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MUNICÍPIO DE CANOAS/RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 10/2020
AVISO Nº 13 - RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DO GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS
O Prefeito do Município de Canoas/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso,
o que segue:

1.

DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS.

CONHECIMENTOS GERAIS
CARGO/OCUPAÇÃO: ANALISTA MUNICIPAL I / GESTOR ADMINISTRATIVO
CARGO/OCUPAÇÃO: ANALISTA MUNICIPAL I / GESTOR CONTÁBIL – FINANCEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01 – Gabarito mantido.
Na linha 39, o verbo “incentivar” é transitivo direto, não exigindo, portanto, preposição. Nesse caso, não
há a fusão de preposição e artigo. Sendo assim, na lacuna da respectiva linha, o “a” é apenas artigo
definido e não recebe sinal indicativo de crase.
Questão 06 – Gabarito anulado.
Na linha 53, utilizada para embasamento da questão, há mais de um “a”, o que impede o candidato de
analisá-lo de forma correta, devido a erro material. Desse modo, justifica-se a anulação da questão.
Questão 10 – Gabarito mantido.
No período, há apenas um verbo (indica). O vocábulo “inflamado”, neste contexto, é adjetivo e
caracteriza o substantivo “organismo”. Quando há apenas uma oração no período, ela é classificada
como absoluta.

LÍNGUA PORTUGUESA
CARGO/OCUPAÇÃO: ANALISTA MUNICIPAL I – NUTRICIONISTA
Questão 05 – Gabarito anulado.
A questão apresenta erro material no enunciado.
Questão 06 – Gabarito anulado.
Na linha 53, utilizada para embasamento da questão, há mais de um “a”, o que impede o candidato de
analisá-lo de forma correta, devido a erro material. Desse modo, justifica-se a anulação da questão.

LEGISLAÇÃO
Questão 17 – Gabarito mantido.
O enunciado requer ao candidato a assinalação da alternativa INCORRETA. A alternativa A está
correta em razão da previsão do art. 41, IV da Lei Orgânica do Município de Canoas. A alternativa B
está incorreta, em razão do disposto no art. 44, alínea a, da Lei Orgânica de Canoas, o qual dispõe que
a proposta de emenda à Lei Orgânica deve ser apresentada por um terço dos vereadores. A alternativa
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C está correta, ante a previsão expressa do art. 57 da Lei Orgânica. A alternativa D está correta em
razão da previsão expressa do art. 54 da Lei Orgânica. A alternativa E está correta, em razão da
previsão da alínea II do parágrafo único do art. 46 da Lei Orgânica.
Questão 20 – Gabarito mantido.
A primeira assertiva é verdadeira, porquanto está em conformidade com a previsão expressa do art.
161 do Estatuto do Servidor Público de Canoas (Lei municipal nº 2214/1984). A segunda assertiva é
falsa por estar em desacordo com a previsão do art. 172 do Estatuto dos Servidores. A terceira
assertiva é falsa por estar em desacordo com o disposto no art. 174 do Estatuto dos Servidores. A
quarta assertiva é verdadeira por estar em conformidade com o disposto no art. 176 do Estatuto dos
Servidores.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 22 – Gabarito mantido.
Segundo a lógica, a proposição “Nenhum Avalon é Bronkx” é equivalente à proposição “Todo Avalon
não é Bronkx”. Assim, a sua negação é dada exclusivamente por “Existe Avalon que é Bronkx”, isto é,
“Algum Avalon é Bronkx”.
Questão 23 – Gabarito mantido.
É preciso observar que apenas umas das afirmações é verdadeira. Assim, é necessário determinar
qual delas é a verdadeira. Observando que a 1ª e 3ª proposições são equivalentes, logo elas não
poderão verdadeiras. Assim, resta que a 2ª proposição é a verdadeira. Como a 1ª proposição é falsa,
segue que “Daniel ficou em 2º lugar” é verdadeira e “Eduardo ficou em 1º lugar” é falsa. Logo, Eduardo
ficou em 3º Lugar. Por fim, resta que Fernando ficou em primeiro lugar.
Questão 30 – Gabarito mantido.
