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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica? 
 

Estudo aponta que a procura por procedimentos de nariz e 
queixo aumentou por conta das distorções de 
características faciais causadas pelas selfies. 

 

Com distorções irreais de características faciais, as 
“selfies” causam um efeito que pode gerar um aumento nos 
pedidos de cirurgia plástica desnecessárias. É o que mostra um 
estudo recente publicado na Plastic & Reconstructive Surgery.  

“Os jovens são mais afetados por este fenômeno”, afirma 
o cirurgião plástico Mário Farinazzo, membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Chefe do Setor de 
Rinologia da UNIFESP e cirurgião instrutor do Dallas Rinoplasthy. 
“O fato de se ter uma câmera nas mãos a todo momento é um 
convite para o autorretrato de todos os ângulos e em todas as 
situações. Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo 
que desagrada, principalmente se compara com fotos de outras 
pessoas nas redes sociais ignorando o fato de que muitas delas 
são produzidas e manipuladas digitalmente”, completa. 

O estudo aponta, inclusive, que pacientes utilizam cada vez 
mais as fotografias tiradas de câmeras de smartphone para 
discutir com um cirurgião plástico. Há uma relação documentada 
entre o aumento de selfies e os pedidos de rinoplastia – ou 
cirurgia para alterar a aparência do nariz – principalmente entre 
os mais jovens, assim como a mentoplastia, já que esses retratos 
costumam alterar a aparência do nariz e do queixo.  

Mas como as câmeras podem distorcer as imagens, 
especialmente quando são tiradas de perto, as selfies podem 
não refletir a verdadeira aparência de um indivíduo, segundo a 
pesquisa. Outro ponto apontado pelo trabalho que influencia o 
crescimento de procedimentos estéticos é a excessiva quanti-
dade de horas observando imagens milimetricamente editadas 
para atingir a “perfeição”. “A adolescência é uma fase na qual a 
autoestima ainda depende muito de uma boa aparência, logo, 
aparecer bem nas selfies torna-se quase que uma obrigação”, 
pontua Farinazzo.” Isso leva o jovem a procurar formas de se 
sentir melhor e a cirurgia é uma delas”, acrescenta. Sem contar 
que os adolescentes estão cada vez mais informados e seguros 
daquilo que os incomodam e o que pode ser mudado. “Isso é 
influência de um mundo conectado e com grande disponibili-
dade de informação. As selfies apenas realçam o objeto do 
incômodo”, diz o médico. 

(...) “Quando um paciente percebe, por conta de sua foto, 
um nariz maior do que realmente é, cabe ao médico, em uma 
conduta ética e correta, tentar fazê-lo entender que aquilo não 
corresponde à realidade.” Para o caso em que há uma indicação 
cirúrgica de fato, o cirurgião plástico argumenta que não existe 
problema em fazer cirurgia em adolescentes. “A indicação 
está mais ligada ao problema do que à idade do paciente. 
Mas é importante uma boa conversa com o médico antes de 
qualquer procedimento. As pessoas estão cada vez mais 

críticas, e isso gera uma expectativa maior em relação aos resul-
tados de uma cirurgia. Procure um cirurgião plástico membro da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e busque também reco-
mendações”, finaliza Farinazzo. 

(BLANES. Simone. Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica? 
Veja, 2022. Disponível em: https://veja.abril.com.br/comportamento/ 

por-que-jovens-estao-fazendo-tanta-cirurgia-plastica/. Acesso em: 
13/05/2022. Adaptado.) 

 

Questão 01 
A alternativa cujo conteúdo melhor responde ao questiona-
mento presente no título do texto se encontra em: 
A) Os cirurgiões plásticos se baseiam, principalmente, nas selfies 

feitas pelos pacientes para traçar seu projeto cirúrgico. 
B) Os médicos evitam informar aos pacientes a verdadeira 

necessidade de se submeter a um procedimento estético. 
C) As selfies, frequentemente, revelam uma imagem distor-

cida das características físicas reais, sobretudo, para os 
adolescentes.   

D) Os jovens acreditam estar cada vez mais bem informados 
sobre o que esteticamente os incomoda e procuram solu-
ções nas cirurgias. 

 

Questão 02 
A respeito das ideias e informações veiculadas no texto, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os adolescentes desejam ficar com uma boa aparência 

nas fotos, já que a imagem é algo muito importante para 
a autoestima deles.   

