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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, BA.  
 
EDITAL Nº 01/2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 02/2019 – REDA. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
                                                                                                                  
EMPREGO: COZINHEIRO.   
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), 
qualquer tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.   
 
2. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche (exceto líquido). Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá 
acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
3. Será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato cujo celular e/ou aparelho(s) eletrônico(s), 
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização das provas. 
 
4. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o Processo Seletivo Simplificado, o 
candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ativá-lo somente após ultrapassar o portão de saída 
do prédio.   
 
5. Confira se sua prova tem 50 questões, cada qual 4 alternativas (A, B, C, D), veja se o emprego para o qual se 
inscreveu está correto. 
 
6. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o emprego para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
7. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
8. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
9. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de 
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita 
depois de iniciada a prova. 
 
10. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
Prova Objetiva terá duração máxima de 4h (quatro horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
cartão-resposta. 
 
11. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente 1h (uma hora) após o seu início, 
levando o caderno de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo o certame, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leia o texto para responder às próximas quatro questões. 
 
Desejo: Víctor Hugo. 
 
Desejo primeiro que você ame, 
E que amando, também seja amado. 
E que se não for, seja breve em esquecer. 
E que esquecendo, não guarde mágoa. 
Desejo, pois, que não seja assim, 
Mas se for, saiba ser sem desesperar. 
 
Desejo também que tenha amigos, 
Que mesmo maus e inconsequentes, 
Sejam corajosos e fiéis, 
E que pelo menos num deles 
Você possa confiar sem duvidar. 
 
E porque a vida é assim, 
Desejo ainda que você tenha inimigos. 
Nem muitos, nem poucos, 
Mas na medida exata para que, algumas vezes, 
Você se interpele a respeito 
De suas próprias certezas. 
E que entre eles, haja pelo menos um que seja justo, 
Para que você não se sinta demasiado seguro. 
 
Desejo depois que você seja útil, 
Mas não insubstituível. 
E que nos maus momentos, 
Quando não restar mais nada, 
Essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. 
 
Desejo ainda que você seja tolerante, 
Não com os que erram pouco, porque isso é fácil, 
Mas com os que erram muito e irremediavelmente, 
E que fazendo bom uso dessa tolerância, 
Você sirva de exemplo aos outros. 
 
Desejo que você, sendo jovem, 
Não amadureça depressa demais, 
E que sendo maduro, não insista em rejuvenescer 
E que sendo velho, não se dedique ao desespero. 
Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor e 
É preciso deixar que eles escorram por entre nós. 
 
Desejo por sinal que você seja triste, 
Não o ano todo, mas apenas um dia. 
Mas que nesse dia descubra 
Que o riso diário é bom, 
O riso habitual é insosso e o riso constante é insano. 
 
Desejo que você descubra, 
Com o máximo de urgência, 
Acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, 
Injustiçados e infelizes, e que estão à sua volta. 
 
Desejo, outrossim, que você tenha dinheiro,  
Porque é preciso ser prático. 
E que pelo menos uma vez por ano 
Coloque um pouco dele 
Na sua frente e diga “Isso é meu”, 
Só para que fique bem claro quem é o dono de quem. 
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Desejo também que nenhum de seus afetos morra, 
Por ele e por você, 
Mas que se morrer, você possa chorar 
Sem se lamentar e sofrer sem se culpar. 
 
Desejo por fim que você sendo homem, 
Tenha uma boa mulher, 
E que sendo mulher, 
Tenha um bom homem 
E que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, 
E quando estiverem exaustos e sorridentes, 
Ainda haja amor para recomeçar. 
E se tudo isso acontecer, 
Não tenho mais nada a te desejar. 
 
01. De acordo com o poema, assinale a alternativa correta. 
a) Segundo o poema, o eu lírico deseja que você seja tolerante com os que erram pouco.  
b) Em uma das colocações, o poeta diz para o leitor ser útil e insubstituível. 
c) De acordo com o poema, o eu lírico deseja que você tenha amigos e pelo menos num deles você possa confiar, 
sem duvidar.  
d) O autor do poema deseja que você tenha inimigos na medida exata para que, algumas vezes, você se interpele 
a respeito de suas próprias incertezas. 
 
