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9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
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12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. Leia o seguinte trecho de um artigo jornalístico, 
publicado este ano, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche corretamente a 
lacuna.

“Há dois anos, a maior parte dos brasileiros nem 
sabia quem era ____________. Hoje, as milhares 
de pessoas que têm saído às ruas para protestar 
contra a corrupção e o governo se unem na 
admiração por ele, responsável pelas decisões da 
Operação Lava Jato na primeira instância. Para uma 
grande parte da população, é um herói nacional. 
Já simpatizantes do governo o acusam de ‘agir 
politicamente’ e de inflar os ânimos da população 
de forma irresponsável”. (BBC Brasil, 18/03/2016, 
com adaptações).

a) Eduardo Cunha.
b) Delcídio do Amaral.
c) Michel Temer.
d) Sérgio Moro.
________________________________________

02. O conceito de “desenvolvimento sustentável” 
pode ser definido como aquele que atende as 
necessidades do presente sem comprometer as 
possibilidades das gerações futuras atenderem as 
suas próprias necessidades. Assinale a alternativa 
que indica três princípios básicos relativos a esse 
conceito.
a) Degradação econômica, segurança ambiental e 
luta de classes.
b) Globalização econômica, integração política e 
unificação cultural.
c) Desenvolvimento econômico, proteção ambiental 
e equidade social.
d) Retrocesso econômico, exploração do meio 
ambiente e insubordinação social.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise, a respeito de um 
problema de nosso país, e assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna.
“O tema das _________ adquiriu notoriedade no 
Rio de Janeiro no ano de 2006, quando o termo 
foi cunhado para descrever grupos de agentes 
armados do Estado que controlavam comunidades 
e favelas, oferecendo “proteção” em troca de taxas 
a serem pagas pelos comerciantes e os residentes. 
Estes grupos passaram também a lucrar com o 
controle sobre diversas atividades econômicas 
exercidas nestes territórios, como a venda de gás, o 
transporte alternativo e o serviço clandestino de TV 
a cabo”. (Trecho extraído do livro “No Sapatinho”, 
escrito por Ignacio Cano e Thaís Duarte. Com 
adaptações).

a) Comunidades
b) Milícias
c) Operações Especiais
d) Tropas de Elite
________________________________________

04. O PIB é um indicador utilizado para mensurar a 
atividade econômica de um país ou região. A este 
respeito, assinale a alternativa que indica o estado 
brasileiro que conta com o maior PIB.
a) Minas Gerais.
b) Paraná.
c) São Paulo.
d) Rio Grande do Sul.

QUESTÕES 05 A 08 - MATEMÁTICA 

05. Os professores de uma escola foram vacinados, 
sendo 70% contra gripe e 50% contra pneumonia. 
Qual o porcentual de professores que foram 
vacinados contra as duas doenças?
a) 30%
b) 20%
c) 70%
d) 50%
________________________________________

06. Paulo acabou de pintar um quadro e quer saber 
se vai caber na parede da sala da sua casa. O 
quadro tem o formato de um trapézio. Sabendo que 
a parte superior do quadro mede 100 cm, a inferior, 
80 cm e a altura é de 50 cm, calcule a área do 
quadro.
a) 230 cm²
b) 160 cm²
c) 8.000 cm²
d) 4.500 cm²
________________________________________

07. Transforme 13 mm³ para km³.
a) 1,3 x 10-17 km³
b) 13.000 km³
c) 1,3 km³
d) 0.00013 km³
________________________________________

08. Um comerciante vendia um refrigerador pelo 
valor de R$ 3.000, mas, devido à crise econômica, 
o valor do refrigerador sofreu dois aumentos 
sucessivos de 2%. Quanto o refrigerador passou a 
custar após os aumentos?
a) R$ 3030,00
b) R$ 3.060,00
c) R$ 3.121,20
d) R$ 3.120,00
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QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

