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Além deste caderno de prova, contendo cem 

questões objetivas, você receberá do fiscal de sala: 

  uma folha destinada às respostas das questões 

objetivas 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 

correta 

 Verifique se seu caderno está completo, sem 

repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade e 

leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 

material transparente, com tinta preta ou azul 

 Assine seu nome apenas nos espaços reservados 

 Marque na folha de respostas o campo relativo à 

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 

caderno recebido 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva 

é de sua responsabilidade e não será permitida a 

troca da folha de respostas em caso de erro 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento 

de suas respostas. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas da prova objetiva, 

não sendo permitido anotar informações relativas 

às respostas em qualquer outro meio que não seja 

o caderno de prova 

 A FGV coletará as impressões digitais dos 

candidatos na folha de respostas 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas 

 

 

 

 

 5 horas é o período disponível para a realização 

da prova, já incluído o tempo para a marcação da 

folha de respostas da prova objetiva  

 2 horas após o início da prova é possível retirar-

se da sala, sem levar o caderno de prova 

 1 hora antes do término do período de prova é 

possível retirar-se da sala levando o caderno de 

prova 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 

sala 

 Usar o sanitário ao término da prova, após 

deixar a sala 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 



  

 

 

  



Tribunal de Justiça do Estado do Piauí  FGV  Projetos 

 

Analista Judiciário - Área - Apoio Especializado -  Nutricionista  Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 3 

 

Conhecimentos Básicos 

 
 

 

1 

A charge acima mostra uma crítica: 

(A) à forma modernamente egoísta de os jovens se 
comunicarem; 

(B) ao processo comunicativo tecnológico que isola as pessoas; 

(C) ao descaso de muitos jovens em relação ao sentimento dos 
mais velhos; 

(D) aos novos aplicativos tecnológicos que restringem a 
comunicação aos que estão afastados; 

(E) ao fato de muitas pessoas só saberem comunicar-se por meio 
de língua escrita. 

 

2 

A linguagem verbal empregada na charge mostra: 

(A) desvios da norma culta; 

(B) traços de regionalismo; 

(C) marcas de linguagem coloquial; 

(D) sinais de linguagem formal; 

(E) aspectos de uma linguagem arcaica; 

 

Texto 1 

O site Cracked separou sete coisas que ninguém sabia sobre os 
celulares. São várias teorias sobre a nocividade dos aparelhos 
sobre o corpo humano. Quer saber quais são elas? Então vamos à 
lista: 

1. Celulares são responsáveis pela destruição de famílias 

Antes dos telefones celulares, os casais eram muito mais fiéis. 
Atualmente, a grande maioria dos casos de adultério é 
combinada por telefones pessoais, pois dessa forma não há tanto 
risco de outra pessoa atender às ligações. Isso sem falar em 
reuniões familiares, que são constantemente atrapalhadas (ou 
ignoradas) por filhos e filhas que preferem as mensagens de texto 
às conversas com os pais. 

2. Ele põe sua vida em risco 

No Brasil, falar ao celular enquanto se está no volante é uma 
infração de trânsito. Isso acontece porque o telefone realmente 
tira a atenção dos motoristas. Mas há relatos de que a distração 
causada pelos celulares vai muito mais além: até mesmo quando 
estamos caminhando, ficamos mais suscetíveis a acidentes 
quando estamos em ligações. 

3. Seu telefone é uma colônia de bactérias 

Um dos principais problemas dos celulares são os micróbios. 
Muitos utilizam os aparelhos no banheiro, o que pode infectá-los 
com bactérias dos mais variados tipos. Sujeiras dos bolsos, chão e 
mesas também afetam os telefones. Em suma, os celulares são 
verdadeiras colônias de germes e outros pequenos vilões da 
saúde humana. 

4. Mensagens estão em nosso subconsciente 

Um estudo alemão mostrou que grande parte das pessoas de até 
30 anos está com os caminhos para a digitação de mensagens 
gravados no subconsciente. Isso significa que, mesmo sem um 
teclado visível, os usuários conseguem saber onde estão as letras 
de seus celulares. 

Parece o mesmo que acontece com os teclados de 
computadores, mas nos experimentos somente os números eram 
mostrados e, incrivelmente, as pessoas envolvidas conseguiam 
decifrar os códigos mais rapidamente.  

5. Você está perdendo seus sentidos 

Em uma velocidade muito baixa, mas isso está acontecendo. 
Possivelmente os celulares estejam fazendo com que seus olhos 
sejam afetados (a radiação faz com que eles sejam aquecidos). 
Além disso, a audição pode estar sendo afetada por volumes 
muito altos em fones de ouvido. 

6. Eles deixam as crianças malcriadas 

Estudos mostram um dado curioso. Mulheres que usam celular 
durante a gravidez e durante os primeiros anos de vida de seus 
bebês têm 50% a mais de chances de terem filhos com sérios 
problemas comportamentais. A causa disso? A radiação por 
celulares estaria estimulando a liberação de melatonina (um 
hormônio que regula várias funções corporais). 

7. Celulares podem causar esterilidade 

Segundo apontam cientistas, celulares emitem radiação 
eletromagnética. É ela que, supostamente, causa danos ao 
cérebro. Novas teorias apontam para o fato de que essa mesma 
radiação poderia ser responsável por afetar também o sistema 
reprodutor dos homens. Como os celulares ficam muito tempo 
nos bolsos, isso poderia ser uma causa da esterilidade. 
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“O site Cracked separou sete coisas que ninguém sabia sobre os 
celulares”. 

A forma de reescrever-se essa primeira frase do texto 1 que 
altera o seu sentido original é: 

(A) Sete coisas que ninguém sabia sobre os celulares foram 
separadas pelo site Cracked. 

(B) Ninguém sabia sobre os celulares as sete coisas que foram 
separadas pelo site Cracked. 

(C) O site Cracked separou sete coisas sobre os celulares, 
desconhecidas por todos. 

(D) O site Cracked separou, sobre os celulares, sete coisas que 
ninguém sabia. 

(E) O site Cracked sobre os celulares separou sete coisas que 
ninguém sabia. 

 

4 

“O site Cracked separou sete coisas que ninguém sabia sobre os 
celulares”. 

Trocando o verbo dessa frase do texto 1, a forma errada quanto à 
norma culta é: 

(A) O site Cracked separou sete coisas a que ninguém conhecia 
sobre os celulares. 