Sabe-se que uma condicional só resulta em falso quando V  F. Assim, temos que “p se, e somente
se, q” é verdadeira e “não q ou r” é falsa. Sabemos que uma disjunção só é falsa, quando ambas
proposições são falsas. Assim, decorre de “não q ou r” ser falsa que “q é verdadeira” e “r” é falsa. Pelo
primeiro par de parênteses, temos que “p é verdadeira”, dado que “q é verdadeira”. Assim, a única
ordem dos valores lógicos das proposições p, q e r é dado por V – V – F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS POR CARGO/OCUPAÇÃO

CARGO/OCUPAÇÃO: ANALISTA MUNICIPAL I / GESTOR ADMINISTRATIVO
Questão 41 – Gabarito alterado para a letra C.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “BRASIL. Lei Federal nº 4.320/64 e alterações” – e conta com o item
“Orçamento Público” no conteúdo programático disponível no Edital do certame.
O caput do Art. 33 estatui que “não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem
a:”, e na alínea “a”, detalha: “alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando
provada, nesse ponto a inexatidão da proposta”.
Diante do exposto, a segunda afirmação, de cima para baixo, deve ser considerada verdadeira, pois há
a previsão de exceção para a admissão de emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a
alterar a dotação solicitada para despesa de custeio. Sendo assim, a única alternativa correta na
questão é a de letra “C”.
Questão 47 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “CASTRO, D. P. Auditoria, contabilidade e controle interno no setor público. 7.
ed. - São Paulo: Atlas, 2018.” – e conta com o item “Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento
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público/Normas legais aplicáveis” no conteúdo programático disponível no Edital do certame. Com
base no item “5. Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei nº 4.320/64” da referida bibliografia, a
única alternativa correta dentre as apresentadas é a que afirma que a composição do endividamento
representa a parcela de curto prazo sobre a composição do endividamento total e que, geralmente, é
melhor para a entidade que suas dívidas sejam de longo prazo. Desta forma, a única alternativa correta
na questão é a de letra “E”.
Questão 48 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “GIACOMONI, J. Orçamento Público. 18. ed. - São Paulo: Atlas, 2021” – e conta
com o item “Orçamento Público” no conteúdo programático disponível no Edital do certame. A
afirmação dada no enunciado da questão pode ser encontrada no item “5 Princípios orçamentários e
sua validade” da referida bibliografia e o princípio orçamentário moderno definido pelo autor é o da
programação. Nesse sentido, a única alternativa correta na questão é a de letra “A”.
Questão 49 – Gabarito anulado.
A questão apresenta mais de uma alternativa considerada correta.
Questão 54 – Gabarito mantido.
O enunciado é claro naquilo que pede – a fase de abertura da sessão pública e envio de lances, ou
fase competitiva antecede a fase de: –, faz uso de bibliografia sugerida disponível no Edital do certame
– “BRASIL. Decreto nº 10.024/2019 e alterações” – e conta com o item “Pregão” no conteúdo
programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder
a questão. Com base no art. 6º do Decreto nº 10.024/2019, a fase de abertura da sessão pública e
envio de lances, ou fase competitiva antecede a fase de julgamento. Assim sendo, a única alternativa
correta na questão é a de letra “B”.
Questão 57 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “KANAANE, R.; FIEL FILHO, A.; FERREIRA, M. G. Gestão Pública:
planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Editora Atlas, 2010” – e conta
com o item “Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos/ Mudança Organizacional” no
conteúdo programático disponível no Edital do certame. Considerando o item “8 A Imagem das
Organizações Públicas Orientadas pelo Marketing” da referida bibliografia, analisa-se:
Alternativa A: Em verdade, a atuação não deve ser pautada exclusivamente pela previsão da atividade
funcional.
Alternativa B: Em verdade, as instituições devem manter estruturas colegiadas que contemplem
diferentes perspectivas sobre a realidade, proporcionando uma visão mais abrangente.
Alternativa C: Em verdade, as necessidades sociais não estão materializadas na escolha da melhor
proposta de plano de governo.
Alternativa D: correta.
