismo humano, e por isso 
encontram-se no topo da pirâmide 
alimentar, sendo recomendada de 3 a 5 
porções de seu consumo diário. 
D) Carboidratos pertencem ao grupo de
nutrientes “energéticos” e recomenda-se 
que sua ingestão diária fique em torno de 
3 porções. 

10) As vitaminas e os sais minerais são
necessários ao bom funcionamento do 
organismo, auxiliando na prevenção de 
doenças e no crescimento. Sobre esses 
nutrientes, considere verdadeiro (V) ou 
falso (F) para as seguintes afirmativas e 
assinale a alternativa CORRETA: 

I - A vitamina E ajuda a prevenir 
sangramentos e o envelhecimento 
precoce.  
II - A deficiência de vitamina A pode 
causar cegueira noturna (maior 
dificuldade de adaptação da visão no 
escuro), secura da pele e maior risco de 
contrair infecções.  
III - A ausência ou deficiência de fibras 
na alimentação pode favorecer o 
desenvolvimento de doenças como: 
hipertensão, colesterol alto, obesidade, 
inflamação da hemorróida e câncer de 
intestino.  
IV - O fósforo ajuda a evitar a fraqueza 
muscular e controla os batimentos 
cardíacos.  

A) V-V-V-F.
B) F-V-F-V.
C) F-F-V-V.
D) F-V-V-F.

11) As doenças transmitidas por
alimentos (DTAs) são aquelas causadas 
pelo consumo de alimentos 
contaminados por perigos biológicos 
(bactérias, vírus, parasitos e fungos), 
como por exemplo a salmonelose, 
hepatite A, giardíase, gastroenterite, 
entre outras. Assinale a alternativa que 
apresenta MENOR risco de desenvolver 
DTA: 

A) Falta de higiene de utensílios, mãos e
equipamento. 
B) Cruzamento entre alimentos crus e
cozidos (principalmente na arrumação da 
geladeira). 
C) Alimento com menor teor de
umidade. 
D) Exposição prolongada dos alimentos
a temperatura e manipulação. 

12) As dietas hospitalares podem sofrer
modificações qualitativas e quantitativas. 
Nas modificações qualitativas, os ajustes 
são feitos de acordo com os tipos de 
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alimentos permitidos e, nas modificações 
quantitativas, as alterações são realizadas 
com aumento ou diminuição na 
quantidade dos constituintes alimentares. 
Sobre essa afirmação, julgue verdadeiro 
(V) ou falso (F) para as seguintes 
afirmativas e assinale a alternativa 
CORRETA: 

I - A dieta leve não sofre alteração em 
sua consistência e é indicada para 
indivíduos cuja condição clínica não 
justifica restrição de nutrientes ou da 
consistência dos alimentos. 
II - A dieta pastosa é indicada para 
indivíduos que apresentem dificuldade 
para a mastigação e deglutição de 
alimentos e deve conter alimentos no 
grau máximo de subdivisão e cocção.  
III - A dieta líquida é comumente 
indicada para favorecer a hidratação e 
facilitar o trabalho digestório de 
pacientes com problemas no processo de 
mastigação, em alguns pré e pós-
operatórios e preparo de alguns exames. 
IV - A dieta hipocalórica é indicada para 
as pacientes que apresentam patologias 
que induzem a um estado catabólico ou 
hipermetabólico: estados infecciosos, 
desnutrição proteico-calórica e câncer, 
por exemplo.  

A) F-V-V-V.
B) F-V-V-F.
C) V-V-V-F.
D) V-V-F-F.