(B) O site Cracked separou sete coisas de que ninguém se 
lembrava sobre os celulares. 

(C) O site Cracked separou sete coisas que ninguém esquecia 
sobre os celulares. 

(D) O site Cracked separou sete coisas sobre que ninguém 
discutia sobre os celulares. 

(E) O site Cracked separou sete coisas a que ninguém se referia 
sobre os celulares. 

 

5 

“São várias teorias sobre a nocividade dos aparelhos sobre o 
corpo humano”. 

A teoria citada que é inadequada em relação a essa observação 
inicial do texto é: 

(A) Celulares podem causar esterilidade; 

(B) Você está perdendo seus sentidos; 

(C) Ele põe sua vida em risco; 

(D) Mensagens estão em nosso subconsciente; 

(E) Seu telefone é uma colônia de bactérias. 

 

6 

“São várias teorias sobre a nocividade dos aparelhos sobre o 
corpo humano”. 

Pode-se inferir da leitura exclusiva desse segmento do texto 1 
que as teorias citadas: 

(A) limitam-se aos aparelhos celulares; 

(B) são variadas porque de diferentes autores; 

(C) falam dos aspectos positivos e negativos dos celulares; 

(D) são somente algumas das várias teorias possíveis; 

(E) se referem aos males causados ao corpo e à mente. 

 

7 

“Quer saber quais são elas?” 

Essa pergunta do parágrafo inicial do texto 1 tem a função de: 

(A) mostrar a superioridade de conhecimento do autor do texto; 

(B) provocar a interação entre leitor e autor; 

(C) demonstrar a qualidade intelectual do leitor; 

(D) criar um suspense sobre a narrativa; 

(E) organizar o texto argumentativamente. 

 

8 

“O site Cracked separou sete coisas que ninguém sabia sobre os 
celulares. São várias teorias sobre a nocividade dos aparelhos 
sobre o corpo humano. Quer saber quais são elas? Então vamos à 
lista”. 

Num texto aparecem termos cuja finalidade é estabelecer 
relações semânticas com elementos anteriores, criando coesão. 
Nesse segmento do texto 1, o termo que NÃO se refere ou 
substitui um termo anterior é: 

(A) que; 

(B) teorias; 

(C) aparelhos; 

(D) quais; 

(E) elas. 

 

Observe a charge abaixo: 

 

9 

O segmento da segunda teoria citada que se relaciona 
diretamente aos elementos dessa charge de Amarildo, publicada 
em outubro de 2015, é: 

(A) ele põe sua vida em risco; 

(B) no Brasil, falar ao celular enquanto se está no volante é uma 
infração de trânsito; 

(C) isso acontece porque o telefone realmente tira a atenção dos 
motoristas; 

(D) mas há relatos de que a distração causada pelos celulares vai 
muito mais além; 

(E) até mesmo quando estamos caminhando, ficamos mais 
suscetíveis a acidentes quando estamos em ligações. 

 

https://amarildocharge.files.wordpress.com/2015/01/blog4.jpg
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Sobre os elementos presentes na charge anterior, é correto 
afirmar que: 

(A) a culpa maior do futuro acidente cabe ao transeunte; 

(B) a culpa do motorista é agravada pelo fato de o transeunte 
estar atravessando na faixa de pedestres; 

(C) o celular do motorista deveria estar colocado em suas mãos e 
não no banco de trás; 

(D) ao transeunte não cabe qualquer culpa por estar distraído, 
digitando no celular; 

(E) os jovens são indiretamente criticados por serem os usuários 
mais frequentes de celulares. 

 

11 

A primeira teoria informa que “Celulares são responsáveis pela 
destruição de famílias”. Trata-se de uma: 

(A) informação fundamentada em pesquisa; 

(B) constatação a partir de fatos; 

(C) opinião profundamente exagerada; 

(D) observação baseada em preconceitos; 

(E) afirmação criada por mentes conservadoras. 

 

12 

Ao dizer que “Antes dos telefones celulares, os casais eram muito 
mais fiéis”, o autor do texto 1: 

(A) comete um erro argumentativo, pois o telefone celular só 
facilita a infidelidade e não a cria; 

(B) mostra uma preocupação moralizante digna de aplauso; 

(C) indica um problema que, de fato, não existiria se não 
existissem os celulares; 

(D) destaca uma relação perfeita de causa e consequência: 
telefone celular/infidelidade conjugal; 

(E) aponta uma crítica aos casamentos modernos, de mais 
liberdade entre os cônjuges. 

 

13 

Entre os segmentos abaixo, aquele em que o grau destacado 
contraria a lógica, pois a qualidade apontada NÃO admite 
gradação é: 

(A) “Mas há relatos de que a distração causada pelos celulares 
vai muito mais além”; 

(B) “Muitos utilizam os aparelhos no banheiro, o que pode 
infectá-los com bactérias dos mais variados tipos”; 

(C) “...as pessoas envolvidas conseguiam decifrar os códigos mais 
rapidamente”; 

(D) “...ficamos mais suscetíveis a acidentes quando estamos em 
ligações”; 

(E) “Antes dos telefones celulares, os casais eram muito mais 
fiéis”. 

 

14 

Entre os advérbios sublinhados abaixo, aquele que mostra o valor 
de tempo é: 

(A) “Atualmente, a grande maioria dos casos de adultério é 
combinada por telefones pessoais, pois dessa forma não há 
tanto risco de outra pessoa atender às ligações”. 

(B) ”Isso sem falar em reuniões familiares, que são 
constantemente atrapalhadas (ou ignoradas) por filhos e 
filhas”. 

(C) “Isso acontece porque o telefone realmente tira a atenção 
dos motoristas”. 

(D) “as pessoas envolvidas conseguiam decifrar os códigos mais 
rapidamente”. 

(E) “Possivelmente os celulares estejam fazendo com que seus 
olhos sejam afetados”. 

 

15 

“Isso sem falar em reuniões familiares, que são constantemente 
atrapalhadas (ou ignoradas) por filhos e filhas que preferem as 
mensagens de texto às conversas com os pais”. 