B) O Dr. Farinazzo recomenda que as pessoas busquem ori-
entações e informações antes de se submeterem a um 
procedimento estético.  

C) Para os médicos, via de regra, há alguns inconvenientes 
em se realizar procedimentos estéticos, como a rinoplas-
tia, em pacientes jovens.  

D) Os jovens comparam suas selfies com as das pessoas que 
utilizam alguma espécie de filtro e isso os faz acreditar 
que sua aparência não é boa.  

 

Questão 03 
A opinião do cirurgião plástico Mário Farinazzo foi utilizada 
como uma estratégia argumentativa, que é conhecida por 
argumento de: 
A) Autoridade. 
B) Comparação. 
C) Exemplificação. 
D) Provas concretas. 
 

Questão 04 
Analise este excerto: “O estudo aponta, inclusive, que paci-
entes utilizam cada vez mais as fotografias tiradas de câmeras 
de smartphone para discutir com um cirurgião plástico.” (3º§) 
O termo destacado foi utilizado pela autora com a função de: 
A) Antecipar a ideia a ser desenvolvida. 
B) Apontar para o argumento mais forte. 
C) Resumir as ideias principais do período. 
D) Ampliar o sentido do termo subsequente. 
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Questão 05 
Das passagens destacadas a seguir, qual apresenta uma rela-
ção semântica de causa e consequência? 
A) “Há uma relação documentada entre o aumento de selfies e 

os pedidos de rinoplastia – ou cirurgia para alterar a aparên-
cia do nariz [...]” (3º§) 

B) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais 
informados e seguros daquilo que os incomodam e o que 
pode ser mudado.” (4º§) 

C) “Outro ponto apontado pelo trabalho que influencia o cresci-
mento de procedimentos estéticos é a excessiva quantidade 
de horas observando imagens...” (4º§) 

D) “Mas como as câmeras podem distorcer as imagens, espe-
cialmente quando são tiradas de perto, as selfies podem não 
refletir a verdadeira aparência de um indivíduo, [...]” (4º§) 

 

Questão 06 
A linguagem presente nos gêneros jornalísticos procura seguir 
as regras da gramática normativa. No entanto, eventualmente, 
é possível encontrar nesses mesmos gêneros alguns deslizes 
gramaticais. Assinale a passagem em que a autora do artigo 
cometeu uma INADEQUAÇÃO em relação ao emprego da con-
cordância nominal. 
A) “As pessoas estão cada vez mais críticas, e isso gera uma 

expectativa maior em relação aos resultados de uma cirur-
gia.” (5º§) 

B) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais 
informados e seguros daquilo que os incomodam e o que 
pode ser mudado.” (4º§) 

C) “[...] ‘se compara com fotos de outras pessoas nas redes 
sociais ignorando o fato de que muitas delas são produzidas 
e manipuladas digitalmente’[...]” (2º§) 

D) “Com distorções irreais de características faciais, as 
‘selfies’ causam um efeito que pode gerar um aumento 
nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias.” (1º§) 

 

Questão 07 
Prefixos e sufixos são morfemas que se ligam ao radical das 
palavras, acrescentando-lhes significados. Com base nessas 
informações, selecione a alternativa em que o sentido do pre-
fixo ou do sufixo destacado foi INCORRETAMENTE apontado 
nos colchetes.  
A) “A adolescência é uma fase na qual a autoestima ainda 

depende muito de uma boa aparência, [...]” (4º§) [auto- 
= próprio] 

B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que 
desagrada, principalmente se compara com fotos de outras 
pessoas [...]” (2º§) [des- = reforço] 

C) “[...] afirma o cirurgião plástico Mário Farinazzo [...] Chefe do 
Setor de Rinologia da UNIFESP e cirurgião instrutor do Dallas 
Rinoplasthy.” (2º§) [-tor = agente] 

D) “‘[...] compara com fotos de outras pessoas nas redes sociais 
ignorando o fato de que muitas delas são produzidas e mani-
puladas digitalmente [...]’” (2º§) [-mente = modo] 

 
 
 

 

Questão 08 
Observe esta passagem: “Estudo aponta que a procura por 
procedimentos de nariz e queixo aumentou por conta das 
distorções de características faciais causadas pelas selfies” 
(subtítulo). Em qual alternativa o termo que apresenta a 
mesma função do que destacado no trecho anterior? 
A) “Por que jovens estão fazendo tanta cirurgia plástica?” 

