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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 02 da Prova Objetiva para o cargo de 
NUTRICIONISTA. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMROVIDO, posto que há apenas uma alternativa correta, pois apenas uma 
delas faz referencia a um lugar imaginário. 
 
O poema “Vou embora pra Pasárgada” é um clássico da língua portuguesa. Como disse certa vez o 
poeta: - “Vou-me embora pra Pasárgada” foi o poema de mais longa gestação em toda minha 
obra. Vi pela primeira vez esse nome de Pasárgada quando tinha os meus dezesseis anos e foi num 
autor grego. [...] Esse nome de Pasárgada, que significa “campo dos persas”, suscitou na minha 
imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias [...]. Mais de vinte anos depois, quando eu 
morava só na minha casa da Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda 
doença, saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio: “Vou-me embora pra 
Pasárgada!”.”  
 
Pasárgada a localidade fictícia criada pelo poeta para designar o seu refúgio, o seu lugar predileto 
aonde tudo lhe seria agradavelmente possível pois, “Lá sou amigo do rei”, lá é a “imaginária 
possibilidade de tudo”. 
 
 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 10 da Prova Objetiva para o cargo de 
NUTRICIONISTA. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 

de que o mesmo foi IMPROVIDO, tendo em vista o EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES do 
Concurso Público de Mogi Mirim Nº 01/2014, item 6.7.1.:  
 
“6.7.1. A PROVA OBJETIVA será: 
........................................................................................................................................... 
b) A prova será composta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas 
cada, sendo apenas uma correta; 
........................................................................................................................................” 
 
Embora as alternativas a e d fossem iguais, a alternativa correta é a b, sendo esta a única alternativa 
correta conforme estabelece o item 6.7.1/letra “b”.  
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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 15 da Prova Objetiva para o cargo de 
NUTRICIONISTA. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMROVIDO, posto que a alternativa correta é comprovada pela LEI Nº 8.080, 
DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 
 
“Art. 9º. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 
da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 
I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente; e 
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.” 
 
 
 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 19 da Prova Objetiva para o cargo de 
NUTRICIONISTA. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi PROVIDO, posto que, por erro material, a questão foi anulada apenas para o 
cargo de NUTRICIONISTA, quando deveria ter sido anulada para mais cargos. 
 
Por esta razão, a questão de número 19 será anulada, também, para os cargos: DENTISTA, 
FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, VETERINÁRIO. 
 
 
 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 22 da Prova Objetiva para o cargo de 
NUTRICIONISTA. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMROVIDO, posto que há apenas uma alternativa correta referente a 
questão. 
 
“As infecções são transmitidas quando o indivíduo ingere microrganismo presente no alimento 
contaminado por microrganismo (s) patogênico (s) e dependendo da quantidade ingerida causa 
doença. Alguns exemplos de infecções transmitidas por alimentos: salmonelose (causada pela 
bactéria Salmonella enteritidis); hepatite viral tipo A (causada pelo vírus da Hepatite A); 
toxoplasmose (causada pelo protozoário Toxoplasma gondii).  
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A intoxicação alimentar acontece quando o indivíduo ingere um alimento que contenha substâncias 
tóxicas liberada pelo microrganismo durante intensa proliferação no alimento (toxina), como 
bactérias e fungos. Exemplos de doenças causadas por intoxicações alimentares: botulismo 
(causada pela toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum); intoxicação estafilocócica 
(causada pela toxina produzida pela bactéria Staphylococcus  aureus); aflatoxicose (causada pela 
toxina produzida por certas cepas dos fungos Aspergillus flavus e  A. parasiticus).  
As intoxicações alimentares também podem ocorrer pela presença de outras substâncias químicas 
nos alimentos, como metais e poluentes ambientais, substâncias usadas no tratamento de animais, 
pesticidas usados inadequadamente e produtos químicos utilizados em limpezas. 
 
A toxinfecção acontece quando o indivíduo ingere um alimento contaminado por microrganismos 
patogênicos e estes liberam a toxina no organismo humano. Alguns exemplos de toxinfecção 
alimentar: cólera (doença causada pela enterotoxina produzida pela bactéria Vibrio cholerae).” 

http://www.sitedanutricao.com.br/2013/07/mas-qual-e-diferenca-entre-intoxicacao.html 

 
 
 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 26 da Prova Objetiva para o cargo de 
NUTRICIONISTA. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo, identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão apresenta apenas uma alternativa correta. 
Referente a alternativa “d” está incorreta de acordo com o trecho: 
 
“As globulinas são praticamente insolúveis em água, mas solúveis em soluções de sais neutros. 
Precipitam em soluções 50% saturadas de sulfato de amônio. Exemplos de globulina são o músculo 
(miosina) e ervilhas (legumina). 
 
As glutelinas são proteínas encontradas somente em vegetais. São insolúveis em água e solventes 
neutros, mas solúveis em soluções diluídas de ácidos e bases. Exemplos de glutelinas incluem o 
trigo (glutenina) e o arroz.” 

http://www.insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/materias/298.pdf 

 
 
 

Mogi Mirim, 19 de janeiro de 2015. 
 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
Elisanita Aparecida de Moraes 