Alternativa E: Não há construção teórica que sustente a afirmação de que simplesmente copiar os
casos de sucesso obtidos em organizações privadas de excelência irá garantir que os recursos serão
bem empregados no Setor Público.
Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “D”.
Questão 64 – Gabarito anulado.
A questão apresenta mais de uma alternativa considerada correta.
Questão 65 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem
gerencial. 21. ed. - São Paulo, SP: Atlas, 2019” – e conta com o item “Organização e estrutura
organizacional” no conteúdo programático disponível no Edital do certame. Com base no item “3.
Estrutura Organizacional“ da referida bibliografia, analisa-se:
Alternativa A: A autoridade informal flui, na maioria das vezes, de forma ascendente ou horizontal.
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Alternativa B: correta.
Alternativa C: Nem sempre a estrutura informal é uma força negativa do grupo de trabalho. Se seus
interesses e objetivos estiverem integrados com os da empresa, então ela trabalhará em favor da
empresa.
Alternativa D: A redução da carga de comunicação dos chefes é uma vantagem da estrutura informal.
Alternativa E: A disputa pelo poder é um dos condicionantes para o aparecimento dos chamados
grupos informais.
Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “B”.
Questão 67 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “DE CAMILLIS, P. K.; FERRARI, F. L.; RICARTE, M. A. C.; FON, L. M. Gestão
do desempenho organizacional. Porto Alegre: SAGAH, 2018” – e conta com o item “Avaliação de
desempenho” no conteúdo programático disponível no Edital do certame. Com base no item “Sistemas
de Avaliação de Desempenho Organizacional” da referida bibliografia, dentre as alternativas
apresentadas, a única alternativa que apresenta um objetivo do balanced scorecard é a de letra “C”.
Questão 69 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. 3.
ed. - São Paulo: Thompson, 2006 e MOTTA, F. C. P. Teoria das Organizações: evolução e crítica. 2.
ed. - São Paulo: Thomson Learning, 2003” – e conta com o item “Escolas da administração” no
conteúdo programático disponível. Com base nas referidas bibliograficas, analisa-se:
Alternativa A: Refere-se ao conceito do homem que desempenha diferentes papeis em diferentes
organizações.
Alternativa B: correta.
Alternativa C: Conceito sem definição no campo teórico dos estudos da Administração.
Alternativa D: Refere-se ao conceito do homem que executa determinado papel relacionando-se com
os demais indivíduos, como um sistema aberto.
Alternativa E: Trata-se ao conceito não desenvolvido por Frederick Winslow Taylor e se refere ao
homem que toma suas decisões com base na racionalidade.
Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “B”.
Questão 70 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede – Segundo Di Pietro (2021) [...] –, faz uso de
bibliografia sugerida disponível no Edital do certame – “DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 34.
ed. – São Paulo: Atlas, 2021” – e conta com o item “Atos Administrativos” no conteúdo programático
disponível no Edital do certame. Por definição, conforme item 7.10.1.5 da referida bibliografia,
aprovação é ato unilateral e discricionário pelo qual se exerce o controle a priori ou a posteriori do ato
administrativo e se reveste quanto ao conteúdo. Nesse sentido, a única alternativa correta na questão é
a de letra “C” e, portanto, o gabarito deve ser mantido.
Questão 71 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “PALADINI, E. P. Gestão da qualidade: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2019” – e conta com o item “Ferramentas de gestão da qualidade” no conteúdo programático
disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder a questão.
Conforme item “2.2 Qualidade do Projeto ao Produto” da referida bibliografia, atributos é um modelo
tipicamente utilizado para associar produtos a classes ou grupos. Para isso, utilizam-se escalas
discretas, quase sempre binomiais, próprias dos processos de classificação. Variáveis, por sua vez, é
um modelo tipicamente utilizado para individualizar produtos, onde os característicos são medidos e
recebem um número que identifica o valor exato de seu nível da qualidade. Assim sendo, a única
alternativa correta na questão é a de letra “B”.
Questão 74 – Gabarito mantido.