13) Em todas as etapas do processo
produtivo, as instalações devem ser 
separadas por meios físicos ou por outras 
medidas efetivas, de forma a facilitar os 
procedimentos de higienização e 
manutenção, por meio de fluxos 
contínuos, sem cruzamento de etapas e 
linhas do processo produtivo. Diante 
disso, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Não é necessário existir locais
específicos para o pré-preparo e para o 

preparo dos alimentos, sendo que as 
operações de pré-preparo podem ser 
realizadas ao mesmo tempo em que se 
realiza o preparo final dos alimentos, 
utilizando os mesmo utensílios. 
B) Devem existir lavatórios exclusivos
para a higiene das mãos na área de 
manipulação, em posições estratégicas 
em relação ao fluxo de preparo dos 
alimentos. 
C) A higienização de material de
limpeza, tais como baldes, vassouras, 
pano de chão, entre outros, deve ocorrer 
fora da área de preparo de alimentos, no 
entanto, não é necessário um local 
exclusivo para essa prática. 
D) O dimensionamento dos 
equipamentos, utensílios e mobiliário 
deve ter relação direta com o número de 
funcionários.  

14) A empresa deve dispor, em local de
fácil acesso, de equipamentos de 
proteção individual (EPI), limpos e em 
bom estado de conservação, em número 
suficiente e em tamanhos adequados, 
considerando-se o quadro de 
funcionários e visitantes e as atividades 
desenvolvidas no local. Além disso, para 
higiene e segurança dos funcionários é 
CORRETO afirmar: 

A) O uso de avental plástico deve ser
utilizado em atividades onde há grande 
quantidade de água e próximo à fonte de 
calor. 
B) Em situação de extrema sujidade, a
peça do uniforme deve ser lavada dentro 
da cozinha. 
C) Os manipuladores de alimentos
devem adotar procedimentos de 
antissepsia frequente das mãos, no 
entanto ao se usar luvas descartáveis, 
essa prática torna-se desnecessária. 
D) Asseio e estética dos manipuladores
de alimentos são itens imprescindíveis 
no local de trabalho: banho diário; barba 
e bigode raspados diariamente; unhas 
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curtas, limpas, sem esmalte ou base; 
maquiagem leve. 

15) As temperaturas de armazenamento
de produtos sob congelamento devem 
obedecer às recomendações dos 
fabricantes indicadas nos rótulos. Na 
ausência destas informações e para 
alimentos preparados no 
estabelecimento, é CORRETO afirmar 
o que se diz em:

A) Produtos congelados sob temperatura
de 0 a – 5°C (entre zero e 5 graus 
Celsius negativos) tem prazo de validade 
de 30 dias. 
B) Produtos congelados sob temperatura
- 6 a -10°C (entre seis e 10 graus Celsius 
negativos) apresentam prazo de validade 
de 30 dias. 
C) Produtos congelados sob temperatura
de -11 a -18°C (entre onze e dezoito 
graus Celsius negativos) apresentam 
prazo de validade de 30 dias. 
D) Produtos congelados sob temperatura
inferior a -18°C (menor que dezoito 
graus Celsius negativos) apresentam 
prazo de validade de 30 dias. 

16) As instalações, equipamentos,
móveis e utensílios devem ser mantidos 
em condições higiênico-sanitárias 
apropriadas e bom estado de 
conservação. O item que consta como 
PROIBIDO na etapa de higienização 
das instalações e ambiente é: 

A) Varrer a seco e lavar panos de
limpeza na área de manipulação. 
B) Lavagem com água e sabão ou
detergente. 
C) Enxágue.
D) Desinfecção química seguida de
enxague final, ou desinfecção física pelo 
emprego de vapor.  

17) Cocção é a etapa de preparo dos
alimentos, os quais são submetidos a 
tratamento térmico por um tempo 
determinado ao produto, devendo atingir 
no mínimo 74°C (setenta e quatro graus 
Celsius) no seu centro geométrico. A 
cocção por fritura deve atender aos 
seguintes requisitos, EXCETO: 

A) Os óleos e gorduras utilizados nas
frituras não devem ser aquecidos a mais 
de 180° C (cento e oitenta graus 
Celsius). 
B) Para ser reutilizado, o óleo deve ser
filtrado em filtros próprios. 
C) Óleos de fritura utilizados e
inservíveis devem ser descartados na 
rede de esgoto. 
D) A reutilização do óleo só pode ser
realizada quando este não apresentar 
quaisquer alterações das características 
sensoriais como cor, sabor e odor, ou 
não apresentar formação de espuma e 
fumaça. 