02. No texto, as palavras [momentos, mágoa, inconsequentes, próprias] têm como sinônimos: 
a) Instantes – ressentimento – insensatos – pessoais. 
b) Mafuás – nônuplo – irresponsáveis – exclusivas. 
c) Propósitos – rebordo – pertinentes – pantominas.  
d) Ranários – salamaleque – radiantes – pessoais. 
 
03. Ainda no texto, os vocábulos [tolerante, rejuvenescer, insano] têm como antônimos: 
a) Condescendente – remoçar – assisado. 
b) Resignado – reverdecer – circunspecto. 
c) Transigente – reflorescer – adoidado. 
d) Inflexível – avelhentar – ajuizado. 
 
04. As palavras do texto [maus, tolerante, inconsequentes, corajosos, fiéis], quanto à classe gramatical, 
são: 
a) Substantivos. 
b) Adjetivos. 
c) Advérbios. 
d) Pronomes. 
 
05. Quanto a encontros vocálicos, assinale a alternativa onde temos respectivamente ditongo, hiato e 
tritongo. 
a) Fui / lagoa / aguei. 
b) Noite / peixe / quais. 
c) Toquei / frouxo / quaisquer. 
d) Ainda / dói / enxaguei. 
 
06. Marque a alternativa onde temos apenas hiatos. 
a) Paraíba – baú – caixa. 
b) Cafeína – cooperar – queixa. 
c) Rainha – lua – ouro. 
d) Reeleger – fiel – suado. 
 
07. Na devida separação de sílabas das palavras, assinale a alternativa correta. 
a) Má-fia / sá-bio / pa-go-de-i-ro. 
b) Sa-bo-ne-tei-ra / pro-por-ci-o-nal / pai-ol. 
c) Ma-cum-bei-ro / pai-sa-gis-ta / pro-pí-cio. 
d) Pai-sa-na / ra-di-a-dor / ra-di-os-co-pia. 
 
08. Quanto à classificação das palavras em número de sílabas, assinale a alternativa onde temos 
monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 
a) Há / aí / flores / prateleira. 
b) Mar / uva / furacão / açougue. 
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c) Sós / rua / janeiro / Mariana. 
d) Sim / teu / orgulhar / brasileiro. 
 
09. No devido uso da ortografia, marque a alternativa incorreta. 
a) Creolina / cumeeira / desenteria. 
b) Irrequieto / empecilho / escárnio. 
c) Possui / crânio / crioulo. 
d) Goela / nódoa / privilégio. 
 
10. Quanto ao correto uso das letras g e j, assinale a alternativa incorreta. 
a) Gesso / jeito / jipe. 
b) Vertigem / estágio / laje. 
c) Ferrugem / gorjear / canjica. 
d) Pagem / contágio / berinjela. 
 
11. Marque a alternativa onde temos um sujeito indeterminado. 
a) Há muitos animais nesta fazenda. 
b) Publicaram a morte do jogador. 
c) Chove muito nesta terra. 
d) Gosto de viajar para Campo Grande. 
 
12. De acordo com predicado, assinale a alternativa incorreta. 
a) Ela anda triste. (Predicado nominal). 
b) Os jogadores andam pelo gramado. (Predicado verbal). 
c) Os peregrinos andam pela estrada cansados. (Predicado verbo-nominal). 
d) Eles julgaram o réu culpado. (Predicado verbal). 
 
13. Marque a alternativa onde não temos predicativo do objeto. 
a) Acho as suas ideias fantásticas. 
b) O professor deixou o aluno desconsolado. 
c) A bandeira é o símbolo da Pátria. 
d) O público considerou o festival excelente. 
 
14. Na oração “Ela adotou-o por filho”, os termos grifados são: 
a) Pronome / pronome / preposição. 
b) Pronome / pronome / conjunção. 
c) Pronome / artigo / preposição. 
d) Pronome / numeral / preposição. 
 
15. Quanto ao tipo de frases, assinale cada item com (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa 
correta: 
( ) Estudar é muito importante. (Frase afirmativa). 
( ) Margarete não quis minha ajuda. (Frase negativa). 
( ) Você não virá almoçar? (Frase interrogativa). 
( ) Este concurso está muito difícil! (Frase exclamativa). 
( ) Que Deus te abençoe! (Frase optativa). 
a) V – F – V – V – F. 
b) V – V – F – V – V. 
c) V – V – V – V – F. 
d) V – V – V – V – V. 
 