Nesse segmento do texto 1 há uma incoerência aparente, que é: 

(A) as mensagens de texto citadas também podem ser dos pais e, 
portanto, não haveria preferência; 

(B) o texto declara que não falaria das reuniões familiares, mas 
acaba falando de suas perturbações; 

(C) o autor do texto separa os filhos em “filhos e filhas”, quando 
a forma masculina plural já incorpora os dois sexos; 

(D) as conversas com os pais não são, de fato, deixadas de lado, 
mas preferidas às demais; 

(E) as reuniões familiares não contam com todos os elementos 
da família, já que filhos e filhas estão ausentes. 

 

16 

A frase abaixo em que o vocábulo POR tem valor semântico 
diferente dos demais é: 

(A) “Atualmente, a grande maioria dos casos de adultério é 
combinada por telefones pessoais, pois dessa forma não há 
tanto risco de outra pessoa atender às ligações”;  

(B) “Isso sem falar em reuniões familiares, que são 
constantemente atrapalhadas (ou ignoradas) por filhos e 
filhas que preferem as mensagens de texto às conversas com 
os pais”; 

(C) “Mas há relatos de que a distração causada pelos celulares 
vai muito mais além”; 

(D) “Além disso, a audição pode estar sendo afetada por volumes 
muito altos em fones de ouvido”; 

(E) “A radiação por celulares estaria estimulando a liberação de 
melatonina”. 
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17 

“No Brasil, falar ao celular enquanto se está no volante é uma 
infração de trânsito. Isso acontece porque o telefone realmente 
tira a atenção dos motoristas. Mas há relatos de que a distração 
causada pelos celulares vai muito mais além: até mesmo quando 
estamos caminhando, ficamos mais suscetíveis a acidentes 
quando estamos em ligações”. 

Nesse segmento do texto 1 há uma série de conectores 
sublinhados; o substituto inadequado a um desses conectores é: 

(A) enquanto / ao mesmo tempo em que; 

(B) porque / em função de que; 

(C) mas / no entanto; 

(D) até mesmo / justamente; 

(E) quando / enquanto. 

 

Observe a charge abaixo: 

 

18 

Nessa charge de Denny, a principal crítica se volta contra: 

(A) a má qualidade das operadoras de telefonia; 

(B) o preconceito contra os que estão privados de liberdade; 

(C) o péssimo controle interno dos presídios; 

(D) a má qualificação dos presos; 

(E) o mau estado das prisões brasileiras. 

 

19 

A fala da funcionária “OK, Senhor. Vou estar anotando o seu 
problema para estar agendando a visita de um técnico” mostra 
uma marca típica desse modo de falar, que é: 

(A) a presença marcante de estrangeirismos; 

(B) o emprego de uma linguagem demasiadamente erudita; 

(C) o mau uso do gerúndio; 

(D) a completa falta de objetividade na mensagem; 

(E) a ausência de tratamento individualizado. 

 

20 

“Que porcaria de operadora! Se fosse na cadeia aposto que tava 
funcionando!” 

Essa fala do preso mostra o emprego coloquial da língua 
portuguesa; em variante de norma culta, essa mesma frase seria: 

(A) Que operadora porca! Se fosse na cadeia aposto que estava 
funcionando; 

(B) Que operadora ruim! Se fosse na cadeia, aposto que estaria 
funcionando; 

(C) Que porcaria de operadora! Se estivesse na cadeia, garanto 
que estava funcionando; 

(D) Que operadora horrorosa! Se estivesse na cadeia, aposto que 
estaria funcionando; 

(E) Que operadora deficiente! Se fosse na cadeia, garanto que 
estava funcionando muito bem. 

 

21 

Tendo em vista o ambiente interno das prisões brasileiras, 
podemos estabelecer uma relação entre os celulares e a seguinte 
teoria do texto 1: 

(A) Você está perdendo seus sentidos; 

(B) Eles deixam as crianças malcriadas; 

(C) Ele põe sua vida em risco; 

(D) Seu telefone é uma colônia de bactérias; 

(E) Celulares podem causar esterilidade. 

 

22 

A frase abaixo em que o vocábulo MUITO pertence a uma classe 
gramatical diferente das demais é: 

(A) “Como os celulares ficam muito tempo nos bolsos, isso 
poderia ser uma causa da esterilidade”; 

(B) “Antes dos telefones celulares, os casais eram muito mais 
fiéis; 

(C) “Mas há relatos de que a distração causada pelos celulares 
vai muito mais além”; 

(D) “Em uma velocidade muito baixa, mas isso está 
acontecendo”; 

(E) “Além disso, a audição pode estar sendo afetada por volumes 
muito altos em fones de ouvido”. 

 

23 

Nos segmentos do texto 1 abaixo, há propostas de substituições 
dos trechos sublinhados; a substituição que está adequadamente 
feita, por não modificar o sentido original, é: 

(A) “São várias teorias sobre a nocividade dos aparelhos sobre o 
corpo humano”/ teorias várias; 

(B) “ficamos mais suscetíveis a acidentes quando estamos em 
ligações”/ incidentes; 

(C) “Novas teorias apontam para o fato de que essa mesma 
radiação poderia ser responsável...”/ teorias novas; 

(D) “Celulares são responsáveis pela destruição de famílias”/ 
familiar; 

(E) “grande parte das pessoas de até 30 anos está com os cami-
nhos para a digitação de mensagens gravados no subconsci-
ente” / estão. 
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O segmento textual em que a preposição é uma exigência de um 
termo anterior é: 

(A) digitação de mensagens; 

(B) fones de ouvido; 

(C) letras de seus celulares; 

(D) teclados de computadores; 

(E) casos de adultério. 

 

25 

O segmento do texto 1 que mostra distanciamento do autor do 
texto em relação à opinião emitida é: 

(A) “Isso acontece porque o telefone realmente tira a atenção 
dos motoristas”. 

(B) “Um dos principais problemas dos celulares são os 
micróbios”. 

(C) “No Brasil, falar ao celular enquanto se está no volante é uma 
infração de trânsito”. 

(D) “Segundo apontam cientistas, celulares emitem radiação 
eletromagnética”. 

(E) “Em suma, os celulares são verdadeiras colônias de germes e 
outros pequenos vilões da saúde humana”. 

 

26 

O texto 1 é marcado pela imprecisão; o segmento do texto em 
que essa imprecisão está ausente é: 

(A) “É ela que, supostamente, causa danos ao cérebro”. 

(B) “Novas teorias apontam para o fato de que essa mesma 
radiação poderia ser responsável por afetar também o 
sistema reprodutor dos homens”.  