09. – O que você vai ser quando cre__er? – As 
pe__oas perguntavam.
“Um sujeito estranho”, eu pen__ava.
É. Não me sentia muito normal não. Fechado em 
mim mesmo, até con__eguia ser normal por fora, 
mas por dentro me a__ustava com a falta de limites.
Tinha uns hábitos esqui__itos. Achava, por exemplo, 
muito mais emo__ionante catar pulgas na cachorra 
do que jogar videogame.
A família contribuía bastante. Minha tia detestava 
que joga__em bola na rua e quando uma bola caía 
dentro do prédio ela furava, por i__o os garotos da 
rua não gostavam de mim. Eu ficava olhando-os 
divertirem-se por trá__ da cortina da janela do meu 
quarto.

(Ivan Jaf. Manual de sobrevivência familiar. 11 Ed. 
São Paulo: Atual, 2007, p. 69)

Assinale a alternativa que preenche, rigorosamente 
em ordem e de forma correta, as lacunas do texto.
a) SC; SS; S; S; SS; Z; C; SS; SS; Z.
b) C; SS; SS; S; SS; S; C; SS; SS; Z.
c) SC; SS; S; S; SS; S; C; SS; SS; S.
d) SC; SS; SS; S; SS; Z; S; SS; SS; S.
________________________________________

10. Assinale abaixo a alternativa que NÃO respeita 
a norma culta da Língua Portuguesa no que tange 
à ortografia, acentuação e concordância verbal e/
ou nominal:
a) Ao prestar depoimento, sócio de empresa privada 
confessa seu envolvimento à Polícia Federal. 
Ministério Público pretende denunciá-lo.  
b) Cúpula tenta dinamizar negócios entre árabes e 
entidades europeias.
c) Os Estados Unidos da América é ainda a maior 
potência mundial.
d) Em alguns países a pesquisa com células-tronco 
para fins terapêuticos é permitida.
________________________________________

11. Assinale abaixo a alternativa que apresenta uso 
INCORRETO da crase:
a) Os trabalhadores chegaram atrasados à reunião.
b) Sugiro irmos àquele parque hoje!
c) Os candidatos serão levados à presença do 
diretor.
d) Todos afirmam que ir à pé é mais saudável!
________________________________________

12. Nas orações coordenadas abaixo se estabelece 
uma relação adversativa, EXCETO em: 
a) Todos se dedicaram ao trabalho, porém não 
lograram êxito.

b) Fomos descuidados, contudo revertemos a 
situação...
c) Resista até o fim, pois a persistência vence os 
maiores obstáculos.
d) Os clientes visitaram a exposição, entretanto não 
ficaram satisfeitos.
________________________________________

Atenção: o texto a seguir refere-se às questões 
13 e 14:

TOADA DE TERNURA

Para Leonardo, um menino meu amigo. 

Meu companheiro menino, 
perante o azul do teu dia, 
trago sagradas primícias 
de um reino que vai se erguer 
de claridão e alegria. 

É um reino que estava perto, 
de repente ficou longe; 
não faz mal, vamos andando, 
porque lá é o nosso lugar. 

Vamos remando, Leonardo, 
porque é preciso chegar. 
Teu remo ferindo a noite 
vai construindo a manhã. 
Na proa do teu navio, 
chegaremos pelo mar. 

Talvez cheguemos por terra, 
na poeira do caminhão, 
um doce rastro varando 
as fomes da escuridão.
Não faz mal se vais dormindo, 
porque teu sono é canção. 

Vamos andando, Leonardo. 
Tu vais de estrela na mão, 
tu vais levando o pendão,
Tu vais plantando ternuras 
na madrugada do chão. 

Meu companheiro menino, 
neste reino serás homem, 
um homem como teu pai. 
Mas leva contigo a infância, 
como uma rosa de flama 
ardendo no coração: 
porque é de infância, Leonardo, 
que o mundo tem precisão. 

(Thiago de Mello. Faz escuro mas eu canto. p. 
27,28. Rio de Janeiro: Record, 1965)



3

13. “É um reino que estava perto, 
de repente ficou longe; 
não faz mal, vamos andando, 
porque lá é o nosso lugar.”