16. Relacione as colunas e marque a alternativa que apresenta a sequência correta, quanto às figuras de 
linguagem. 
 
COLUNA I. 
(A) Denotação. 
(B) Conotação. 
(C) Aliteração. 
(D) Pleonasmo. 
(E) Anáfora. 
(F) Metáfora. 
 
COLUNA II. 
1- Tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. (Olavo Bilac). 
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2- Boi bom bravo, bate baixo, bota barba, boi berrando... Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. 
(Guimarães Rosa). 
3- E rir meu riso e derramar meu pranto. (Vinícius de Moraes). 
4- Meu pensamento é um rio subterrâneo. (Fernando Pessoa). 
5- Carlos é um moço azedo, está sempre de péssimo humor. 
6- Aquele suco estava muito azedo, nem tomei. 
a) (A 5) – (B 6) – (C 2) – (D 3) – (E 1) – (F 4). 
b) (A 6) – (B 5) – (C 2) – (D 3) – (E 1) – (F 4). 
c) (A 6) – (B 5) – (C 3) – (D 2) – (E 4) – (F 1). 
d) (A 5) – (B 6) – (C 1) – (D 4) – (E 2) – (F 3). 
 
17. Marque a alternativa onde temos a figura de linguagem sinestesia. 
a) Um doce abraço ela recebeu do namorado. 
b) Os jardins têm vida e morte. 
c) Estou morrendo de sede! 
d) Ela comprou dois dentes de alho para colocar no arroz. 
 
18. Sobre acentuação gráfica, assinale a alternativa incorreta. 
a) O trema permanece nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. 
b) São acentuados os monossílabos e as palavras oxítonas terminadas em éis, éu(s), ói(s). 
c) Não são acentuadas as oxítonas com i e u na posição final depois de um ditongo. 
d) Há o acento diferencial nos pares: pôde / pode, pôr / por, têm / tem, vêm / vem; derivados de ter e vir. 
 
19. Marque a alternativa incorreta quanto ao uso, ou não, da crase. 
a) Estou disposto a ajudar. 
b) Jantou à meia-noite. 
c) Curso à distância. 
d) Estou à distância de dois quilômetros de Barretos. 
 
20. Quanto ao uso dos porquês, assinale cada item com (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa 
correta. 
( ) Por que João brigou? 
( ) Ela não me disse os motivos por que chegou atrasada. 
( ) Eu não liguei porque estava sem celular. 
( ) Não entendo o porquê do soldado ter atirado nele. 
( ) Tanta tristeza por quê? 
a) V – F – V – V – F. 
b) V – V – F – V – V. 
c) V – V – V – V – F. 
d) V – V – V – V – V. 
 
MATEMÁTICA. 
21. Em uma auditoria interna da Prefeitura Municipal de Alagoinhas, decidiu-se analisar processos com 
numeração superior à de número DCXVII. 
Marque a alternativa que apresenta um dos processos analisados. 
a) LXXXIX. 
b) MCDLIII. 
c) CXLIX. 
d) CCXL. 
 
22. Suponha que na Prefeitura Municipal de Alagoinhas há reunião no setor de agricultura a cada 6 dias, e, 
no setor de administração, a cada 8 dias. Sabendo que nesses dois setores houve reunião no dia 5 de 
setembro, em que dia haverá reunião nos dois setores juntos novamente? 
a) 14 de setembro. 
b) 24 de setembro. 
c) 29 de setembro. 
d) 17 de setembro. 
 
23. Em uma entrevista de emprego de uma empresa, perguntaram ao entrevistador quantas vagas 
disponíveis a empresa tinha, e ele respondeu: “Se ao dobro do número de vagas você adicionar 5, obterá 
o número 57”. 
Marque a alternativa que apresenta corretamente o número de vagas disponíveis. 
a) 27. 
b) 26. 
c) 28. 
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d) 29. 
 
24. Suponha que, no município de Alagoinhas, a prefeitura organiza, periodicamente, campanhas de 
vacinação de animais contra a raiva. Numa dessas campanhas, foram vacinados 12 916 animais do centro 
urbano e 1 964 da área rural. 
Quantos animais foram vacinados ao todo nesse município? 
a) 10 952. 
b) 14 810. 
c) 10 980. 
d) 14 880. 
 