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O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. 4. ed. – São Paulo: Manole, 2015” – e conta com o item “Administração de Recursos
Humanos” no conteúdo programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento
esperado para responder a questão. Com base no item “Capitulo 4 – Recrutamento de Pessoas” da
referida bibliografia, dentre as alternativas apresentadas, a única que apresenta texto correto sobre as
características dos Mercados de Trabalho e de Recursos Humanos é a de letra “E”.
Questão 76 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede – Segundo Ballou (2006) [...] –, faz uso de
bibliografia sugerida disponível no Edital do certame – “BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de
suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006” – e conta com o item “Cadeia
de suprimentos” no conteúdo programático disponível no Edital do certame. O assunto em questão ao
que define Ballou (2006) e que, com base no item “Capitulo 2 – Estratégia e Planejamento da
Logística/Cadeia de Suprimentos” da referida bibliografia, dentre as alternativas apresentadas, a única
que apresenta texto correto acerca dos três níveis do planejamento logístico é a de letra “C”.
Questão 77 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. 3.
ed. - São Paulo: Thompson, 2006” – e conta com o item “Escolas da Administração” no conteúdo
programático disponível no Edital do certame para sustentar o conhecimento esperado para responder
a questão. Com base na referida bibliografia, analisa-se:
Alternativa A: Cientista político americano que se destacou no campo da administração pública pela
construção das funções de chefe do executivo.
Alternativa B: Autora norte-americana que ficou conhecida na Escola de Relações Humanas como a
“profetisa do gerenciamento”.
Alternativa C: Reconhecido por integrar as ideias de teóricos anteriores em uma teoria abrangente de
administração gerencial.
Alternativa D: Escreveu vários trabalhos sobre a aplicação da Administração Científica, principalmente
sobre os estudos de tempos e de movimentos e sobre a aplicação da psicologia à administração, em
uma época em que poucos pensavam sobre isso.
Alternativa E: Correta.
Sendo assim, a única alternativa correta na questão é a de letra “E” e, portanto, o gabarito deve ser
mantido.
Questão 80 – Gabarito mantido.
O enunciado da referida questão é claro naquilo que pede, faz uso de bibliografia sugerida disponível
no Edital do certame – “KANAANE, R.; FIEL FILHO, A.; FERREIRA, M. G. Gestão Pública:
planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Editora Atlas, 2010” – e conta
com o item “Ferramentas de gestão da qualidade” no conteúdo programático disponível no Edital do
certame para sustentar o conhecimento esperado para responder a questão. Com base no item “6.6 As
Melhorias dos Processos” da referida bibliografia:
Alternativa A: O Benchmarking tem aplicação na comparação dos indicadores de desempenho do
processo analisado com os líderes reconhecidos;
Alternativa B: O diagrama de causa e efeito tem aplicação na análise e na comunicação de relações de
causa e efeito, facilitando a resolução de problemas e a identificação das causas.
Alternativa C: O Brainstorming consiste na explanação de ideias do grupo para a identificação de
possíveis soluções para os problemas do processo.
Alternativa D: correta.
Alternativa E: O Diagrama de Pareto consiste na classificação e priorização das oportunidades de
melhorias.
Sendo assim, dentre as alternativas disponíveis, a única que apresenta a ferramenta e a aplicação
correspondente para a melhoria da qualidade é a de letra “D” .
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CARGO/OCUPAÇÃO: ANALISTA MUNICIPAL I / GESTOR CONTÁBIL – FINANCEIRO
Questão 41 – Gabarito mantido.
O enunciado deixa claro no início que se trata de uma questão relacionada à lei de diretrizes
orçamentárias. A única alternativa que menciona algo correlato a este assunto é a alternativa “D”, a
qual está correta por transcrever a Lei Complementar nº 101, artigo 4º, alínea “e”.
Questão 43 – Gabarito mantido.
O enunciado evidencia o conteúdo à cerca do plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias,
conforme conteúdo programático presente no edital. As assertivas verdadeiras indicadas apresentam
parcialmente o texto do artigo 5º da Lei Complementar 101. As demais alternativas não tratam de
dispositivos relacionados ao projeto de lei orçamentária anual, portanto não são corretas.
Questão 49 – Gabarito mantido.