Ao ler esta estrofe (2ª estrofe) e interpretá-la no 
contexto do poema, pode-se afirmar que:

a) Leonardo e seu amigo estão viajando para um 
país distante.
b) A vida do menino Leonardo sofre adversidades, 
porém, seu amigo o encoraja a não desistir.
c) Leonardo e seu amigo são príncipes que foram 
levados para longe de casa e agora precisam voltar 
para seu reino
d) A expressão “não faz mal” significa que não há 
nada de ruim acontecendo com o menino.
________________________________________

14. “Meu companheiro menino, 
neste reino serás homem, 
um homem como teu pai.
Mas leva contigo a infância, 
como uma rosa de flama 
ardendo no coração: 
porque é de infância, Leonardo,
que o mundo tem precisão”. 

Uma interpretação correta a este trecho da última 
estrofe do poema, que melhor traduz a sua 
mensagem, seria:
a) O mundo seria muito melhor se somente 
existissem crianças.
b) A infância não é uma boa coisa, pois é comparada 
a uma flama ardendo no coração, o que significa 
sofrimento.
c) O mundo seria melhor se a ternura da criança 
continuasse ardendo no coração das pessoas, 
mesmo depois de adultas.
d) Leonardo se tornará um homem como seu pai 
e toda sua infância será passado, não exercendo 
nenhuma influência em sua vida.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A estabilidade tem por finalidade assegurar, 
aos ocupantes de cargos públicos de provimento 
efetivo, a permanência no serviço público, de modo 
a evitar que sejam alvo de coações que o façam 
atuar em desacordo com os princípios regedores 
da administração pública. A respeito da regra de 
estabilidade prevista no art. 85 da Lei Orgânica 
do Município de Arapongas, é correto afirmar que 
serão estáveis os servidores nomeados em virtude 
de concurso público após:

a) 02 (dois) anos da nomeação. 
b) 03 (três) anos de efetivo exercício.
c) 03 (três) anos da posse.
d) 02 (dois) anos de efetivo exercício.
________________________________________

16. Os municípios consistem em pessoas jurídicas 
de direito público interno dotados de autonomia 
e capacidade de auto-organização, cuja lei de 
regência denomina-se “Lei Orgânica”. A respeito 
das disposições da Lei Orgânica do Município de 
Arapongas, assinale a alternativa INCORRETA.  
a) Ao Município é vedado celebrar contrato com 
empresas que comprovadamente desrespeitarem 
normas de segurança, de medicina do trabalho e 
de preservação do meio ambiente.
b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
municipais informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
c) Constitui infração político-administrativa do 
Prefeito descumprir o orçamento aprovado para o 
exercício financeiro.
d) Ao servidor público municipal que for proprietário, 
diretor ou integrante de conselho de empresa 
fornecedora que realize qualquer modalidade 
de contrato com o Município caberá a pena de 
demissão do serviço público.
________________________________________

17. A soberania  popular é primado republicano e 
deve ser observada por todos os entes federativos, 
sendo seu exercício mais claro a garantia 
constitucional de voto secreto e direto, com valor 
igual para todos. Além do exercício do voto, segundo 
a Lei Orgânica do Município de Arapongas, o 
exercício direto da soberania popular ocorrerá, nos 
termos da lei, mediante: 
a) referendo, plebiscito, iniciativa popular e 
cooperação no planejamento municipal.
b) referendo e plebiscito, apenas.
c) plebiscito, iniciativa popular e cooperação nas 
ações de planejamento fiscal apenas.
d) plebiscito, referendo e cooperação no 
planejamento municipal, apenas.
________________________________________