18) Procedimentos de Boas Práticas
devem ser implantados de modo a 
prevenir ou minimizar a presença de 
vetores e pragas urbanas, tais como 
insetos, roedores, aves e outros. Para o 
controle integrado de vetores e pragas 
urbanas deve-se: 

A) Aplicar produtos desinfestantes
quando as medidas de prevenção 
adotadas não forem eficazes. 
B) Aplicar produtos desinfestantes a
cada 3 meses. 
C) Aplicar produtos desinfestantes a
cada 4 meses. 
D) Aplicar produtos desinfestantes a
cada 6 meses. 

19) Para evitar a veiculação de doenças
aos consumidores pelos produtos 
alimentícios, a saúde do manipulador de 
alimentos deve ser comprovada por meio 
de atestados médicos, exames e laudos 
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laboratoriais originais ou suas cópias. 
Assinale a alternativa CORRETA sobre 
esse assunto: 

A) Funcionários que apresentam lesões
de pele, mucosas e unhas, feridas ou 
cortes nas mãos e braços podem 
manipular alimentos desde que haja uma 
proteção destas lesões. 
B) A periodicidade dos exames médicos
e laboratoriais deve ser semestral, mas 
poderá ser reduzida a critério do médico 
responsável da empresa. 
C) Documentos médicos devem
permanecer à disposição da autoridade 
sanitária sempre que solicitados, 
devendo este ficar guardado com o 
próprio funcionário, não tendo 
necessidade de estar no local de trabalho. 
D) Funcionários de serviços de
alimentação e estabelecimentos 
comerciais de alimentos estão sujeitos 
aos exames exigidos pelo Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e da Norma Regulamentadora 
vigente, do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

20) Os equipamentos de refrigeração e
freezers devem apresentar-se em bom 
estado de conservação e higiene e 
adequados quanto ao volume de produto 
armazenado. Sobre os produtos 
resfriados, julgue verdadeiro (V) ou 
falso (F) para as seguintes afirmativas e 
assinale a alternativa CORRETA: 

I - Carnes bovina e suína, aves, entre 
outras, e seus produtos manipulados crus 
devem ser mantidos até 3 dias, sob 
temperatura máxima de 4°C (quatro 
graus Celsius).  
II - Maionese e misturas de maionese 
com outros alimentos devem ser 
mantidos até 2 dias, sob temperatura 
máxima de 4°C (quatro graus Celsius).  
III - Alimentos pós-cocção, exceto 
pescados devem ser mantidos até 3 dias, 

sob temperatura máxima de 4°C (quatro 
graus Celsius).  
IV - Ovos devem ser mantidos até 10 
dias, sob temperatura máxima de 10°C 
(quatro graus Celsius).   

A) V-V-F-F.
B) F-F-F-V.
C) V-V-V-F.
D) V-F-V-F.

LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto 1 - Sal com excesso de iodo 
provoca tireoidite 

O Brasil registra um aumento de casos 
de doenças da tireóide e a causa é o 
excesso de iodo no sal. A afirmação é de 
um dos maiores especialistas em tireóide 
no Brasil, o endocrinologista Geraldo 
Medeiros Neto, professor da Faculdade 
de Medicina da USP e consultor do 
Ministério da Saúde. 

O problema, diz, foi detonado em 1998, 
quando uma resolução da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) aumentou a proporção de iodo 
no sal. Passou de 40-60 g/kg 
(microgramas por quilo) para 40-100 
g/kg. Em 2003, após estudos 
comprovarem que havia excesso de iodo 
na urina da população, os índices foram 
reduzidos para 20-60 g/kg. 