(C) “Parece o mesmo que acontece com os teclados de 
computadores, mas nos experimentos somente os números 
eram mostrados...”. 

(D) “Possivelmente os celulares estejam fazendo com que seus 
olhos sejam afetados...”. 

(E) “Atualmente, a grande maioria dos casos de adultério é 
combinada por telefones pessoais, pois dessa forma não há 
tanto risco de outra pessoa atender às ligações...”. 

 

27 

A frase “Eles deixam as crianças malcriadas” traz uma possível 
ambiguidade, que se repete em: 

(A) Eles abandonaram os aparelhos prejudiciais; 

(B) Os estudantes desprezaram os celulares importados; 

(C) Os meninos deixaram os telefones de plástico; 

(D) As operadoras largaram os clientes exigentes; 

(E) Os operadores não atendiam ninguém de roupa suja. 

 

28 

“Atualmente, a grande maioria dos casos de adultério é 
combinada por telefones pessoais, pois dessa forma não há tanto 
risco de outra pessoa atender às ligações”. 

A afirmação correta sobre a estrutura desse segmento do texto 1 é: 

(A) o vocábulo “adultério” apresenta uma terminação do mesmo 
valor de “necrotério”; 

(B) a forma verbal “é combinada” é exemplo de voz reflexiva; 

(C) o termo “dessa forma” se refere a uma forma citada na 
continuidade futura do texto; 

(D) a primeira vírgula do segmento marca a presença de um 
termo deslocado da ordem direta; 

(E) “telefones pessoais” equivale semanticamente a telefones 
fixos. 

 

29 

“Atualmente, a grande maioria dos casos de adultério é 
combinada por telefones pessoais, pois dessa forma não há tanto 
risco de outra pessoa atender às ligações”. 

A frase “de outra pessoa atender às ligações” pode ser 
corretamente substituída, de forma adequada ao contexto, por: 

(A) de que outra pessoa atendesse às ligações; 

(B) de atendimento às ligações de outra pessoa; 

(C) de que outra pessoa atenda às ligações; 

(D) de que outra pessoa atendeu às ligações; 

(E) de que outra pessoa tivesse atendido às ligações. 

 

30 

“Isso acontece porque o telefone realmente tira a atenção dos 
motoristas”. 

Nessa frase do texto 1, a forma “porque” aparece corretamente 
grafada; a frase abaixo em que essa forma deveria ser substituída 
por “por que” é: 

(A) Deixou o celular porque o prejudicava; 

(B) Não sabia porque os aparelhos eram abandonados; 

(C) Desconhecia o porquê de os jovens ficarem viciados; 

(D) Todos viajavam porque lá os celulares eram mais baratos; 

(E) Não usavam celulares porque não confiavam nos aparelhos. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

31 

Uma loja em liquidação oferece todos os seus produtos com um 
desconto de 30%. 

Nessa loja, um produto que custava inicialmente R$ 240,00 está 
sendo vendido por: 

(A) R$ 72,00; 

(B) R$ 144,00; 

(C) R$ 168,00; 

(D) R$ 172,00; 

(E) R$ 210,00. 
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32 

Odete tem algumas manias, entre as quais, sapatos e uma 
preferência por números ímpares. Assim, ela resolveu etiquetar 
sua coleção de pares de sapatos usando a sequência dos números 
naturais ímpares. O primeiro par de sapatos foi etiquetado com o 
número 1 e o último par de sapatos que ela comprou recebeu o 
número 47. 

A quantidade de pares de sapatos que Odete possui é: 

(A) 47; 

(B) 25; 

(C) 24; 

(D) 23; 

(E) 22. 

 

33 

A figura a seguir mostra um salão poligonal ABCDEF, onde os 
ângulos internos nos vértices A, B, C, D e F são retos e as medidas 
indicadas estão em metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O perímetro e a área desse salão são, respectivamente: 

(A) 105 m e 44 m
2
; 

(B) 44 m e 105 m
2
; 

(C) 120 m e 36 m
2
; 

(D) 36 m e 120 m
2
; 

(E) 120 m e 44 m
2
. 

 

34 

Dois médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Mantidas as 
proporções, três médicos atendem 24 pacientes em: 

(A) 9 horas; 

(B) 8 horas; 

(C) 6 horas; 

(D) 4 horas; 

(E) 3 horas. 

 

35 

Em uma determinada empresa, metade de seus funcionários vai 
para casa de ônibus, um quinto vai de carro, um oitavo vai de 
bicicleta e os demais vão a pé. 

A fração dos funcionários que vai para casa a pé equivale a: 

(A) 
5

4
; 

(B) 
15

3
; 

(C) 
15

7
; 

(D) 
40

3
; 

(E) 
40

7
. 

 

36 

Pedro caminha qualquer distância em um quarto do tempo que seu 
filho Junior leva para caminhar a mesma distância. 

Pedro e Junior partem simultaneamente do ponto O, em direções 
opostas, caminhando na pista retangular mostrada a seguir, na 
qual O e C são, respectivamente, os pontos médios de EA e DB. As 
dimensões da pista retangular, em metros, são EA = 13 e AB = 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando Pedro e Junior se encontrarem pela primeira vez, eles 
estarão mais perto do ponto: 

(A) A; 

(B) B; 

(C) C; 

(D) D; 

(E) E. 

 

37 

Para estimar o valor da diferença BA , Tales diminuiu o valor 

de A de um pequeno valor positivo e aumentou o valor de B do 

mesmo pequeno valor, subtraindo então os resultados 
encontrados. 

A estimativa obtida por Tales foi obrigatoriamente: 

(A) zero; 

(B) igual a BA ; 

(C) igual a AB ; 

(D) menor que BA ; 

(E) maior que BA . 

 

Pedro Junior 
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38 

Teófilo pagou sua fatura do cartão de crédito com atraso. Por 
esse motivo, foram cobrados 12% de juros e Teófilo pagou o total 
de R$ 672,00. 

Se Teófilo tivesse pago sua fatura sem atraso, o valor seria: 

(A) R$ 591,36; 

(B) R$ 600,00; 

(C) R$ 602,54; 

(D) R$ 610,00; 

(E) R$ 612,64. 

 

39 

Considere a sentença: “Se gosto de capivara, então gosto de 
javali”. 

Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é: 

(A) Se não gosto de capivara, então não gosto de javali. 

(B) Gosto de capivara e gosto de javali. 

(C) Não gosto de capivara ou gosto de javali. 

(D) Gosto de capivara ou não gosto de javali. 

(E) Gosto de capivara e não gosto de javali. 

 

40 

Em um caixote há 10 dúzias de laranjas, pelo menos 2 laranjas 
estão verdes e, entre quaisquer 6 laranjas desse caixote, pelo 
menos 2 estão maduras. 

É correto afirmar que nesse caixote há:  

(A) no mínimo 116 laranjas maduras; 

(B) no máximo 116 laranjas maduras; 

(C) no mínimo 116 laranjas verdes; 

(D) no máximo 116 laranjas verdes; 

(E) exatamente 116 laranjas verdes. 

 

41 

Barbosa afirmou: “Todo cidadão brasileiro tem direito à educação 
e à saúde”. 

A negação lógica dessa sentença é: 

(A) Nenhum cidadão brasileiro tem direito à educação e à saúde. 

(B) Nenhum cidadão brasileiro tem direito à educação ou à 
saúde. 

(C) Todo cidadão brasileiro não tem direito à educação e à saúde. 

(D) Algum cidadão brasileiro não tem direito à educação ou à 
saúde. 

(E) Algum cidadão brasileiro não tem direito à educação nem à 
saúde. 

 

42 

Em um saco A há somente fichas vermelhas e em um saco B há 
somente fichas amarelas, sendo 7 fichas em cada saco. Retiram-
se 3 fichas do saco A, que são então colocadas no saco B. Depois, 
retiram-se aleatoriamente 3 fichas do saco B, que são então 
colocadas no saco A. 

É correto concluir que ao final do procedimento descrito: 

(A) há no máximo 4 fichas vermelhas no saco A; 

(B) há exatamente 4 fichas vermelhas no saco A; 

(C) há exatamente 4 fichas amarelas no saco B; 

(D) o número de fichas amarelas no saco A é menor do que o 
número de fichas vermelhas no saco B; 

(E) o número de fichas vermelhas no saco A é igual ao número de 
fichas amarelas no saco B. 

 

43 

Em uma urna há somente bolas brancas, bolas pretas e bolas 
vermelhas. Para cada bola branca há três bolas pretas e para cada 
duas bolas pretas há cinco bolas vermelhas. 

A razão entre a quantidade de bolas pretas e a quantidade total 
de bolas na urna é: 

(A) 
10

3
; 

(B) 
19

4
; 

(C) 
21

5
; 

(D) 
23

6
; 

(E) 
25

7
. 

 

44 

Considere a sequência TJPITJPITJPITJ... onde as quatro letras TJPI 
se repetem indefinidamente. 

Desde a 70
a
 até a 120

a
 letras dessa sequência,  a quantidade de 

letras P é: 

(A) 12; 

(B) 13; 

(C) 14; 

(D) 15; 

(E) 16. 
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45 

Em uma urna há quatro bolas brancas e duas bolas pretas. Retiram-
se, sucessivamente e sem reposição, duas bolas da urna. 

A probabilidade de as duas bolas retiradas serem da mesma cor é: 

(A) 
15

7 ; 

 

(B) 
15

8 ; 

 

(C) 
3

2 ; 

 

(D) 
3

1 ; 

 

(E) 
2

1 . 

 

 

 

 

46 

Considerando as regras básicas de organização e divisão 
judiciária, é correto afirmar que o Estado do Piauí, para fins de 
administração da justiça: 

(A) é dividido em seções judiciárias e termos provincianos; 

(B) divide-se em comarcas e termos judiciários; 

(C) constitui uma só comarca para fins de competência judicial; 

(D) divide-se em comarcas e em câmaras; 

(E) é dividido apenas em comarcas. 

 

47 

Télio foi aprovado em concurso público para um cargo regido 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí. À 
luz dessa sistemática legal, é correto afirmar que Télio deverá: 

(A) apresentar, no ato da posse, declaração dos bens e valores 
que constituem o seu patrimônio; 

(B) iniciar imediatamente o exercício das funções, o que 
caracteriza a posse no cargo; 

(C) necessariamente aguardar o início do próximo exercício 
financeiro para tomar posse;  

(D) tomar posse no cargo pessoalmente, vedada a emissão de 
procuração para esse fim, ainda que específica;  

(E) o ato de provimento do cargo deve ser emitido no prazo de 
trinta dias, a contar da posse. 

 

48 

A respeito do rebaixamento e da extinção das comarcas, 
verdadeiras unidades territoriais de administração da justiça, é 
correto afirmar que: 

(A) a supressão dos requisitos para que se crie comarca pode 
acarretar a sua extinção; 

(B) a legislação de regência não permite que uma comarca seja 
rebaixada de entrância;  

(C) a extinção de comarca somente é possível mediante 
plebiscito da população interessada; 

(D) uma vez criada a comarca, a legislação de regência veda a sua 
extinção; 

(E) a extinção de comarca é exemplo de ato discricionário, não 
exigindo a presença de nenhum requisito legal.  

 

49 

O quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado do 
Piauí é organizado com o recurso aos conceitos de “grupos 
funcionais” e “carreiras”. A respeito da essência e da inter-
relação entre essas figuras jurídicas, é correto afirmar que:  

(A) cada área de atividades é composta por uma única carreira; 

(B) o conceito de carreira absorve o de grupos funcionais;  

(C) as carreiras somente são estruturadas em níveis; 

(D) um dos grupos funcionais é o de analista judiciário; 

(E) a cada uma das três carreiras corresponde um grupo. 

 

50 

A distribuição de processos no 1º e no 2º graus de jurisdição deve 
ser realizada pelas estruturas orgânicas a que se refere a lei de 
organização judiciária. A esse respeito, é correto afirmar que a 
distribuição do: 

(A) 1º grau de jurisdição é realizada pela Diretoria Geral do 
Tribunal de Justiça; 

(B) 2º grau de jurisdição é realizada pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça; 

(C) 1º grau de jurisdição é realizada pela Corregedoria Geral da 
Justiça; 

(D) 2º grau de jurisdição é realizada pelo Pleno do Tribunal de 
Justiça; 

(E) 1º e do 2º graus de jurisdição é realizada pela Diretoria Geral 
do Tribunal de Justiça. 