18. A respeito do que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Arapongas, julgue verdadeiro (V) 
ou falso (F) os itens a seguir e, após, assinale a 
alternativa que expressa a sequência correta de 
julgamentos. 
I- São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
II- Compete ao Município cuidar da limpeza das 
vias e logradouros públicos e dar destinação final 
adequada ao lixo residencial, industrial, hospitalar e 
a outros tipos de resíduos.
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III- A Lei Orgânica do Município poderá ser 
emendada por proposta de cidadãos, mediante 
iniciativa popular subscrita por, no mínimo, 5% 
(cinco por cento) dos leitores.
a)V, V, F
b) F, V, V
c) V, V, V
d) F, V, F
________________________________________

19. Em 1937, Pedro Escudero, médico argentino, 
criou as Leis da Alimentação e ainda hoje elas são 
consideradas a base de uma alimentação saudável. 
Relacione as colunas abaixo de acordo com as leis 
de Pedro Escudero.

I. Lei da Quantidade
II. Lei da Qualidade
III. Lei da Harmonia
IV. Lei da Adequação

( ) Refere-se aos nutrientes necessários ao 
indivíduo. Uma alimentação completa inclui todos 
os nutrientes para formação e manutenção do 
organismo. As refeições devem ser variadas, 
contemplando todos os grupos de nutrientes para o 
bom funcionamento do corpo.

(    ) A alimentação deve se adequar às necessidades 
do organismo de cada indivíduo, às especificidades 
de quem está consumindo. Os ciclos da vida 
(infância, adolescência, adulto e idoso), o estado 
fisiológico (gestação, lactação), o estado de saúde 
(doenças), os hábitos alimentares (deficiência 
de nutrientes), e as condições sócio-econômicas 
e culturais (acesso aos alimentos) são fatores 
que devem ser considerados, pois resultam em 
diferentes necessidades nutricionais.

(    ) Corresponde ao total de calorias e de nutrientes 
consumido. A quantidade de alimentos deve suprir 
as necessidades do indivíduo. Dessa forma deve-
se atentar para excessos e restrições, pois ambas 
as situações são prejudiciais ao organismo.

(   ) É a distribuição e proporcionalidade entre os 
nutrientes, resultando no equilíbrio. Para que o nosso 
organismo consiga aproveitar os nutrientes, estes 
devem se encontrar em proporções adequadas nas 
refeições, uma vez que as substâncias não agem 
sozinhas, e sim em conjunto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo.
a) IV – III – I – II.
b) III – IV – II- I.
c) II - IV – I – III.
d) I – III – IV – II.

20. Está envolvida no metabolismo de carboidratos, 
contribuindo com a descarboxilação dos alfa-
cetoácidos. Encontra-se em maiores concentrações 
no leite e derivados, nos ovos e nas vísceras, mas 
também está presente em pequenas concentrações 
nos outros grupos de alimentos. A deficiência é rara, 
geralmente associada aos estados de desnutrição 
energético-protéica. As manifestações clínicas 
são estomatite angular, glossite, com hipotrofia 
de papilas, fotofobia, lacrimejamento, aumento 
da vascularização da córnea, blefarite, seborreia 
nasolabial, palpebral e genital. O tratamento pode 
ser realizado pela associação de correção dietética 
e administração medicamentosa via oral até a 
melhora dos sintomas. 
Assinale a alternativa que corresponde à vitamina 
hidrossolúvel descrita no texto acima.
a) Niacina.
b) Riboflavina.
c) Tiamina.
d) Piridoxina.
________________________________________
21. A nutrição enteral consiste na utilização 
fisiológica do trato gastrointestinal para realização 
da terapia nutricional, podendo-se optar por: via 
oral, naso ou oro-gástrica, naso ou oro-jejunal e 
ostomias gástricas ou jejunais. 
Marque V  (verdadeiro) ou F (falso) para as 
indicações do uso de ostomias e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.

(    ) Uso de sondas por mais de 2 meses.
(    ) Prematuridade.
(    ) Anomalias congênitas.
(    ) Estenose de esôfago.
(    ) Uso de ventilação pulmonar mecânica.
(    ) Refluxo gastroesofágico.

a) V – F – V – V – F – F.
b) F – F – V – F – V – V.
c) V – V – F – F – V – V.
d) V – F – F – V – F – V. 
________________________________________
22. Assinale a alternativa que completa 
adequadamente as sentenças abaixo sobre 
Diabetes.