25. Uma servidora da Prefeitura Municipal de Alagoinhas verificou que, em seu setor, estavam em 
andamento alguns processos. O número desses processos pode ser obtido como a soma de:  
 

               
 
Marque a alternativa que apresenta corretamente o número de processos em andamento nesse setor. 
a) 301. 
b) 067. 
c) 550. 
d) 246. 
 
26. Uma praça do Município de Alagoinhas tem comprimento de 400 metros e foi utilizada para um 
campeonato de corrida. Sabendo que o vencedor precisa percorrer 10 km, determine quantas voltas 
completas nessa praça o vencedor precisará dar. 
a) 25 voltas. 
b) 30 voltas. 
c) 15 voltas. 
d) 20 voltas. 
 
27. Suponha que, em um processo de licitação, uma prefeitura comprou determinada tinta e que com 1 lata 
dessa tinta é possível pintar aproximadamente 50 m² de parede. Sabe-se que a prefeitura comprou várias 
latas dessa tinta e deseja pintar duas paredes de sua sede: uma com 2,5 m de altura e 40 m de 
comprimento, e outra com 2,8 m de altura e 30 m de comprimento. 
Quantas latas de tinta a prefeitura precisará abrir para pintar as paredes? 
a) 4 latas. 
b) 5 latas. 
c) 6 latas. 
d) 2 latas. 
 
28. O quadro a seguir mostra o número de pessoas matriculadas em um curso de artesanato, nos períodos 
matutino, vespertino e noturno. 
 

 Matutino Vespertino Noturno 

Inscritos 258 125 94 

 
Marque a alternativa que apresenta a média de pessoas matriculadas nesse curso. 
a) 477. 
b) 239. 
c) 159. 
d) 227. 
 
29. Em uma pesquisa realizada no Município de Alagoinhas, constatou-se que, de cada 12 casas, 7 
possuíam animais de estimação. Sabendo que na pesquisa foram analisadas 7 176 casas, quantas não 
possuíam animais de estimação? 
a) 1 435. 
b) 4 426. 
c) 1 025. 
d) 4 186. 
 
30. Para realizar o calçamento de uma rua que tem 58,5 m² de área, foram usados 1 755 paralelepípedos. 
Quantos paralelepípedos iguais a esses seriam usados para cobrir uma rua que tem 15 m² de área? 
a) 098. 
b) 450. 
c) 420. 
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d) 3042. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 
Leia o trecho a seguir: 
 
Magia, anzóis e DNA: o que médico da floresta que desvendou mistério no fundo do rio Amazonas pode 
ensinar à ciência 
 

 
Neurocirurgião de Santarém Erik Jennings compartilha suas soluções para cuidar da saúde dos povos 

amazônicos e localizar desaparecidos nos rios da região. Foto: arquivo pessoal. 
 
Eram dez horas de uma noite de domingo em Santarém. Um médico admirava a lua cheia, refletida nas 
águas calmas do rio Tapajós, quando o telefone tocou. 
 
"Doutor, aqui é o Augusto Sena, o Guto. Vamos ali em Oriximiná buscar uma paciente de dez anos de 
idade que sofreu um acidente? O avião está pronto e vou decolar em trinta minutos. O senhor pode dar 
essa ajuda?" 
 
Guto era um piloto experiente e o médico tinha total confiança nele. Mas... como estaria a paciente? E o 
avião, estaria autorizado a voar à noite? Seria adequado para o transporte médico? 
 
Inútil ponderar sobre isso. Ele sabia que o velho Guto iria buscar a criança a qualquer custo, com ou sem 
sua ajuda. 
 
"Tudo bem, Augusto, vamos lá." 
 
A história acima, verídica, é contada no livro Paradô: Histórias Vividas por um Neurocirurgião da 
Amazônia, escrito por Erik Jennings Simões – o médico que atende ao telefonema do piloto Guto. 
 
Publicado em tiragem modesta (1 mil exemplares), já aguardando segunda edição, o livro reúne casos 
vividos pelo médico ou relatados a ele, além de reflexões pessoais sobre a medicina e a vida na Amazônia. 
O efeito geral é de uma porta se abrindo para um mundo de riqueza e diversidade, praticamente 
desconhecido pela maioria dos brasileiros. 
 