O Ministério da Saúde alega que a 
mudança em 1998 foi em razão de 
pressões da indústria salineira."O setor 
teria reclamado que o limite mínimo de 
40 e máximo de 60 g/kg de sal eram 
muito próximos, o que levava a erros de 
dosagens e, conseqüentemente, a 
multas", afirma Juliana Amorim, da 
coordenação de políticas de alimentação 
e nutrição. 

O professor Medeiros Neto, que já era 
consultor do ministério da época, 
confirma. "A alteração foi feita sem o 
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aval dos assessores técnicos. Foi 
decidida pelo pessoal do segundo e 
terceiro escalões." A indústria salineira 
nega. 

Segundo Medeiros Neto, a ingestão de 
iodo em excesso durante um período 
prolongado --acima de três anos-- pode 
provocar o aumento da tireoidite crônica 
(tireoidite de Hashimoto) entre as 
pessoas que têm predisposição genética a 
doenças auto-imunes --15% da 
população, em média. 

Pesquisas recentes feitas no país 
mostram incidência de até 20% de casos 
dessa doença, tipo mais comum de 
hipotireoidismo que atinge as mulheres e 
leva o organismo a produzir anticorpos 
contra a glândula tireóide, levando a uma 
inflamação crônica. O padrão 
internacional é de 7%. 

"Não tenho dúvidas. [O excesso de iodo] 
é o gatilho que deflagrou esse aumento. 
As conseqüências aparecem mais tarde", 
diz ele. 

Mas muitos médicos, como os 
endocrinologistas Mário Vaisman 
(UFRJ), Eder Quintão (USP) e Antonio 
Roberto Chacra (Unifesp), acreditam que 
o aumento dos casos esteja relacionado
ao crescimento do diagnóstico da 
doença. "Ainda não há estudos 
suficientes", diz Quintão. 

Não há um padrão internacional para o 
nível de iodo no sal. Cada país tem sua 
norma, mas em geral varia de 20 a 100 
g/ kg. 

Outro lado 

O secretário-executivo da Abersal 
(Associação Brasileira dos Extratores e 
Refinadores de Sal), Afrânio Barreto, 
nega que tenha havido pressão do setor 
salineiro para a mudança dos teores de 
sal entre 1998 e 2003. 

Segundo ele, na época, houve 
reclamações das indústrias sobre a 
margem estreita de iodo permitida (40 a 
60 microgramas por quilo de sal), 
dificultando a adição correta do 
micronutriente. 

"Ou havia excesso ou havia falta. Por 
isso, muitas indústrias começaram a ser 
multadas. Pedimos ao ministério para 
aumentar a margem, a exemplo do que 
tinha acontecido nos EUA." 

Procurado, Gonçalo Vecina Neto, 
presidente da Anvisa em 1998, não foi 
encontrado para comentar o assunto. 

Barreto diz que a mudança não foi à 
revelia do Ministério da Saúde, mas sim 
baseada em estudos feitos pela pasta 
durante um ano. Nem o ministério nem a 
Abersal souberam informar onde 
estariam esses estudos. 

"Há muito folclore sobre a indústria 
salineira. O setor não tem esse poder", 
diz. 

Para ele, também é "folclore" a hipótese 
de que o excesso de iodo está levando ao 
aumento de casos de hipotireoidismo. 
"Não há estatísticas confiáveis sobre isso 
que justifiquem esse temor.” 

Ele diz que, para estudar a real 
influência do sal na saúde das pessoas, o 
país deveria investir em pesquisas. 
"Ninguém sabe ao certo o consumo por 
pessoa. Além do sal utilizado no preparo 
dos alimentos, há o sal dos produtos 
industrializados.”  

O sal, diz, garante vários nutrientes à 
população. Além do iodo, ele diz que há 
países que estão adicionando flúor e 
ferro ao sal. 
Cláudia Colluci – Folha de São Paulo 
Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/coti
diano/ult95u116189.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u116189.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u116189.shtml
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Considere o texto para responder as 
questões de nº 21 ao nº 30. 