(título) 
B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que 

desagrada...” (2º§) 
C) “[...] o cirurgião plástico argumenta que não existe pro-

blema em fazer cirurgia em adolescentes.” (5º§)  
D) “[...] as ‘selfies’ causam um efeito que pode gerar um au-

mento nos pedidos de cirurgia plástica desnecessárias.” 
(1º§) 

 

Questão 09 
Assinale a alternativa em que os verbos destacados foram 
empregados no modo imperativo. 
A) “‘Procure um cirurgião plástico membro da Sociedade Brasi-

leira de Cirurgia Plástica e busque também recomendações’ 
[...]” (5º§) 

B) “Isso gera frustração, pois sempre existe um ângulo que 
desagrada, principalmente se compara com fotos de outras 
pessoas [...]” (2º§) 

C) “Sem contar que os adolescentes estão cada vez mais 
informados e seguros daquilo que os incomodam e o que 
pode ser mudado.” (4º§) 

D) “Para o caso em que há uma indicação cirúrgica de fato, 
o cirurgião plástico argumenta que não existe problema 
em fazer cirurgia em adolescentes.” (5º§) 

 

Questão 10 
Releia este fragmento do 3º§: “Há uma relação documentada 
entre o aumento de selfies e os pedidos de rinoplastia (...), 
assim como a mentoplastia, já que esses retratos costumam 
alterar a aparência do nariz e do queixo”. Considerando-se o 
contexto, é possível inferir que os termos mentoplastia e 
rinoplastia se referem, respectivamente, às seguintes cirurgias 
de alteração:  
A) Lábios e nariz. 
B) Queixo e nariz. 
C) Orelhas e lábios. 
D) Orelhas e queixo. 
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
No LibreOffice Impress 7.0, Configuração Local, Idioma Portu-
guês-Brasil, a Área de Trabalho, que é normalmente o centro 
da janela principal, possui quatro exibições-padrão, que podem 
ser selecionadas por meio de abas. Trata-se da área em que se 
vai trabalhar a apresentação, criando e editando o que desejar. 
Uma das exibições é aberta, por padrão, quando o LibreOffice 
Impress é acionado; assinale-a. 
A) Notas. 
B) Normal. 
C) Estrutura de tópicos. 
D) Organizador de slides.                                                                                                
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Questão 12 
No Windows 8, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
para que o usuário possa percorrer os gadgets da área de tra-
balho, um atalho de teclado é o meio mais rápido; assinale-o. 
A) CTRL + A 
B) CTRL + E 
C) WIN + G (Tecla Windows + letra G) 
D) WIN + H (Tecla Windows + letra H) 
                                                                                                

Questão 13 
Considerando o Windows 8, Configuração Local, Idioma Por-
tuguês-Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Existem três tipos de contas de usuário: usuário local; 

uma conta de domínio; ou, uma conta Microsoft.  
II. O perfil de usuário de uma conta local é armazenado na 

nuvem e pode ser usado em qualquer computador. 
III. Windows Live ID ou um endereço de e-mail dos domínios 

Live ou Hotmail são contas da Microsoft. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e III.                                                                                                
 

Questão 14 
Em LibreOffice Calc 7.0, Configuração Local, Idioma Português-
-Brasil, o menu que “contém comandos para modificar a apa-
rência da interface de usuário do Calc, Ver cabeçalhos, Tela 
inteira, Zoom etc.” localiza-se na seguinte barra de menus: 
A) Exibir. 
B) Editar. 
C) Dados. 
D) Arquivo.                                                                                          
 

Questão 15 
No LibreOffice Writer 7.1, Configuração Local, Idioma Portu-
guês-Brasil, há três maneiras de exibir a caixa de diálogo 
“Localizar e Substituir”: I. clicar no ícone localizar e substituir 
na barra de ferramentas Localizar; II. acessar a Barra de 
Menus/Editar > Localizar e substituir; ou, III. usar um con-
junto de teclas de atalho do teclado. Tal conjunto se refere as 
seguintes teclas de atalho do teclado: 
A) CTRL + D 
B) CTRL + F 
C) CTRL + H 
D) CTRL + M 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
A deficiência de vitamina A é um problema mundial de saúde 
pública, com alta prevalência de crianças brasileiras defici-
entes neste micronutriente. O primeiro sinal clínico de defici-
ência de vitamina A é a cegueira noturna. Os alimentos-fonte 
fornecem tal vitamina em duas formas: vitamina A pré-for-
mada nos alimentos de origem animal e carotenoides pró-                   
-vitamina A, oriundos de alimentos de origem vegetal. São 
considerados alimentos-fonte de vitamina A, EXCETO: 
A) Ovo.                                                                                               
B) Leite. 
C) Limão. 
D) Espinafre. 
 