 

51 

Pedro, servidor público estadual, encontra-se no pleno exercício 
de suas funções há dois anos e oito meses. Considerando os 
termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do 
Piauí, é correto afirmar que ele: 

(A) não pode ocupar qualquer cargo de provimento em 
comissão; 

(B) pode gozar licença para tratar de assuntos de interesse 
particular; 

(C) pode ser livremente promovido na carreira a que está 
vinculado; 

(D) não pode ter o estágio probatório suspenso, ainda que tenha 
entrado em gozo de licença;  

(E) pode exercer funções de assessoramento nos dois níveis mais 
elevados. 

 

52 

A respeito da Escola Judiciária do Estado do Piauí – EJUD-PI, que 
tem a finalidade de promover o treinamento, a capacitação, a 
formação, o aperfeiçoamento e a especialização de servidores e 
magistrados, é correto afirmar que: 

(A) possui um Conselho Consultivo composto exclusivamente por 
desembargadores; 

(B) deve ser dirigida por um Diretor-Geral, escolhido entre 
desembargadores ou juízes de direito; 

(C) é órgão autônomo e independente do Poder Judiciário do 
Estado do Piauí; 

(D) eventuais receitas decorrentes de suas atividades constituem 
recurso de um Fundo Especial; 

(E) os membros do seu Conselho Consultivo devem ser 
escolhidos pelo Pleno do Tribunal de Justiça. 
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53 

De acordo com o Plano de Carreiras e Remuneração dos 
Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí, o 
desenvolvimento dos servidores efetivos na carreira:  

(A) somente pode ocorrer por promoção; 

(B) pode ocorrer por ascensão funcional ou promoção; 

(C) somente pode ocorrer por progressão funcional; 

(D) pode ocorrer por promoção ou progressão funcional; 

(E) pode ocorrer por ascensão, promoção ou progressão. 

 

54 

Considerando a organização, o funcionamento e as atribuições da 
Corregedoria Geral da Justiça, é correto afirmar que: 

(A) esse órgão exerce o controle dos serviços forenses e 
administrativos da justiça de 1º e de 2º graus; 

(B) esse órgão deve ter o Corregedor e o Vice-Corregedor Geral 
escolhidos em eleição separada dos demais cargos diretivos; 

(C) o Corregedor e o Vice-Corregedor Geral são afastados, desde 
a posse, de suas funções ordinárias; 

(D) o Vice-Corregedor Geral, em suas faltas, licenças e 
impedimentos, não tem substituto; 

(E) esse órgão deve realizar as correições extraordinárias 
determinadas pelo Conselho da Magistratura. 

 

55 

À luz da sistemática estabelecida pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Piauí, é correto afirmar que a 
denominada “redistribuição”: 

(A) somente pode alcançar os cargos de provimento em 
comissão;  

(B) consiste no deslocamento do cargo de provimento efetivo 
para outro órgão ou entidade do mesmo Poder; 

(C) somente pode alcançar os cargos de provimento efetivo que 
se encontrem vagos; 

(D) não pode ser realizada ex officio, estando sempre sujeita à 
iniciativa do servidor público interessado; 

(E) não está vinculada à manutenção da essência das atribuições 
do cargo no órgão ou entidade de origem. 

 

56 

A avaliação de desempenho, prevista no Plano de Carreiras e 
Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do 
Piauí, é um instrumento técnico-gerencial a respeito do qual, em 
relação aos planos da estrutura e da competência, é correto 
afirmar que:  

(A) deve ser necessariamente realizado a cada semestre; 

(B) em cada comarca há uma comissão central de avaliação; 

(C) cada unidade administrativa tem uma comissão de avaliação; 

(D) também alcançará o servidor licenciado ou afastado;  

(E) deve identificar, apenas, os casos de desempenho eficiente.  

 

57 

A respeito dos cargos de provimento em comissão e das funções 
de confiança, é correto afirmar, sob o prisma do Plano de 
Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do 
Estado do Piauí, que: 

(A) somente os cargos em comissão destinam-se às atribuições 
de direção, chefia e assessoramento; 

(B) aos magistrados competem as indicações para os cargos em 
comissão dos seus gabinetes;  

(C) a indicação e a nomeação para os cargos em comissão são 
sempre feitas pelo Presidente do Tribunal de Justiça; 

(D) as funções de confiança podem ser exercidas por servidores 
ocupantes de cargos efetivos ou não; 

(E) pelo menos 30% (trinta por cento) de todos os cargos em 
comissão devem ser preenchidos por servidores efetivos.  

 

58 

Pedro, servidor público estadual, orientado por Antônio, 
requereu o pagamento de ajuda de custo à Administração 
Pública. Considerando o disposto no Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Piauí, é correto afirmar que o 
requerimento de Pedro pode ser deferido caso: 

(A) tenha precisado deslocar-se da sede de suas atividades 
regulares, em caráter eventual, para realizar um serviço; 

(B) passe a exercer suas atividades em nova sede, em razão da 
posse em cargo após aprovação em concurso público; 

(C) passe a ter exercício em nova sede, no interesse do serviço, 
com mudança de domicílio em caráter permanente; 

(D) realize despesas com a utilização de meio próprio de 
locomoção para a execução de serviços externos; 

(E) realize despesas com transporte coletivo municipal, no 
deslocamento da residência para o local de trabalho. 

 

59 

Determinado Desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí está 
com férias marcadas para o dia primeiro do mês subsequente. A 
respeito do sistema de distribuição de processos prevista no 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, é 
correto afirmar, em relação ao referido Desembargador, que: 

(A) não lhe serão distribuídos quaisquer processos no mês que 
antecede as férias; 

(B) não lhe serão distribuídos quaisquer processos urgentes no 
mês que antecede as férias;  

(C) a distribuição de processos, urgentes ou não, será normal até 
o último dia do mês que antecede as férias; 

(D) nos cinco dias que antecedem as férias, não lhe serão 
distribuídos processos com prioridade constitucional; 

(E) nos três dias úteis que antecedem as férias, não lhe serão 
distribuídos processos com pedido de tutela de urgência. 
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Inácio, servidor público estadual, foi acusado de ter infringido o 
dever funcional de “proceder aos descontos relativos a reposições 
e indenizações ao erário”. Após regular processo administrativo 
disciplinar, concluiu-se, de acordo com a sistemática legal, que 
Inácio deveria sofrer a sanção de suspensão. Ocorre que o seu 
não comparecimento ao serviço poderia causar prejuízo ao 
interesse público. À luz da sistemática prevista no Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, é correto afirmar 
que Inácio: 

