PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais

CONCURSO PÚBLICO
01/2020

FISCAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.


Desligue o celular e outros aparelhos.



É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de
realização da prova, para uso pessoal, bem como no local de provas, assim entendido como todas as dependências
físicas.



Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a
retirada da máscara, sem tocar sua parte frontal, e sua imediata recolocação após a identificação. Deverá ser
prosseguida a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador.



Mesmo com máscaras, recomendamos ao tossir ou espirrar, usar a parte interna do braço, na área superior das
mangas da roupa. Não use as mãos.



Recomendamos higienizar as mãos com frequência, ao entrar e sair do banheiro, e durante toda a aplicação do
certame.



O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da
sala de provas.



Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este caderno
corresponde com a sua opção de inscrição.



Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.



Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala.



Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no
campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.



Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.



Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.



Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo:



Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.



Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.



É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.



A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos.



Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da
sala, este será considerado desistente do Concurso Público.



Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.



Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

BOA PROVA !
REALIZAÇÃO

FISCAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

LÍNGUA PORTUGUESA

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

¿?

Texto para as questões de 04 a 06

01
A Internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos, com o
nome de ARPANET, e visava inicialmente interligar
laboratórios de pesquisa, baseando-se em um conceito
conhecido como rede de arquitetura aberta. Pertencia ao
Departamento de Defesa norte-americano e foi concebida
como garantia de que a comunicação entre militares e
cientistas persistiria se houvesse algum atentado ou
bombardeio (era o auge da Guerra Fria). Assinale abaixo
a alternativa que contém incorreção sobre este
importante assunto:
(A)

(B)

(C)

(D)

A partir de 1982 a Arpanet passou a ser mais e mais
utilizada no âmbito acadêmico. Inicialmente seu uso
era restrito aos Estados Unidos mas se expandiu
para outros países, chegando ao Brasil neste
mesmo ano, interligando empresas, Universidades e
todas as áreas da administração governamental.
Uma tecnologia conhecida que a internet usa é a de
comutação (ou chaveamento) de pacotes, na qual
os dados são contidos por unidades especialmente
formatadas, que são roteadas da origem ao destino
através de switches (comutadores) de rede e
roteadores.
Uma importante tecnologia que a internet utiliza são
os protocolos de controle de transmissão e de
internet (TCP/IP), que justamente viabilizam a
arquitetura de rede aberta.
Uma providencia importante que permitiu o pleno
desenvolvimento da internet foi a criação, pelo
governo norte-americano, de “backbones” (‘espinha
dorsal’), poderosos computadores conectados por
linhas que tem a capacidade de dar vazão a grandes
fluxos de dados.

02
O Principado de Andorra é um microestado soberano
sem acesso ao mar, e tem no turismo sua principal fonte
econômica. Assinale a alternativa correta quanto à sua
localização:
(A)
(B)
(C)
(D)

Antilhas.
Oriente Médio.
África.
Europa.

IPEFAE

Incidência da radiação solar.
El Niño e La Niña.
Atividade vulcânica.
Queima de combustíveis fósseis,
atmosfera gases de efeito estufa.

04
Em “Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para
comprar bala, mas não consegui”, os termos em
destaque estabelecem ideia de, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Finalidade e oposição.
Oposição e causa.
Causa e finalidade.
Causa e oposição.

05
Considerando a fala de Mafalda no segundo quadrinho,
se o termo isso fosse substituído pela expressão essas
atitudes, segundo a gramática normativa, teríamos:
(A)

03
Mudanças climáticas são alterações (causadas por
processos naturais ou pela ação do homem) provocadas
nos padrões climáticos a longo prazo, com base nas
alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do
tempo observadas por um determinado período. Assinale
abaixo a alternativa que não expressa uma causa natural
de alteração climática:
(A)
(B)
(C)
(D)

FONTE: https://br.pinterest.com/pin/506092076853837312/?lp=true

(B)

(C)

(D)

E tudo por causa do maldito inquilino que começou a
dizer que essas atitudes são muito feias, que não se
faz e sei lá o quê.
E tudo por causa do maldito inquilino que começou a
dizer que essas atitudes é muito feias, que não se
faz e sei lá o quê.
E tudo por causa do maldito inquilino que começou a
dizer que essas atitudes são muito feias, que não se
fazem e sei lá o quê.
E tudo por causa do maldito inquilino que começou a
dizer que essas atitudes são muito feios, que não se
fazem e sei lá o quê.