21) Ao lermos o primeiro parágrafo é
possível compreender que: 

A) Dentre as muitas doenças causadas
pelo sal, uma delas é a tireóide. 
B) O excesso de sal nos alimentos
provoca doenças da tireóide. 
C) Sal e tireóide estão intimamente
relacionada, porém com efeito neutro. 
D) Usar sal sem excesso não causa
necessariamente doenças. 

22) Em “O problema, diz, foi detonado
em 1998, quando uma resolução da 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) aumentou a proporção de iodo 
no sal. Passou de 40-60 g/kg 
(microgramas por quilo) para 40-100 
g/kg. Em 2003, após estudos 
comprovarem que havia excesso de iodo 
na urina da população, os índices foram 
reduzidos para 20-60 g/kg.” Tal 
explanação comporta interpretar: 

A) Que houve aumento recessivo de
iodo no sal. 
B) Que houve redução de iodo no sal.
C) Que houve aumento expressivo na
proporção de iodo no sal. 
D) Que houve mantimento do número de
iodo presentes no sal. 

 Leia o fragmento extraído do texto 
para responder as questões de nº 23, 
nº 24, nº 25 e nº 26, que tratam de 
“Classes de Palavras – Morfologia”: 

"Ou havia excesso ou havia falta. Por 
isso, muitas indústrias começaram a ser 
multadas. Pedimos ao ministério para 
aumentar a margem, a exemplo do que 
tinha acontecido nos EUA." 

23) O termo excesso, destacado no texto,
funciona como: 

A) Sujeito.
B) Verbo.
C) Adjetivo.
D) Substantivo.

24) Em relação a palavra havia
negritada no fragmento, podemos 
entender que funciona como: 

A) Verbo.
B) Pronome.
C) Numeral.
D) Advérbio.

25) Outro vocábulo destacado no
fragmento indústrias, é classificado 
neste período, como: 

A) Adjetivo.
B) Verbo.
C) Substantivo.
D) Pronome.

26) O termo em destaque a tem caráter
de acompanhamento de substantivo, 
porque funciona como:  

A) Preposição.
B) Adjunto Adnominal.
C) Pronome Pessoal.
D) Artigo Definido.

27) Em “O Ministério da Saúde alega
que a mudança em 1998 foi em razão de 
pressões da indústria salineira”. O verbo 
em destaque funciona sintaticamente 
como: 

A) Verbo Intransitivo.
B) Verbo Transitivo.
C) Verbo de ligação.
D) Fenômeno da Natureza.
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Leia o parágrafo extraído do texto 
para responder as questões de nº 28, 
nº 29 e nº 30: 
 “Pesquisas recentes feitas no país 
mostram incidência de até 20% de casos 
dessa doença, tipo mais comum de 
hipotireoidismo que atinge as mulheres e 
leva o organismo a produzir anticorpos 
contra a glândula tireóide, levando a 
uma inflamação crônica.” 

28) Em relação a correta compreensão
da palavra incidência, podemos 
assinalar a alternativa: 

A) Ato ou efeito de incidir, acometer.
B) Ato ou efeito de reagir.
C) Ato ou efeito de proceder.
D) Ato ou efeito de preceder.

29) O termo anticorpos pode ser
compreendido como: 

A) Bactéria do sangue.
B) Doença causada pelo sangue.
C) Doença do organismo humano.
D) Proteína do soro sanguíneo.

30) A palavra glândula, em negrito no
parágrafo, tem a sua correta definição 
descrita em: 

A) Parte externa ao corpo humano que
pode ser expandida em laboratório. 
B) Doença inerente ao corpo humano ou
animal. 
C) Órgão esponjoso ou vascular que
segrega algum líquido orgânico. 
D) Órgão externo que produz secreção a
fim de lubrificar as mucosas. 

MATEMÁTICA 

31) Dado (4 − 2) . 3 + 5𝑥𝑥 = 21, qual o
valor de 𝑥𝑥? 