Questão 17 
As proteínas podem ser classificadas pela presença dos amino-
ácidos essenciais em sua estrutura e pela quantidade destes. A 
ausência de aminoácidos essenciais é chamada “fator limi-
tante”, ou seja, o valor da proteína em questão fica limitado à 
concentração do aminoácido em menor concentração. Sendo 
assim, as proteínas são divididas em alto valor biológico ou 
baixo valor biológico. Trata-se de um alimento rico em pro-
teína de alto valor biológico: 
A) Açaí.                                                                                               
B) Feijão. 
C) Iogurte. 
D) Macarrão. 
 

Questão 18 
A Resolução RDC nº 503/2021 dispõe sobre os requisitos mínimos 
exigidos para a terapia de nutrição enteral, devendo existir pro-
cedimentos operacionais escritos para todas as etapas do pro-
cesso de preparação. Sobre as recomendações na manipulação da 
dieta enteral segundo tal resolução, analise as afirmativas a seguir. 
I. Todas as embalagens de insumos, de nutrição enteral indus-

trializada e recipientes devem ser limpos e sanitizados antes 
da entrada na sala de manipulação. 

II. A única exigência para a água utilizada no preparo da nutri-
ção enteral é que ela deve atender aos requisitos de água 
potável conforme legislação vigente. 

III. Todos os funcionários envolvidos na preparação da nutrição 
enteral devem lavar as mãos e antebraços, e escovar as unhas, 
com antisséptico apropriado e regularizado pela Anvisa, antes 
do início de qualquer atividade na sala de manipulação e após 
a descontaminação das embalagens/recipientes, ou quando da 
contaminação acidental no próprio ambiente. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 19 
Nutrição enteral é definida como alimento para fins especiais, 
com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou 
combinada, de composição definida ou estimada, especial-
mente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, 
industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente 
para substituir ou complementar a alimentação oral em paci-
entes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutri-
cionais. O manipulador de alimentos deve seguir vários as-
pectos e cuidados para evitar contaminação das fórmulas 
destinadas à nutrição enteral. Diante do exposto, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) A nutrição enteral não industrializada deve ser administrada 

até doze horas após a sua manipulação e para a industria-
lizada devem ser consideradas as recomendações do fabri-
cante. 

B) Sempre que se optar pela utilização de nutrição enteral em 
sistema aberto é necessário que a manipulação aconteça em 
uma sala de manipulação sanitizada, específica para a mani-
pulação de nutrição enteral. 

C) Os copeiros devem trocar suas roupas vindas de casa por 
roupas privativas do próprio hospital. A paramentação deve 
ser realizada em área específica, antes da entrada na área de 
preparo ou manipulação do lactário.   

D) A paramentação utilizada na sala de manipulação deve 
compreender uniforme constituído de sapato fechado ou 
botas, avental fechado ou macacão com mangas compridas, 
decote fechado, gorro ou touca e máscara, constituindo 
barreira à liberação de partículas. 

 

Questão 20 
A Resolução nº 216/2004 dispõe sobre o regulamento técnico 
de boas práticas para serviços de alimentação, a fim de garantir 
as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Sobre 
as recomendações quanto à preparação, reaproveitamento e 
conservação dos alimentos, marque V para as afirmativas ver-
dadeiras e F para as falsas. 
(     ) A estocagem a frio previne o crescimento da maioria das 

bactérias patogênicas, retarda o crescimento de micro-         
-organismos deteriorantes. O congelamento elimina as 
bactérias mais comumente responsáveis pela intoxicação 
por alimentos. 

(     ) O prazo máximo de consumo do alimento preparado e 
conservado sob refrigeração à temperatura de 4° C, ou 
inferior, deve ser de cinco dias. Quando forem utilizadas 
temperaturas superiores a 4° C e inferiores a 5° C, o prazo 
máximo de consumo deve ser reduzido, de forma a garantir 
as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. 

(     ) Caso o alimento preparado seja armazenado sob refrige-
ração ou congelamento deve-se apor no seu invólucro, no 
mínimo, as seguintes informações: designação; data de 
preparo; e, prazo de validade. A temperatura de armazena-
mento deve ser regularmente monitorada e registrada. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) V, F, F. 
C) F, F, V. 
D) F, V, V. 