Fisiopatologicamente, o ____________ ocorre 
por destruição autoimune das células beta 
pancreáticas, levando à deficiência absoluta de 
insulina, enquanto o ________ está associado à 
obesidade e à resistência insulínica. 
____________ dos alimentos foi desenvolvido para 
comparar os efeitos fisiológicos dos carboidratos na 
glicose. Mede a área sob a curva de glicemia pós-
prandial após a ingestão de 50g de carboidratos 
digeríveis em comparação a 50g de alimento 
padrão, glicose ou pão branco.
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a) Diabetes Melito tipo 2 / Diabetes Melito tipo 1 / 
Glicotoxicidade.
b) Diabetes Melito tipo 1 / Diabetes Melito tipo 2 / 
Carga Glicêmica.
c) Diabetes Melito tipo 2 / Diabetes Melito tipo 1 / 
Contagem de Carboidratos.
d) Diabetes Melito tipo 1 / Diabetes Melito tipo 2 / 
Índice Glicêmico.
________________________________________

23. É uma anemia hereditária grave, caracterizada 
por hemácias microcíticas, hipocrômicas e de 
meia-vida curta. Decorre de defeito da síntese de 
hemoglobina. A eritropoiese ineficaz pode levar a 
aumento do volume plasmático, esplenomegalia 
progressiva e expansão da medula óssea, com 
deformidades faciais, osteomalácia e alterações 
ósseas. Há aumento da absorção e deposição 
progressiva de ferro nos tecidos, resultando 
em lesão oxidativa. O acúmulo de ferro causa 
disfunções cardíacas, hepáticas e das glândulas 
endócrinas. 
Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de 
anemia a que o texto acima se refere.
a) Sideroblástica.
b) Falciforme.
c) Perniciosa.
d) Talassemia.
________________________________________

24. O iodo dietético é armazenado na glândula 
tireoide e é necessário para a síntese dos hormônios 
tireoidianos, tri-iodotironina (T3) e tiroxina (T4). 
Apesar de muitos países terem trabalhado para 
eliminar a deficiência de iodo, e terem obtido 
sucesso através da iodação do sal, ela ainda afeta 
pessoas em todo o mundo e é conhecida como:
a) Beribéri.
b) Bócio.
c) Escorbuto.
d) Pelagra.
________________________________________

25. Relacione as colunas abaixo considerando 
importantes conceitos referentes à interação droga-
nutrientes.
I. Biodisponibilidade
II. Absorção
III. pH Gastrointestinal
IV. Distribuição

(    ) Processo de movimento do fármaco do local de 
administração para a corrente sanguínea.
(    ) Qualquer situação que resulte em acloridria ou 
hipocloridria podem reduzir a absorção do fármaco.
(    ) Ocorre quando o fármaco deixa a circulação e 
se desloca por diversas regiões do organismo.
(    ) Descreve a fração de um fármaco administrado 
que alcança o sistema circulatório.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo.
a) I – IV – III – II.
b) III – II – I – IV.
c) II – III – IV – I.
d) IV – I – II – III.
________________________________________

26. As doenças hepáticas podem ser agudas ou 
crônicas, hereditárias ou adquiridas. Sobre isso, 
relacione as colunas abaixo:
I. Hepatite Viral Aguda
II. Esteatose Hepática
III. Cirrose Biliar Primária
IV. Doença de Wilson