06
emitindo

à

O uso dos artigos e dos adjetivos geram sentidos
específicos no texto. Considerando isso, pode-se afirmar
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que o uso do artigo definido e do adjetivo em “E tudo por
causa do maldito inquilino que começou a dizer (...)”:
(A)

(B)

(C)

(D)

Criam a ideia de que o inquilino a que Mafalda se
refere é alguém-metafórico qualquer, desconhecido
dela, o que justifica a reação de sua mãe no
quadrinho seguinte.
Estabelecem o pressuposto de que Mafalda se
refere a alguém-metafórico já conhecido dela, o que
se comprova pela surpresa da mãe no quadrinho
seguinte e pela fala da própria Mafalda no último
quadrinho.
Constroem a noção de que o inquilino a que ela se
refere era desconhecido dela até aquele momento, o
que é confirmado pela reação da própria Mafalda no
último quadrinho.
Geram a oposição entre alguém metafórico
conhecido e alguém-metafórico desconhecido,
causa da reação da mãe no quadrinho seguinte.

Texto para as questões de 07 a 09
O texto abaixo é um fragmento da entrevista do filósofo
Zygmunt Bauman ao jornal espanhol El País:
(...) o diálogo real não é falar com gente que pensa igual a
você. As redes sociais não ensinam a dialogar porque é
muito fácil evitar a controvérsia… Muita gente as usa não
para unir, não para ampliar seus horizontes, mas ao
contrário, para se fechar no que eu chamo de zonas de
conforto, onde o único som que escutam é o eco de suas
próprias vozes, onde o único que veem são os reflexos
de suas próprias caras. As redes são muito úteis,
oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma
armadilha.

suas próprias vozes (...)/ (...) para se fechar no que
eu chamo de zonas de conforto onde o único som,
que escutam, é o eco de suas próprias vozes (...).
09
Em “As redes sociais não ensinam a dialogar porque é
muito fácil evitar a controvérsia”, o termo em destaque
poderia ser corretamente substituído, fazendo-se as
adaptações necessárias, por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Angústia.
Discussão.
Conversa.
Acordo.

MATEMÁTICA

¿?

10
Clotilde foi fazer compras e percebeu que, com R$ 60,00,
ela poderia comprar dois pacotes de 5 Kg de arroz e 4
pacotes de 1 Kg de feijão. Caso pagasse dois reais a
mais do que a possível compra anteriormente citada ela
conseguiria comprar um pacote de arroz a mais, porém
dois pacotes de feijão a menos. Nessas condições,
quanto ela pagaria caso comprasse apenas um pacote de
5 kg de arroz?
(A)
R$ 7,00.
(B)
R$ 16,00.
(C)
R$ 23,00.
(D)
R$ 30,00.

FONTE: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/cultura/1451504427_675885.html

07
Em “Muita gente as usa não para unir, não para ampliar
seus horizontes”, o termo em destaque recupera, por
coesão:
(A)
(B)
(C)
(D)

Gente que pensa igual a você.
Redes sociais.
Controvérsia.
Diálogo real.

ÁREA PARA RASCUNHO

08
Considerando o texto como um todo, assinale a
alternativa em que, alterando-se a pontuação, mantêm-se
a correção gramatical e o sentido original do fragmento:
(A)

(B)

(C)

(D)

IPEFAE

(...) o diálogo real não é falar com gente que pensa
igual a você/ (...) o diálogo real, não é falar com
gente que pensa igual a você.
As redes sociais não ensinam a dialogar porque é
muito fácil evitar a controvérsia/ As redes sociais não
ensinam a dialogar, porque é muito fácil, evitar a
controvérsia.
As redes são muito úteis, oferecem serviços muito
prazerosos, mas são uma armadilha/ As redes são
muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos,
mas, são uma armadilha.
(...) para se fechar no que eu chamo de zonas de
conforto, onde o único som que escutam é o eco de
2/
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11
Um terreno retangular com dimensões laterais de 8 e 15
metros foi dividido para dois irmãos a partir da diagonal
a forma geométrica do mesmo, formando dois terrenos
triangulares. Um dos irmãos achou prudente cercar sua
área com cerca de alambrado. Qual é a metragem de
alambrado correspondente ao pedaço de terreno desse
herdeiro?
(A)
17.
(B)
23.
(C)
40.
(D)
46.

ÁREA PARA RASCUNHO

12
Eduardo e Mônica eram um casal bastante controlado
nos custos e fiéis ao orçamento familiar, por isso tinham
uma planilha onde calculavam o percentual de cada item
nas em concordância com a renda familiar que obtinham
a partir da junção dos salários de ambos. Eduardo tinha
um salário líquido de R$ 2350,00 e Mônica recebia R$
1960,00. A tabela abaixo descreve as despesas do casal
no mês de janeiro. Qual a quantidade de salário que não
foi comprometida em nenhum dos itens descritos na
tabela?

Despesa
Habitação
Saúde
Alimentação
Transporte
Lazer
(A)
(B)
(C)
(D)

Percentual
22%
19%
13%
16%
7%

R$ 733,00.
R$ 948,00.
R$ 991,00.
R$ 1207,00.