Questão 21 
“Em todo o mundo, todos os anos, milhões de pessoas são 
acometidas por Doenças Transmitidas por Alimentos, também 
conhecidas pela sigla DTAs. Os alimentos transmitem doenças 
quando se apresentam contaminados, sendo os contami-
nantes biológicos, os responsáveis pelos maiores surtos já 
identificados em diversos países do mundo. Os micro-orga-
nismos se utilizam de demais seres vivos como homens, 
animais e insetos e até mesmo do vento para contaminarem 
outros locais. Os seres humanos possuem em sua boca, mãos, 
nariz ou sobre a pele __________ causadores de intoxicação. 
Por isso devem-se redobrar os cuidados ao manipular ali-
mentos potencialmente perigosos, já que pode ocorrer a con-
taminação direta quando o manipulador não tiver cuidado, 
por exemplo, ao tossir, espirrar na área de manipulação de 
alimentos.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) vírus 
B) fungos 
C) parasitos 
D) bactérias 
 

Questão 22 
“As Boas Práticas de Preparação da Nutrição Enteral estabe-
lecem as orientações gerais para aplicação nas operações de 
preparação da nutrição enteral, bem como critérios para aqui-
sição de insumos, materiais de embalagem e nutrição enteral 
industrializada. A nutrição enteral não industrializada possui 
composição estimada, formulada e manipulada a partir de 
alimentos in natura e/ou produtos alimentícios, sob prescrição 
dietética. A Resolução RDC nº 503/2021 recomenda reservar 
amostra de cada sessão de preparação para contraprova. As 
amostras para avaliação microbiológica laboratorial devem ser 
estatisticamente representativas, ser conservadas, sob refrige-
ração, durante ______ horas após o seu prazo de validade.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) 24                                                                                           
B) 36 
C) 48 
D) 72 
 

Questão 23 
Inúmeros fatores afetam a qualidade da vida moderna, de 
forma que a população deve se conscientizar da importância de 
alimentos contendo substâncias que auxiliam a promoção da 
saúde, trazendo, com isso, uma melhora no estado nutricional. 
Os alimentos funcionais se caracterizam por oferecer vários 
benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à sua 
composição química, podendo desempenhar um papel poten-
cialmente benéfico na redução do risco de doenças crônico-                  
-degenerativas. Qual alimento funcional relacionado é uma boa 
fonte de ômega 3, que possui ação de diminuição dos processos 
inflamatórios, efeito favorável sobre os níveis de triglicerídeos, 
pressão sanguínea, mecanismo de coagulação e ritmo cardíaco?  
A) Soja. 
B) Vinho.  
C) Aveia.  
D) Salmão. 
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Questão 24 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Doença 
Cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte no mundo. 
O consumo de gordura saturada e o de trans são classicamente 
relacionados com elevação do LDL-c plasmático e aumento de 
risco cardiovascular. A substituição de gordura saturada da 
dieta por mono e poli-insaturada é considerada uma estra-
tégia para o melhor controle da hipercolesterolemia e con-
sequente redução da chance de eventos clínicos. Trata-se 
de alimento que possui gordura trans: 
A) Carne.                                                                                               
B) Chocolate. 
C) Óleo de coco. 
D) Sorvete cremoso. 
 

Questão 25 
A higiene é tão importante que, dentre os Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POPs), são exigidos procedimentos 
escritos específicos para higiene dos colaboradores, higienização 
de instalações, equipamentos, móveis e higienização do reser-
vatório de água, que estabeleçam de maneira clara como são 
praticadas as principais ações rotineiras de higienização na 
empresa. Sobre a higiene ambiental e pessoal, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A limpeza é a primeira etapa da higienização, na qual se 

deve: retirar ou recolher as sujidades e resíduos aparentes; 
lavar com água (de preferência aquecida) e sabão ou deter-
gente; enxaguar bem as superfícies com água corrente até 
a total retirada do sabão ou detergente.  

(     ) As mãos devem ser higienizadas entre uma atividade e 
outra e podem ser lavadas na mesma pia onde são 
lavadas e desinfetadas as verduras, desde que utilizada 
em momentos diferentes. 

(     ) O lixo descartado na cozinha deve ser recolhido diaria-
mente, quantas vezes forem necessárias, e armazenado 
até a coleta em um local externo, protegido e isolado das 
áreas de preparação e armazenamento de alimentos. 