Erik, de 50 anos, é um entre cinco neurocirurgiões atendendo mais de 1 milhão de pessoas distribuídas 
por uma área superior a 500 mil quilômetros quadrados. Nessa região, caberia um país como a Espanha. 
 
[...] o médico comenta algumas das crônicas do livro e compartilha com a BBC News Brasil soluções que 
encontrou para o desafio de cuidar da saúde do povo do Baixo Amazonas. Entre elas, aprender a falar tupi 
guarani e adaptar anzóis para uso como instrumento cirúrgico. 
[...] 
 
Saúde na Amazônia: o neurocirurgião que ficou em Santarém 
O sobrenome de Erik Jennings vem de seus antepassados, americanos confederados (escravocratas 
sulistas) derrotados na Guerra Civil dos EUA que se refugiaram em Santarém em 1867. 
[...] 
 
É uma das regiões mais belas do mundo, mas para a saúde, traz desafios, diz à BBC News Brasil Hebert 
Moreschi, administrador do Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará, um dos hospitais da cidade. 
São quatro ao todo, dois deles públicos. 
[...] 
 
Antes, era comum pacientes da região serem transferidos para grandes cidades para receber tratamento, 
conta Moreschi. Não mais. 
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"Hoje, podem ser atendidos pelo Erik e pela equipe dele", explica. "Operam tumores e fazem cirurgias de 
coluna, por exemplo." 
 
"Ele é extremamente conceituado, tecnicamente excelente. Poderia estar atuando em qualquer lugar do 
mundo, mas por opção, quis ficar na região de origem dele." 
 
Erik diz que se sente mais realizado em Santarém. Na cidade grande, pondera, é mais difícil ver o valor 
social do seu trabalho. 
 
Por outro lado, as exigências sobre ele e seus colegas são maiores do que nas grandes capitais 
brasileiras. 
 
"A Amazônia é um dos piores lugares do mundo na relação médico por habitante. Nos igualamos a países 
subsaarianos", diz o médico. [...]  
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-49455353. Acesso em 31 de agosto de 2019.) 
 
A notícia que você acabou de ler foi publicada por BBC News | Brasil, em 31 de agosto de 2019. Sobre o 
trecho da notícia, responda às próximas duas questões. 
 
31. Preencha os parênteses com F (quando a afirmação for falsa) ou V (quando a afirmação for verdadeira) 
e assinale a alternativa correta: 
( ) Dr. Erik e sua equipe atendem pacientes em operações de tumores e cirurgias de coluna. 
( ) O médico escreveu um livro, contando histórias sobre sua vivência na Amazônia. 
( ) O médico considera a Amazônia um dos melhores lugares do mundo na relação médico por habitante. 
a) V – V – V. 
b) F – V – F. 
c) V – V – F. 
d) F – F – V. 
 
32. Analise os itens e assinale a alternativa correta: 
I- Dr. Erik precisou aprender sobre a língua tupi guarani. 
II- O médico já adaptou anzóis para uso como instrumento cirúrgico. 
III- O Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará é um dos hospitais da cidade de Santarém. 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
Leia o trecho a seguir: 
 
Fortalecendo vínculos no acolhimento: pacientes da Maternidade contam com atendimento especializado 
do serviço de psicologia 
 
Visando ao cuidado humanizado, à qualidade do atendimento e à garantia de atenção integral às 
parturientes, a Maternidade recebeu, esta semana, uma visita do Conselho Regional de Psicologia, que 
contribuiu com orientações sobre o papel e a atuação de psicólogos no contexto hospitalar. 
 
A intenção, segundo a diretoria da Maternidade, é oferecer um atendimento qualificado, com equipe 
multidisciplinar, que atue consolidando redes, vínculos e ampliando diálogos no serviço de saúde. 
 

 
Foto: Divulgação 
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“O psicólogo propicia esse espaço de escuta, não só para a paciente, mas para toda a família, em um 
momento que é muito particular. São profissionais que atuam com suporte tanto no vínculo da gestante 
com o bebê quanto nas dúvidas após o parto. Antes, tínhamos 2 psicólogas e agora contamos com um 
quadro completo de 5 profissionais para o suporte a pacientes, acompanhantes e funcionários, com a 
implantação do serviço de psicologia”, salientou a diretora da Maternidade, Monalisa Oliveira. 
[...] 
 