ÁREA PARA RASCUNHO
13
Para incentivar a economia do país, um determinado
presidente, decidiu fazer um empréstimo popular. A
pessoa teria direito a emprestar um valor de R$ 2000,
para pagar em 12 prestações mensais de R$ 200,00.
Sabendo que o regime de juros utilizados é o sistema de
juros simples podemos concluir que a taxa de juros
utilizada nesta transação foi aproximadamente de:
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

1,67 % a.m.
3,33 % a.m.
5% a.m.
10% a.m.
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14

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

¿?

Observe a sequência numérica:
16
65

-

5611

-

116513

-

31561117

-

?

Seguindo a regra de formação dessa sequência,
podemos afirmar que o próximo número dessa sequência
é:
(A)
(B)
(C)
(D)

7111651325.
3156111725.
2511176513.
7111651343.

A fim de assegurar o respeito à vida e à dignidade
humana, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
censura qualquer forma de distinção fundada na espécie,
raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, riqueza
e origem nacional ou social. De que forma essa ideia se
concretiza na vida cotidiana dos cidadãos?
(A)

Em observância às particularidades de gênero, a
igual remuneração por igual trabalho não deve ser
aplicada.

(B)

Todo ser humano tem igual direito de acesso ao
serviço público do seu país.

(C)

Os homens e mulheres de maior idade têm o direito
de contrair matrimônio, desde que haja aprovação
recíproca dos cônjuges pelas suas famílias ou
grupos comunitários.

(D)

A maternidade e a infância têm direito à assistência
regular somente em estados oficialmente laicos.

15
Nas alternativas temos 3 tamanhos de segmentos de
retas, assinale a alternativa onde essas medidas não
podem ser lados de um triângulo:
(A)
(B)
(C)
(D)

3 cm, 4 cm e 5 cm.
6 cm, 6 cm e 6 cm.
1 cm, 2 cm e 3 cm.
4 cm, 5 cm e 6 cm.

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

¿?

17
De acordo com a Lei n° 9.782/1999, consideram-se bens e
produtos submetidos ao controle e fiscalização pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estando
incorreto os que se encontram na alternativa:
(A)
(B)
(C)

ÁREA PARA RASCUNHO

(D)

Cosméticos, produtos de higiene pessoal e
perfumes.
Órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em
transplantes ou reconstituições.
Cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro
produto fumígero, derivado ou não do tabaco.
Radioisótopos e radio fármacos para uso
diagnóstico, preferencialmente, in vitro.

18
Na tentativa de otimizar a coleta e a reciclagem de lixo, a
fiscalização municipal decidiu informar, ostensivamente,
sobre quais itens são recicláveis e em quais condições.
Considerando as informações dispostas, qual dos
elementos abaixo não é reciclável, de acordo com o
Ministério do Meio Ambiente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Isopor.
Caixas de papel do tipo longa-vida.
Vidros de automóveis ou temperados.
Garrafas de refrigerante (pet).

19
Os atos fiscalizatórios exercidos pelo Fiscal do Serviço
de Inspeção Municipal são atos administrativos
praticados, no exercício do Poder de Polícia. De acordo
com o Código Tributário Nacional, que traz o conceito de
Poder de Polícia, afirma-se que é regular o exercício do
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão
competente, nos limites da lei aplicável, com observância
IPEFAE
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do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei
tenha como discricionária,
(A)
(B)
(C)
(D)

Com a devida autorização legislativa.
Sem abuso ou desvio de poder.
Por decisão judicial.
De acordo com o Código de Posturas Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

(B)

(C)

20
Considerando a Lei 6.437/77, assinale a alternativa que
expresse, incorretamente, uma das penalidades relativas
às infrações sanitárias relacionadas na lei supracitada:
(A)
(B)
(C)
(D)

Prisão civil.
Cancelamento de registro de produto.
Imposição de mensagem retificadora.
Suspensão de propaganda e publicidade.

21
Em uma situação de infração sanitária, de acordo com a
Lei 6.437/77, caso um fiscal perceba que o agente infrator
tem a errada compreensão da norma sanitária, sendo
patente a incapacidade do agente para atender o caráter
ilícito do fato, estará diante de uma:
(A)
(B)
(C)
(D)

Circunstância atenuante.
Circunstância agravante.
Circunstância recorrente.
Circunstância judicial.

22
A RDC 216/2004 da Anvisa, sobre o Regulamento Técnico
de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, define
que Alimentos preparados são alimentos manipulados e
preparados em serviços de alimentação, expostos à
venda embalados ou não, subdividindo-se em três
categorias, estas expostas abaixo, não sendo uma delas
a da alternativa:
(A)

(B)
(C)

(D)

Alimentos
cozidos,
mantidos
refrigerados,
congelados ou à temperatura ambiente, que
necessitam ou não de aquecimento antes do
consumo.
Alimentos cozidos, mantidos quentes e expostos ao
consumo.
Alimentos in natura, mantidos em suas cascas ou
estrutura originais como elemento estético e/ou de
conservação.
Alimentos crus, mantidos refrigerados ou à
temperatura ambiente, expostos ao consumo.