(     ) Utensílios e panos de limpeza utilizados em banheiros 
e sanitários devem ser bem higienizados antes de usar 
na área de manipulação dos alimentos. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, V, F. 
C) F, F, V, V. 
D) F, V, F, V. 
 

Questão 26 
De todas as substâncias orgânicas existentes em nosso Pla-
neta, os carboidratos são não só os mais amplamente distri-
buídos, mas também os que se apresentam em maior quanti-
dade. Compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, são 
diversas as substâncias pertencentes a esse grupo. Qual é o 
carboidrato que constitui a mais importante reserva de nutri-
ção das plantas superiores, ocorrendo, principalmente, em 
sementes, tubérculos e raízes? 
A) Amido. 
B) Glicose. 
C) Frutose. 
D) Celulose. 

Questão 27 
Uma contaminação ocorre quando há no alimento a pre-
sença de substâncias ou partículas estranhas ou, ainda, de 
micro-organismos prejudiciais que não fazem parte de sua 
composição original, representando perigo à saúde humana. 
Existem três tipos de contaminação: física; química; e, bioló-
gica. A contaminação química ocorre quando há a presença de 
substâncias químicas indesejáveis nos alimentos. Sobre as 
maneiras de se evitar a contaminação química, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. Enxaguar bem as mãos, utensílios, verduras e frutas após 

a correta higienização das mesmas.  
II. Após o processo de desinsetização, higienizar bancadas, 

utensílios e equipamentos antes de iniciar o trabalho. 
III. Manter os produtos de limpeza armazenados em locais 

próprios e longe dos alimentos. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 28 
Para evitar a contaminação dos alimentos é necessário cuidar 
tanto da higiene pessoal quanto dos alimentos, do ambiente de 
trabalho, dos utensílios, bem como é preciso ter atenção no 
armazenamento correto dos alimentos. Com esses cuidados é 
possível evitar as principais fontes de contaminação. São cui-
dados necessários para não contaminar os alimentos, EXCETO: 
A) Deve-se lavar as mãos ao manipular alimentos e ao trocar 

de atividade.                                                                                               
B) Não é permitido varrer o chão com vassoura na área de 

manipulação de alimentos, devendo utilizar pano úmido. 
C) Higienizar adequadamente as verduras, legumes e frutas, 

utilizando solução clorada (duas colheres de sopa de água 
sanitária para um litro de água) e deixar de molho por dez 
minutos.  

D) Nunca provar alimentos utilizando os dedos ou o mesmo 
utensílio que está sendo usado na preparação do alimento, 
ou seja, utilizar-se sempre de um utensílio limpo para provar 
o alimento. 

 

Questão 29 
“O leite que não sofre nenhum tipo de tratamento térmico é 
chamado leite cru. O consumo de leite cru implica um elevado 
risco de infecções por patógenos transmitidos pelo leite. Entre 
os tratamentos térmicos, os mais empregados são a pasteu-
rização e a esterilização. O leite ___________ é submetido, 
durante dois a quatro segundos, a uma temperatura de 130° C a 
150° C, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, ime-
diatamente resfriado e envasado sob condições assépticas em 
embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. Também é 
chamado de leite longa vida, pois o tratamento térmico utili-
zado, aliado ao uso de embalagens estéreis, resulta em um leite 
com prazo de validade médio de três meses.” Assinale a alter-
nativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) UHT                                                                                          
B) Tipo A 
C) Tipo B 
D) Tipo C 
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Questão 30 
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) são atribuídas 
à ingestão de alimentos ou água contaminados e podem 
ser identificadas quando uma ou mais pessoas apresentam 
sintomas similares, após a ingestão de alimentos conta-
minados com micro-organismos patogênicos e suas toxi-
nas. No Brasil, muitas das DTAs são causadas por conta-
minação por Salmonella sp. Refere-se a um alimento envol-
vido com a salmonelose pela Salmonella sp.  
A) Molhos.                                                                                               
B) Salada crua.  
C) Carne de aves. 
D) Produtos de confeitaria.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSTRUÇÕES 

O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
ponta grossa.

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis,
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhi-
mento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina foto-
gráfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não
acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções.

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém
o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou,
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição
das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas
(Gabarito) devidamente assinado em local específico.

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá
levar o seu caderno de provas.

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

RESULTADOS E RECURSOS 

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a 
partir das 16h00min da segunda-feira, dia 13 de junho.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) 
dia úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo 
candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo.