(A) pode ter a penalidade de suspensão convertida em multa, na 
base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento, 
ficando obrigado a permanecer em serviço; 

(B) deve necessariamente sofrer a sanção de suspensão de até 
120 (cento e vinte) dias, o que decorre da obrigação de a 
Administração Pública cumprir a lei; 

(C) poderá sofrer a sanção de suspensão de até 90 (noventa) 
dias, a qual terá o seu registro cancelado após o decurso de 
3 (três) anos;   

(D) pode ter a penalidade de suspensão perdoada, o que se 
justifica pela predominância do interesse público sobre o 
particular, o que evitará prejuízo ao serviço;  

(E) somente poderá sofrer suspensão de até 15 (quinze) dias, 
caso seja primário e tenha bons antecedentes, bem como 
assuma o compromisso de não praticar outra infração. 

 

 

61 

O cálcio é o mineral mais abundante no organismo. Sobre a sua 
absorção, é correto afirmar que: 

(A) é melhor absorvido no meio ácido; 

(B) é melhor absorvido quando precipitado por oxalato; 

(C) o suplemento de cálcio deve ser ingerido em jejum; 

(D) a lactose inibe a absorção de cálcio; 

(E) é absorvido na forma não iônica. 

 

62 

Atua como antioxidante lipossolúvel importante na célula e 
localiza-se na porção lipídica das membranas celulares; protege 
os fosfolipídios insaturados da membrana da degradação 
oxidativa das espécies de oxigênio altamente reativas, trata-se da 
seguinte vitamina: 

(A) menadiona; 

(B) menaquinona; 

(C) calciferol; 

(D) tocoferol; 

(E) riboflavina. 

 

63 

Produz alterações características na textura da pele que envolve 
hiperqueratose folicular. A pele torna-se seca, escamosa e 
áspera. Essas características estão presentes na deficiência de 
vitamina: 

(A) A; 

(B) C; 

(C) D; 

(D) E; 

(E) K. 

 

64 

As medidas bioquímicas relacionadas com a condição proteica no 
organismo são utilizadas na avaliação nutricional. O indicador 
abaixo menos sensível é a: 

(A) pré-albumina; 

(B) albumina; 

(C) transferrina; 

(D) proteína ligadora de retinol; 

(E) somatomedina C. 

 

65 

A análise da história dietética é uma forma de obter informações 
relacionadas à ingestão alimentar. Essas informações podem ser 
avaliadas por dados retrospectivos ou prospectivos. Cada método 
tem finalidades específicas, vantagens e desvantagens. O método 
que, embora possa não representar o consumo real, não depende 
de o avaliado ler e escrever, somente da sua memória, é: 

(A) análise da ingestão de nutrientes; 

(B) questionário de frequência alimentar; 

(C) recordatório de 24h; 

(D) registro alimentar; 

(E) registro alimentar pesado. 

 

66 

A Avaliação Subjetiva Global é uma ferramenta baseada na 
história, dados dietéticos, sintomas gastrointestinais, capacidade 
funcional, efeitos da doença sobre as necessidades funcionais e 
aparência física. É considerado fator de risco para desnutrição 
perda ponderal involuntária correspondendo a: 

(A) 5% do peso habitual em 6 meses; 

(B) 5% do peso ideal em 6 meses; 

(C) 5 - 10% do peso ideal em 24 meses; 

(D) > 10% do peso ideal em 24 meses; 

(E) > 10% do peso habitual em 6 meses. 

 

67 

O processo de digestão e absorção de proteínas inclui o intestino 
delgado. Quando o quimo entra em contato com a mucosa 
intestinal, ocorre a liberação da enzima: 

(A) elastase; 

(B) enteroquinase; 

(C) pepsina; 

(D) pepsinogênio; 

(E) peptona. 
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No envelhecimento, o cuidado de nutrição não está apenas no 
manejo da doença, tem-se ampliado como estilo de vida saudável 
e prevenção de doenças. No idoso, identificam-se várias 
alterações com o passar dos anos, como por exemplo: 

(A) a disgeusia, ou seja, olfato alterado, que pode ocorrer com o 
envelhecimento, assim como pelo uso de medicamentos; 

(B) a disfagia, ou seja, disfunção na deglutição, alimentos de 
textura líquida são mais tolerados e seguros; 

(C) a acloridria, leva à deficiência de vitamina B6, resultando em 
fadiga, confusão e fraqueza nos membros; 

(D) a sarcopenia, ou seja, ganho de massa de gordura, que pode 
alterar o metabolismo; 

(E) a xerostomia, ou seja, boca seca, que pode levar a 
dificuldades de mastigação e deglutição. 

 

69 

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado 
recentemente, alimentos processados devem ser consumidos em 
pequenas quantidades. São eles: 

(A) compota de frutas e mistura para bolo; 

(B) carne seca e salsicha; 

(C) palmito preservado em salmoura e refrigerante; 

(D) fruta cristalizada e sardinha enlatada; 

(E) conserva de legumes e balas. 

 

70 

Sobre o tecido adiposo, é correto afirmar que: 

(A) a gordura corporal total é a combinação de gordura essencial, 
de armazenamento e de excesso; 

(B) a gordura essencial é necessária para o funcionamento 
fisiológico normal e é armazenada em grandes quantidades 
no abdome; 

(C) a gordura de armazenamento é a reserva de energia, 
principalmente na forma de triglicerídeos; 

(D) o tocoferol confere ao tecido adiposo branco uma cor 
levemente amarelada; 

(E) o tecido adiposo marrom é uma fonte de energia rápida para 
os idosos. 

 

71 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se por 
obstrução lenta e progressiva das vias respiratórias. José, 58 
anos, em acompanhamento nutricional a nível ambulatorial, 
possui diagnóstico de DPOC. Para esse paciente, algumas 
estratégias alimentares importantes para aumentar o apetite são: 

(A) exercitar-se antes das refeições; 

(B) planejar a tomada das medicações e tratamentos 
respiratórios para horários distantes das refeições; 

(C) consumir grandes porções de alimentos ricos em nutrientes; 

(D) engajar-se em interações sociais durante as refeições; 

(E) insistir na ingestão alimentar, mesmo que não seja uma 
experiência agradável. 