O enunciado trata sobre a regra geral do prazo legal para os bens apreendidos depositados em
almoxarifado, não sendo mencionada situação específica ou exceção à regra, bem como situações as
quais existem exceção ao prazo geral, não são apresentadas dentre as alternativas. Dessa forma, a
alternativa “E” está de acordo com a legislação vigente sobre o tema.
Questão 51 – Gabarito mantido.
O enunciado trata do texto versado na Lei Complementar nº 101, abordando o caput, e a assertiva “E”
complementa com a forma de depósito das disponibilidades de entidades não mencionadas no
enunciado, que já esclarecia como atuam a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as empresas
por ele controladas.
Questão 60 – Gabarito mantido.
A referida questão apresenta enunciado criado a partir do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público - MCASP, Parte Geral, Item 6.2, que indica as características qualitativas da informação
contábil, onde a expressão “Verificabilidade” é disposta no item 6.2.6. Cabe salientar que o referido
manual foi indicado no Conteúdo Programático e Bibliografia do Edital.
Questão 67 – Gabarito mantido.
O enunciado da questão e suas alternativas estão de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público - PCASP, que é parte integrante do de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, item
3.2.1. que trata sobre “Estrutura do Código da Conta Contábil” e disciplina o que, para o Manual, é
considerado “Variação Patrimonial Diminutiva”.
Questão 80 – Gabarito mantido.
O enunciado da questão aborda o entendimento conforme Pronunciamento Técnico - CPC 27. Desse
modo, as afirmativas 2 e 4 apresentam as determinações do conceito de “Ativo Imobilizado” do
referido pronunciamento, enquanto que as demais assertivas não se enquadram no que é disposto na
norma.

CARGO/OCUPAÇÃO: ANALISTA MUNICIPAL I / NUTRICIONISTA
Questão 49 – Gabarito mantido.
Em vista ao disposto na RDC nº 216/2004, a resposta correta B, apresenta o correto preenchimento
das lacunas conforme expresso na resolução através dos itens: 4.8.8 “O tratamento térmico deve
garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo, 70ºC (setenta graus
Celsius)”, item 4.8.15 “Para conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura
superior a 60ºC (sessenta graus Celsius) por, no máximo, 6 (seis) horas”, item 4.8.17 “O prazo máximo
de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4ºC (quatro graus
Celsius), ou inferior, deve ser de 5 (cinco) dias.”
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Questão 56 – Gabarito mantido.
O manual sobre a Alimentação saudável para a pessoa idosa dispõe, conforme item 6.3 “Selecionar os
utensílios mais adequados: A confecção dos utensílios deve ser com material inquebrável e de fácil
higienização” texto corretamente apresentado na alternativa B.
Desse modo, conforme orientações do manual, a alternativa A é incorreta pois o item 6.2 menciona que
deve-se “Promover o contraste de cor entre a toalha de mesa e os utensílios”.
Alternativa C é incorreta, pois no item 6.3 do manual indica-se que, deve-se “Selecionar os utensílios
mais adequados: Canecas com tampas e canudos são indicadas para prevenir o derramamento do
conteúdo;”
Alternativa D é incorreta, pois no item “6.3 do manual indica-se que, deve-se “Selecionar os utensílios
mais adequados: Talheres com cabos mais grossos. A maior espessura do cabo dos talheres (faca,
garfo e colher) pode facilitar o manuseio desses utensílios durante a refeição, quando a limitação
motora compromete esta atividade.”
Alternativa E é incorreta pois no item “6.3 do manual indica-se que, deve-se “Selecionar os utensílios
mais adequados: Os utensílios utilizados frequentemente pela pessoa idosa precisam estar dispostos
em local de fácil acesso para garantir maior autonomia e participação dessas pessoas nas diversas
refeições do dia.”
Questão 61 – Gabarito anulado.
Devido às temperaturas de crescimento ótimo das bactérias citadas como exemplo no enunciado da
questão serem diferentes da temperatura ótima média dos psicrotróficos, a questão será anulada.
Questão 65 – Gabarito mantido.