A) 4
B) 2
C) 3
D) 4,6

32) Um hospital compra diariamente
2.200 pães para distribuir aos pacientes. 
Cada pão custa R$ 0,30. Qual será o 
preço total gasto com os pães, pelo 
hospital, se ocorrer um reajuste 
(aumento) de 10%? 

A) 726,00.
B) 720,00.
C) 730,00.
D) 716,00.

33) A Secretaria Municipal de Saúde
emprestou R$ 30.000,00 por 12 meses, a 
uma taxa de 24% ao ano. Qual o valor 
do montante?  

A) R$ 7.200,00
B) R$ 8.000,00
C) R$ 37.200,00
D) R$ 38.000,00

34) Um servidor público municipal foi
ao supermercado e anotou os preços do 
quilo de alguns alimentos. 

Levou apenas R$ 15,00. Comprou dois 
quilos de arroz, dois quilos de feijão, um 
quilo de açúcar e o restante do dinheiro 
comprou em bananas. Quantos quilos de 
banana ele levou, aproximadamente?  

3,3 2,5
1,5 1,5

0
1
2
3
4

Arroz Feijão Açucar Banana

Preço por quilo dos produtos
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A) 1,26
B) 1,5
C) 1,42
D) 1,38

35) Determine o valor da expressão:

33 − 32 + 2
[(−2)3]2

A) 0

B) 
1
16

C) 
5
16

D) 
1
32

36) A sala da brinquedoteca tem o
formato representado na figura abaixo. 
Calcule sua área.  

A) 24 m²
B) 28 m²
C) 25 m²
D) 23 m²

37) Para preparar as dietas dos pacientes
a auxiliar de nutrição caminhou 30.000 
centímetros do depósito de alimentos até 
a cozinha. Depois para distribuir as 
refeições aos pacientes caminhou 1650 
metros da cozinha aos quartos. No total, 
a auxiliar de nutrição caminhou quantos 
quilômetros?  

A) 1,5
B) 1,6
C) 2
D) 1,95

38) Dois enfermeiros cuidaram de idosos
em domicílio. Revezavam os turnos de 
forma que o enfermeiro A trabalhava 4 
noite e o enfermeiro B trabalhava 3 
noites. O empregador os pagou R$ 
950,00, dos quais deverão dividi-lo de 
forma diretamente proporcional aos dias 
de trabalho. Qual das alternativas consta 
o valor recebido pelo enfermeiro A,
aproximadamente? 

A) 540,00
B) 542,80
C) 602,30
D) 550,00

39) A medida de cada um dos lados de
um pentágono regular é dada pela 
equação 𝑥𝑥 + 3 = 2𝑥𝑥 − 1. O perímetro 
do pentágono é?  

A) 4
B) 20
C) 24
D) 30

40) Qual o valor da soma das soluções
da equação 𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 + 2 = 0 ? 

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

LEGISLAÇÃO 

41) Considerando os termos da Lei
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 
2010, o Plano de Cargos, Carreira e 
Salários – PCCS, dos servidores 
específicos da saúde: 
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A) Passa a regulamentar a situação
funcional dos servidores legalmente 
investidos em cargos públicos de 
provimento efetivo, nomeados sob 
regime estatutário, pertencentes à área 
específica da saúde do Município de 
Bauru, conforme cargos relacionados no 
anexo I. 
B) Passa a regulamentar a situação
funcional dos servidores legalmente 
investidos em cargos públicos de 
provimento em comissão, nomeados sob 
regime estatutário ou (CLT), 
pertencentes à área específica da saúde 
do Município de Bauru, conforme cargos 
relacionados no anexo I da presente lei. 
C) Passa a regulamentar a situação
funcional dos servidores legalmente 
investidos em cargos públicos de 
provimento efetivo, nomeados 
exclusivamente sob regime estatutário, 
pertencentes à área específica da saúde 
do Município de Bauru e região, 
conforme cargos relacionados no anexo I 
da presente lei. 
D) Passa a regulamentar a situação
funcional dos servidores legalmente 
investidos em cargos públicos de 
provimento efetivo, nomeados 
exclusivamente sob regime celetista 
(CLT), pertencentes à área específica da 
saúde do Município de Bauru e região, 
conforme cargos relacionados no anexo I 
da presente lei. 