O serviço de psicologia passa a ser oferecido diariamente a partir de setembro e a Maternidade informou 
que, além do trabalho dos psicólogos e dos profissionais médicos, conta também com uma equipe 
multidisciplinar composta por enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas, conforme preconizam as 
determinações vigentes. 
 
(Fonte: https://www.alagoinhas.ba.gov.br/index.php/fortalecendo-vinculos-no-acolhimento-pacientes-da-
maternidade-contam-com-atendimento-especializado-do-servico-de-psicologia/. Acesso em 01 de 
setembro de 2019.) 
 
O trecho que você acabou de ler faz parte da notícia publicada em 30 de agosto de 2019, no site oficial da 
Prefeitura de Alagoinhas-BA. Sobre o trecho, responda às próximas duas questões. 
 
33. Com o objetivo de promover o cuidado humanizado direcionado às parturientes, a Maternidade 
recebeu uma visita do: 
a) Conselho Nacional de Enfermagem. 
b) Grupo de Apoio de Psicólogos. 
c) Conselho Regional de Psicologia. 
d) Grupo Especializado de Médicos e Fisioterapeutas. 
 
34. A partir de qual mês o serviço de psicologia será oferecido diariamente? 
a) Setembro. 
b) Outubro. 
c) Novembro. 
d) Dezembro. 
 
35. O atual prefeito da cidade de Alagoinhas-BA é: 
a) João Batista Fiscina. 
b) Joseildo Ribeiro Ramos. 
c) Paulo Cezar Simões Silva. 
d) Joaquim Belarmino Cardoso Neto. 
 
36. O gentílico que identifica quem nasce em Alagoinhas-BA é: 
a) Alagoano. 
b) Alagoense. 
c) Alagoinhense. 
d) Alagoinhano.  
 
Observe o mapa do estado da Bahia e responda às próximas duas questões. 

 
Fonte: Wikipédia 
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37. Quanto à localização do estado da Bahia, preencha os parênteses com V (quando a afirmação for 
verdadeira) ou com F (quando a afirmação for falsa) e assinale a alternativa correta: 
( ) Parte do Estado da Bahia está no litoral. 
( ) O Estado da Bahia está na Região Norte do país. 
( ) O Estado da Bahia é margeado pelo Oceano Atlântico. 
a) V – V – V. 
b) V – F – V. 
c) F – V – F. 
d) V – F – F. 
 
38. Alguns estados fazem divisa com a Bahia, dentre eles: 
I- Minas Gerais. 
II- Mato Grosso do Sul. 
III- Sergipe. 
Está(ão) correto(s): 
a) I, II e III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas o III. 
d) Apenas I e III. 
 
39. O atual governador do estado da Bahia é: 
a) Jaques Wagner. 
b) Rui Costa. 
c) Paulo Souto. 
d) César Borges. 
 
40. Acerca da Lei Complementar nº 007/03, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais, marque V (nos itens verdadeiros) e F (nos 
itens falsos) e assinale a alternativa correta. 
( ) Esta Lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração direta, das autarquias e das 
fundações públicas municipais, dos Poderes Executivo e Legislativo, cujo regime jurídico único tem 
natureza de direito público, com caráter institucional estatutário. 
( ) Os cargos públicos são acessíveis apenas aos brasileiros natos. 
( ) É permitida a prestação de serviços gratuitos ao servidor efetivo, além das inerentes ao cargo que 
ocupa, estabelecidas nas descrições e requisitos para provimento na Lei do Plano de Cargos e 
Vencimentos. 
a) V – F – V. 
b) F – V – F. 
c) V – V – V. 
d) V – F – F. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
41. A pirâmide alimentar, dividida em quatro níveis, foi desenvolvida para uma melhor compreensão, por 
parte da população, sobre todos os grupos que devem estar presentes na alimentação. 
Assinale a alternativa incorreta, quanto aos alimentos, referentes a cada nível. 
a) Primeiro nível: cereais, pães, tubérculos e raízes. 
b) Segundo nível: frutas e hortaliças. 
c) Terceiro nível: carnes, leite e açúcares. 
d) Quarto nível: óleos, gorduras, açúcares e doces. 
 
42. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta: 
A administração dos serviços de alimentação pode ser realizada de duas maneiras: autogestão ou 
terceirização. 
I. Autogestão: a própria empresa encarrega-se de providenciar toda a infraestrutura, além de elaborar e 
distribuir as refeições e de contratar seus funcionários, bem como gerenciar todo o processo. 
II. Terceirização: empresas que não possuem produção de refeições e, portanto, realizam contrato com 
empresas do ramo da alimentação para fazê-lo. 
III. Autogestão: a própria empresa encarrega-se de providenciar toda a infraestrutura, já a elaboração e 
distribuição das refeições, assim como os funcionários, são cedidos de uma outra empresa. 
IV. Terceirização: empresas que não possuem produção de refeições e, portanto, buscam empresas do 
ramo da alimentação para ceder apenas funcionários capacitados. 
a) Apenas os itens II e IV são corretos. 
b) Apenas os itens II e III são corretos. 
c) Apenas os itens I e IV são corretos. 
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d) Apenas os itens I e II são corretos. 
 
43. É frequente a utilização de baixas temperaturas como modo de conservação de alimentos, visto que o 
frio inibe o crescimento microbiano e desacelera as ações enzimáticas. Manter a temperatura adequada é 
essencial para tal conservação de todas as classes de alimentos. 
Sobre isso, assinale a alternativa incorreta. 
a)

 

A temperatura de conservação para carnes é de –12°C a –18°C. 
b) A temperatura de conservação dos cereais é de 20°C a 25°C. 
c) A temperatura de conservação para leite e derivados é de 4°C. 
d) A temperatura de conservação para vegetais e frutas é de 10°C. 
 
44. A principal técnica de higienização utilizada para frutas e hortaliças é a com hipoclorito de sódio, a 
qual consiste em lavar esses alimentos em água corrente e, em seguida, realizar uma solução de água + 
hipoclorito, por determinado tempo, enxaguando em água corrente novamente. 
Qual o tempo necessário, que esses alimentos devem ficar submersos nessa solução, para que essa 
higienização seja efetiva?  
a) 10 minutos. 
b) 15 minutos. 
c) 20 minutos. 
d) 25 minutos. 
 
45. São exemplos de microrganismos de interesse em alimentos, exceto: 
a) Fungos. 
b) Bactérias. 
c) Vírus. 
d) Protozoários. 
 
46. Pedro Escudero, médico argentino, foi o primeiro a estudar a especialidade em nutrição. Ele 
desenvolveu as 4 leis da alimentação, que são as principais orientações para uma alimentação que 
garante crescimento, manutenção e desenvolvimento saudáveis. Quais são as quatro leis?  
a) 1ª lei: da quantidade; 2ª lei: da qualidade; 3ª lei: da harmonia; 4ª lei: da adequação. 
b) 1ª lei: da quantidade; 2ª lei: da qualidade; 3ª lei: da adequação; 4ª lei: da harmonia. 
c) 1ª lei: da qualidade; 2ª lei: da quantidade; 3ª lei: da adequação; 4ª lei: da harmonia. 
d) 1ª lei: da qualidade; 2ª lei: da quantidade; 3ª lei: da harmonia; 4ª lei: da adequação.  
 
47. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta somente exemplos de cereais. 
a) Arroz, aveia, feijão, milho e trigo. 
b) Arroz, aveia, feijão, ervilha e trigo. 
c) Arroz, aveia, cevada, ervilha e trigo. 
d) Arroz, aveia, cevada, milho e trigo. 
 
48. São consequências da carência nutricional de vitamina A, ferro e iodo, respectivamente: 
a) Bócio, anemia e cegueira. 
b) Cegueira, anemia e bócio. 
c) Anemia, cegueira e bócio. 
d) Cegueira, bócio e anemia. 
 
49. São exemplos de técnicas de preparos, exceto: 
a) Bater. 
b) Assar. 
c) Grelhar. 
d) Refogar. 
 
50. Qual é a sigla do Conselho Nacional de Segurança Alimentar? 
a) CNJ. 
b) CNE. 
c) CONSEA. 
d) CNPCP. 
 
RASCUNHO. 