A alternativa correta é a A, que contempla os itens sal e ovo. De acordo com o Guia alimentar para
crianças menores de dois anos, mencionado no enunciado da questão, esta é a única alternativa que
contempla alimentos permitidos na referida faixa etária, como pode ser observado nas seguintes
páginas do guia:
A) pág. 103 sobre o sal e na pág. 86 sobre ovos.
B) pág. 87 sobre café e na pág. 78 sobre a pipoca.
C) pág. 86 sobre peixe e na pág. 87 sobre chá verde.
D) pág. 84 sobre frutas e sobre melado na pág. 104.
E) pág. 86 sobre carne de porco e na pág. 104 sobre mel.
Questão 69 – Gabarito mantido.
Conforme Caderno de referência sobre alimentação escolar para estudantes com necessidades
alimentares especiais, a alternativa B é correta, pois segue o fluxo orientado pelo Caderno de
referência conforme item 1.2.
A alternativa A é incorreta visto que a ação descrita não ocorre na escola.
A Alternativa C é incorreta, pois o registro na matrícula dá andamento dentro da escola e não é função
do secretário encaminhar à Unidade Básica de Saúde.
Alternativa D é incorreta, pois o pediatra encaminha ao nutricionista que prescreverá o cardápio,
conforme item 1.2.
Alternativa E também é incorreta, pois é o nutricionista leva o cardápio à escola ou envia ao diretor, de
acordo com o item 1.2.
Questão 72 – Gabarito mantido.
A alternativa C é correta, pois, conforme Germano e Germano (2011), o hipoclorito ser inativado por
matéria orgânica é uma desvantagem, assim como sua efetividade se dá em baixas concentrações,
itens expressos na página 644.
Uma das hipóteses de ação dos compostos clorados está na destruição da síntese proteica, conforme
página 643. Bem como na página 641, o autor aponta que o contato com a luz decompõem os
produtos clorados e a temperatura elevada provoca sua volatização. Cabe salientar que o referido
autor foi indicado na Bibliografia sugerida do Edital.
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Questão 74 – Gabarito mantido.
Conforme bibliografia sugerida (GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e vigilância sanitária
de alimentos. 4 ed. São Paulo: Manole, 2011), alternativa E é correta pois essas bactérias
(Staphylococcus aureus) são habitantes da pele, mucosas, trato respiratório e intestino do homem que,
mesmo saudável, podem contaminar os alimentos pelas mãos e secreções oronasais conforme
expresso nas pág. 347 e 349 do referido autor.
A alternativa A é incorreta, pois as medidas de controle de Vibrio SPP consistem em usar água de boa
procedência, conforme apresentado na página 360.
Alternativa B é incorreta, pois as medidas de controle de Bacillus cereus consistem no tratamento
térmico dos alimentos no preparo e armazenagem, página 304.
Alternativa C é incorreta, pois as medidas de controle de Clostridium botulinum consistem na adoção
de procedimentos capazes de evitar a germinação, multiplicação e produção da toxina nos alimentos,
conforme página 316.
Alternativa D é incorreta, pois as medidas de controle de Clostridium perfringens consistem em manter
adequadas as temperaturas de alimentos cárneos refrigerados ou reaquecidos.
Questão 76 – Gabarito mantido.
Conforme a referência citada no enunciado, alternativa C é correta devido à existência de diferentes
formas de medir a cintura, devendo o profissional utilizar a que mais se aplica para a população e
objetivo em questão.
Alternativa A é incorreta de acordo com a autora, pois encostar a cabeça na parede não é obrigatório,
visto que, pessoas com obesidade, por exemplo, podem ter dificuldade, sendo importante que o
paciente mantenha-se olhando para o horizonte.
Alternativa B é incorreta pois em curto espaço de tempo, as variações de peso relacionam-se mais com
mudanças hídricas do que musculares.
Alternativa D é incorreta pois esta medida de circunferência de pescoço associa-se com IMC maior que
30kg/m².
Alternativa E é incorreta pois a medida isolada da cintura é mais fortemente relacionada com a gordura
corporal total.

MUNICÍPIO DE CANOAS-RS, EM 14 de Setembro de 2021.

Jairo Jorge da Silva,
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________
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