42) Considerando os termos da Lei
Municipal nº 5.950, de 02 de agosto de 
2010, o Plano de Cargos, Carreira e 
Salários – PCCS, dos servidores 
específicos da saúde, a promoção por 
qualificação profissional por 
escolaridade (PQPE): 

A) Poderá ser conquistada pelo servidor,
de forma vertical, a cada três anos de 
efetivo exercício no cargo, no nível de 
vencimento correspondente ao valor 
imediatamente superior ao valor 
percebido, na classe imediatamente 

superior, dentro do mesmo cargo após 
titulação, conforme disposto no artigo 9º, 
incisos I, II, III e VI. 
B) Poderá ser conquistada pelo servidor,
de forma horizontal, a cada três anos de 
efetivo exercício no cargo, no nível de 
vencimento correspondente ao valor 
imediatamente superior ao valor 
percebido, na classe imediatamente 
superior, dentro do mesmo cargo após 
titulação, conforme disposto no artigo 9º, 
incisos I, II, III e VI. 
C) Poderá ser conquistada pelo servidor,
de forma vertical, a cada cinco anos de 
efetivo exercício no cargo, no nível de 
vencimento correspondente ao valor 
imediatamente superior ao valor 
percebido, na classe imediatamente 
superior, dentro do mesmo cargo após 
titulação, conforme disposto no artigo 9º, 
incisos I, II, III e VI. 
D) Poderá ser conquistada pelo servidor,
de forma horizontal, a cada cinco anos 
de efetivo exercício no cargo, no nível 
de vencimento correspondente ao valor 
imediatamente superior ao valor 
percebido, na classe imediatamente 
superior, dentro do mesmo cargo após 
titulação, conforme disposto no artigo 9º, 
incisos I, II, III e VI. 

43) De acordo com a Lei Municipal nº
3.601 de 27 de julho de 1993, a 
Prefeitura Municipal de Bauru é 
integrada pelos seguintes órgãos, 
diretamente vinculados ao Prefeito 
Municipal: 

A) Gabinete do Prefeito; Secretarias
Municipais; Diretorias de Departamento; 
Diretorias de Divisão; Chefia de Seção 
B) Gabinete do Prefeito; Secretarias
Municipais; Administrações Regionais; 
Diretoria Distrital. 
C) Gabinete do Prefeito; Secretarias
Municipais; Assessorias Técnicas; 
Corregedoria Administrativa; Diretorias 
de Departamento; Chefias de Seção. 
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D) Gabinete do Prefeito; Secretarias
Municipais; Assessorias Técnicas; 
Corregedoria Administrativa; Diretorias 
de Departamento; Diretorias de Divisão. 

44) De acordo com a Lei Municipal nº
4.830 de 17 de maio de 2002, constituem 
órgãos deliberativo, fiscal e 
administrativo da FUNPREV, 
respectivamente: 

A) Conselho Curador; Conselho Fiscal;
Presidência. 
B) Presidência; Conselho Fiscal;
Conselho Curador. 
C) Conselho Curador; Presidência;
Conselho Fiscal. 
D) Presidência; Conselho Curador;
Conselho Fiscal. 

45) De acordo com a Lei Municipal nº
4.830 de 17 de maio de 2002, a 
FUNPREV será representada por um 
Presidente, eleito pelo: 

A) Conselho Curador.
B) Conselho Fiscal.
C) Conselho Curador e Conselho Fiscal
em escrutínio secreto. 
D) Conselho Curador e Conselho Fiscal
em escrutínio aberto. 