(  ) É uma doença colestática crônica causada por 
destruição progressiva de ductos biliares intra-
hepáticos de tamanhos pequenos e intermediários. 
A árvore biliar extra-hepática e os ductos intra-
hepáticos maiores são normais.
(   ) É causada pela culminação de alguns distúrbios 
metabólicos: aumento na mobilização de ácidos 
graxos do tecido adiposo; aumento na síntese 
hepática de ácidos graxos; redução na oxidação 
de ácidos graxos; aumento na produção de 
triglicerídeos; e aprisionamento de triglicerídeos no 
fígado.
(     ) É um distúrbio autossômico recessivo associado 
à excreção biliar de cobre prejudicada. O cobre se 
acumula em vários tecidos, incluindo o fígado, o 
cérebro, a córnea e os rins.
(  ) É uma inflamação disseminada do fígado e é 
causada pelas hepatites A, B, C, D e E. Os agentes 
menores como vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, 
herpes simples, febre amarela e rubéola também 
podem causar esta patologia hepática.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo.
a) II – III – I – IV.
b) III – II – IV – I.
c) IV – I – III – II.
d) III – I – IV – II.
________________________________________

27. Assinale a alternativa INCORRETA acerca das 
edificações, instalações, equipamentos, móveis 
e utensílios de acordo com as Boas Práticas de 
Serviços de Alimentação.
a) 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.
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b) As caixas de gordura e de esgoto devem 
possuir dimensão compatível ao volume de 
resíduos, devendo estar localizadas fora da área 
de preparação e armazenamento de alimentos 
e apresentar adequado estado de conservação e 
funcionamento.
c) As instalações devem ser abastecidas de água 
corrente e dispor de conexões com rede de esgoto 
ou fossa séptica. Não deve haver ralos para não 
permitir a entrada de insetos e pragas.
d) As instalações elétricas devem estar embutidas 
ou protegidas em tubulações externas e íntegras de 
tal forma a permitir a higienização dos ambientes.
________________________________________

28. De acordo com as Boas Práticas de serviços de 
alimentação, os alimentos preparados devem seguir 
alguns critérios para armazenamento e transporte. 
Sobre isso, assinale a alternativa correta.
a) Os alimentos preparados mantidos na área 
de armazenamento ou aguardando o transporte 
devem estar identificados e protegidos contra 
contaminantes. Na identificação deve constar, no 
mínimo, a designação do produto, a data de preparo 
e o prazo de validade.
b) O armazenamento e o transporte do alimento 
preparado, da distribuição até a entrega ao 
consumo, devem ocorrer em condições de tempo 
que não comprometam sua qualidade higiênico-
sanitária. A temperatura do alimento preparado não 
precisa ser monitorada se o transporte acorrer em 
até 1 hora.
c) Os meios de transporte do alimento preparado 
devem ser higienizados, sendo adotadas medidas 
a fim de garantir a ausência de vetores e pragas 
urbanas. Os veículos não precisam ser dotados de 
cobertura contanto que os alimentos estejam em 
caixas próprias.
d) Caso o alimento a ser transportado seja 
armazenado sob refrigeração ou congelamento 
deve-se realizá-lo em até 30 minutos para que a 
temperatura de refrigeração ou congelamento seja 
mantida.

29. A administração do SUS está distribuída aos 
entes da federação, atribuindo-se competências 
para as diversas diretorias que integram o SUS. 
Desta forma, com base na Lei 8080/90, é correta 
afirmar que compete à direção municipal de saúde:
a) Executar serviços de alimentação e nutrição.
b) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação 
e nutrição. 
c) Coordenar e participar na execução das ações 
de vigilância epidemiológica. 
d) Promover a descentralização para os Municípios 
dos serviços e das ações de saúde. 
________________________________________

30. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal, mas para 
receberem tais recursos, os municípios deverão 
preencher os requisitos previstos no artigo 4º da Lei 
nº 8142/90. Com base nisso, assinale a alternativa 
correta.
a) Os municípios deverão contar com uma 
contrapartida de recursos para a saúde no 
respectivo orçamento.
b) Os municípios deverão contar com uma 
quantidade mínima de atendimentos de saúde 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
c) Os municípios não recebem dinheiro diretamente 
do FNS.
d) O não atendimento pelos Municípios dos 
requisitos legais não evita o recebimento direto dos 
recursos do FNS.
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 12/09/2016.