23
Ainda considerando as boas práticas para serviços de
alimentação
na
RDC
216/2004
da
Anvisa,
especificamente,
sobre
edificação,
instalações,
equipamentos, móveis e utensílios, assinale a alternativa
incorreta:
(A)

IPEFAE

A edificação e as instalações devem ser projetadas
de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem
cruzamentos em todas as etapas da preparação de
alimentos e a facilitar as operações de manutenção,
limpeza e, quando for o caso, desinfecção. O acesso
às instalações deve ser controlado e independente,
não comum a outros usos.

(D)

O dimensionamento da edificação e das instalações
deve ser compatível com todas as operações. Deve
existir separação entre as diferentes atividades por
meios físicos ou por outros meios eficazes de forma
a evitar a contaminação cruzada.
As instalações físicas como piso, parede e teto
devem possuir revestimento liso, impermeável e
lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados,
livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos,
infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros
e não devem transmitir contaminantes aos
alimentos.
As portas e as janelas devem ser mantidas
ajustadas aos batentes. As portas da área de
preparação e armazenamento de alimentos devem
ser dotadas de fechamento manual. As aberturas
externas das áreas de armazenamento e preparação
de alimentos, inclusive o sistema de exaustão,
devem ser abertas, sem telas, para possibilitar a
saída de vetores e pragas urbanas.

24
Considerando a classificação das infrações sanitárias
federal, assinale a alternativa correta:
(A)
Infrações graves são aquelas em que o infrator seja
beneficiado por circunstância atenuante.
(B)
Infrações graves são aquelas não beneficiadas por
circunstâncias atenuantes que causam danos a
terceiros.
(C)
Infrações gravíssimas são aquelas em que seja
verificada a existência de duas ou mais
circunstâncias agravantes.
(D)
Infrações gravíssimas são aquelas em que há
reincidência, devendo ser punidas com multa.
25
A Constituição Federal em seu art. 200 estabelece o
delineamento constitucional do SUS, ao definir uma série
de competências a serem concretizadas por meio de
ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa cujo
conteúdo é abrangido pela atividade de vigilância
sanitária:
(A)
Ordenar a formação de recursos humanos na área
de saúde.
(B)
Participar da formulação da política e da execução
das ações de saneamento básico.
(C)
Incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento científico e tecnológico.
(D)
Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.
26
Quanto à execução da atividade de fiscalização sanitária,
assinale a alternativa correta:
(A)
É privativa do servidor legalmente investido na
função de autoridade sanitária para o exercício das
atividades de vigilância sanitária.
(B)
Pode ser delegada ao setor privado, mediante
decreto do chefe do poder executivo.
(C)
Deve ser exercida por profissional da saúde de
reconhecido conhecimento técnico.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

É privativa do profissional integrante de equipe
multidisciplinar ou de grupo técnico de vigilância
sanitária e epidemiológica.

27
De acordo com a RDC 216/04 da ANVISA, os
procedimentos que devem ser adotados por serviços de
alimentação a fim de garantir a qualidade higiênicosanitária e a conformidade dos alimentos com a
legislação sanitária, é denominado:
(A)
Desinfecção.
(B)
Controle Integrado alimentar.
(C)
Boas práticas.
(D)
Procedimentos higiênico-sanitários.
28
O poder conferido ao administrador que lhe permite
condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade e
direitos pelos particulares em nome do interesse da
coletividade é denominado:
(A)
Poder disciplinar.
(B)
Poder de polícia.
(C)
Poder regulamentar.
(D)
Poder limitador.

ÁREA PARA RASCUNHO

29
O poder de polícia unifica num rol de atividades praticada
pelo Estado, cujo alicerce se funda no poder de império,
podendo ser exercido de forma preventiva ou repressiva.
Assinale a alternativa que apresenta exemplo de
exercício preventivo do poder de polícia:
(A)
Apreensão de mercadoria.
(B)
Dissolução de reunião.
(C)
Interdição de atividade.
(D)
Vistoria de estabelecimento.

30
Considerando o conjunto de tecnologias de intervenção
ou instrumentos de ação para o controle de riscos e
exercício do poder de polícia, o instrumento que abrange
as normas de proteção da saúde coletiva e individual, é a
(o):
(A)
Legislação sanitária.
(B)
Fiscalização.
(C)
Inspeção sanitária.
(D)
Monitoramento.

ÁREA PARA RASCUNHO

___________

IPEFAE
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