46) De acordo com a Lei Municipal nº
4.830 de 17 de maio de 2002, o Regime 
de Previdência Social dos Servidores 
Efetivos do Município de Bauru 
organizado na forma desta lei tem por 
finalidade assegurar: 

A) Mediante contribuição facultativa,
aos seus beneficiários os meios 
indispensáveis de subsistência nos 
eventos de incapacidade e velhice. 
B) Mediante contribuição, aos seus
beneficiários os meios indispensáveis de 
subsistência nos eventos de 

incapacidade, velhice, inatividade e 
falecimento. 
C) Mediante contribuição facultativa,
aos seus beneficiários e aos respectivos 
dependentes, os meios indispensáveis de 
subsistência nos eventos de 
incapacidade, velhice, inatividade e 
falecimento. 
D) Mediante contribuição, aos seus
beneficiários e aos respectivos 
dependentes, os meios indispensáveis de 
subsistência nos eventos de incapacidade 
e velhice. 

47) Considerando a Lei Municipal nº
5.804 de 10 de novembro de 2009, que 
regula os atos e processos 
administrativos no Âmbito da 
Administração Pública Municipal: 

A) Os prazos fixados em normas legais
específicas não prevalecem sobre os 
desta lei. 
B) Os prazos fixados em normas legais
específicas prevalecem sobre os desta 
lei. 
C) Os prazos fixados em normas legais
específicas não prevalecem sobre os 
desta lei, salvo disposição contratual em 
sentido contrário. 
D) Os prazos fixados em normas legais
específicas prevalecem sobre os desta 
lei, salvo disposição contratual em 
sentido contrário.  

48) Quanto aos servidores municipais, é
CORRETO afirmar que: 

A) A investidura em cargo público
municipal não depende de aprovação em 
concurso público de provas ou de provas 
e títulos, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 
B) A investidura em cargo público
municipal depende de aprovação em 
concurso público de provas ou de provas 



Cargo: Auxiliar em Saúde – AUXILIAR EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  (Edital nº 09/2017)   13 

e títulos, inclusive quanto às nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração. 
C) A investidura em cargo público
municipal depende de aprovação em 
concurso público de provas ou de provas 
e títulos, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 
D) A investidura em função pública
municipal depende de aprovação em 
concurso público de provas ou de provas 
e títulos, inclusive as nomeações para 
função em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

49) De acordo com a Lei Municipal nº
5.804 de 10 de novembro de 2009, são 
atos administrativos de competência 
privativa: 

A) Do Prefeito, o Decreto; dos
Secretários Municipais, a Resolução; dos 
órgãos colegiados, a Deliberação.  
B) Do Prefeito, a Resolução; dos
Secretários Municipais, os Decretos; dos 
órgãos colegiados, a Deliberação. 
C) Do Prefeito, a Resolução; dos
Secretários Municipais, a Deliberação, 
dos órgãos colegiados, os Decretos. 
D) Do Prefeito, os Decretos e a
Resolução; dos Secretários Municipais e 
dos órgãos colegiados, a Deliberação. 

50) Considerando a Lei Municipal nº
5.950, de 02 de agosto de 2010, é 
CORRETO afirmar que: 

A) A progressão por mérito profissional
dar-se-á de forma horizontal, mediante 
avaliação de desempenho e 
desenvolvimento, a cada três anos de 
efetivo exercício no cargo, 
correspondendo ao acréscimo de um 
nível de vencimento. 

B) A progressão por mérito profissional
dar-se-á de forma horizontal, mediante 
avaliação de desempenho e 
desenvolvimento, a cada cinco anos de 
efetivo exercício no cargo, 
correspondendo ao acréscimo de um 
nível de vencimento. 
C) A progressão por mérito profissional
dar-se-á de forma vertical, mediante 
avaliação de desempenho e 
desenvolvimento, a cada três anos de 
efetivo exercício no cargo, 
correspondendo ao acréscimo de um 
nível de vencimento. 
D) A progressão por mérito profissional
dar-se-á de forma vertical, mediante 
avaliação de desempenho e 
desenvolvimento, a cada cinco anos de 
efetivo exercício no cargo, 
correspondendo ao acréscimo de um 
nível de vencimento. 
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