 

72 

M.R.S., sexo feminino, 35 anos, apresenta dor episódica, intensa 
e forte na cabeça, que dura em média um dia inteiro. A paciente 
relata que a dor é de um lado só e que piora com o esforço. Após 
consulta médica e alguns exames, foi diagnosticada como 
síndrome da enxaqueca. O tratamento clínico nutricional para 
essa paciente deve levar em consideração que: 

(A) crises de enxaqueca são acionadas por fatores alimentares, 
imediatamente após o consumo; 

(B) alimentos suspeitos devem ser retirados e reintroduzidos na 
dieta para testar o aparecimento da crise; 

(C) alimentos ricos em tiramina acionam crises em todos os 
pacientes; 

(D) alimentos ricos em tiramina devem ser retirados, tais como 
vinho tinto e vinho branco; 

(E) hidratação excessiva do paciente pode desencadear a crise. 

 

73 

O papel da nutrição na saúde óssea do ser humano é 
fundamental. Sobre o tema, é correto afirmar que: 

(A) a fibra dietética em excesso pode interferir na absorção de 
cálcio; 

(B) o magnésio é essencial para várias enzimas nos osteoblastos; 

(C) a ingestão reduzida de sódio pode contribuir para a 
osteoporose; 

(D) a suplementação excessiva de cálcio pode ocasionar diarreia; 

(E) a vitamina E é importante na modificação pós-translacional 
de diversas proteínas da matriz, incluindo a osteocalcina. 

 

74 

T.L.S., 38 anos, sexo masculino, é engenheiro civil e procurou 
atendimento médico de emergência com “dor intensa nas 
juntas”. Foram realizados exames médicos e identificado quadro 
de gota. Os alimentos que deverão ser evitados pelo paciente 
são: 

(A) extrato de carne, arroz, macarrão; 

(B) sardinha, bolo, queijo; 

(C) caldo de carne, chocolate, leite; 

(D) mexilhões, ovo, café; 

(E) miolos, carne moída, anchova. 

 

75 

Pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise de 
manutenção precisam de orientação nutricional quanto à 
recomendação de proteína, que deve ser de: 

(A) 0,6 g ptn/kg/dia; 

(B) 1,0g ptn/kg/dia; 

(C) 1,2g ptn/kg/dia; 

(D) 1,5g ptn/kg/dia; 

(E) 2,0g ptn/kg/dia. 

 



Tribunal de Justiça do Estado do Piauí  FGV  Projetos 

 

Analista Judiciário - Área - Apoio Especializado -  Nutricionista  Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 14 

 

76 

Mudanças no estilo de vida têm eficácia comprovada na 
prevenção primária e no controle da hipertensão arterial 
sistêmica. Sobre o tema, é correto afirmar que: 

(A) recomenda-se a ingestão de 5 a 10 porções de frutas e 
legumes por dia para a redução significativa da pressão 
arterial; 

(B) recomenda-se limitar a ingestão de sódio a não mais que 
1.400 mg/dia; 

(C) deve-se alcançar e manter o peso corporal ideal (Índice de 
Massa Corporal de 18,0 a 25,9 kg/m

2
); 

(D) limita-se o consumo de bebida alcoólica a não mais que uma 
dose por dia (700mL de cerveja, 300mL de vinho ou 90mL de 
licor destilado) para a maioria dos homens; 

(E) doses elevadas de óleo de peixe podem propiciar redução 
expressiva da PAS e PAD. 

 

77 

É correto afirmar que o ácido graxo: 

(A) linoleico é um ácido graxo poli-insaturado ômega-6 que pode 
aumentar as concentrações séricas de HDL-colesterol; 

(B) oleico é um ácido graxo monoinsaturado ômega-9 presente 
no azeite de oliva, óleo de canola, azeitona e abacate; 

(C) eicosapentaenoico é um ácido graxo poli-insaturado ômega-3 
presente em óleos de peixe, cápsulas de óleo de peixe e 
peixes de água doce; 

(D) docosahexaenoico é um ácido graxo poli-insaturado ômega-6 
presente na cavala, sardinha, atum e salmão; 

(E) α-linolênico é um ácido graxo poli-insaturado ômega-9 
presente em vegetais como soja e linhaça. 

 

78 

O tratamento clínico nutricional da úlcera gástrica inclui evitar: 

(A) alimentos ácidos, que agridem a mucosa gástrica; 

(B) menta e hortelã, que podem diminuir a pressão do esfíncter 
esofágico inferior; 

(C) álcool, por diminuir a absorção de vitaminas do complexo B; 

(D) alimentos ricos em ômega-3, que é citoprotetor da mucosa 
gástrica; 

(E) café, que estimula a secreção ácida gástrica. 

 

79 

Em um serviço de alimentação e nutrição, todo alimento que foi 
preparado e não distribuído, é considerado: 

(A) sobra; 

(B) resto; 

(C) apara; 

(D) resíduo; 

(E) porção. 

 

80 

A teoria clássica da administração, em que a filosofia da gestão é 
baseada nos tempos e movimentos, prevendo o rendimento 
máximo do trabalhador, é um princípio norteador observado no: 

(A) taylorismo;  

(B) fordismo; 

(C) humanismo; 

(D) taylorismo e fordismo; 

(E) fordismo e humanismo. 

 

81 

A função administrativa que estabelece um plano de atividades 
com objetivos definidos e metas a alcançar é denominada: 

(A) administração; 

(B) planejamento; 

(C) organização; 

(D) direção; 

(E) controle. 

 

82 

Alguns fatores colaboram diretamente para a diminuição dos 
acidentes de trabalho. Considerando o planejamento da área 
física para o serviço de alimentação e nutrição, a localização dos 
equipamentos deve atender, fundamentalmente, ao seguinte 
critério: 

(A) instalação elétrica; 

(B) revestimento do piso; 

(C) peso do equipamento; 

(D) facilidade de acesso; 

(E) fluxo de trabalho. 

 

83 

Relembrando a década de 30, as estratégias de EAN eram 
dirigidas aos trabalhadores e suas famílias, a partir de uma 
abordagem atualmente avaliada como preconceituosa, ao 
pretender ensiná-los a se alimentar corretamente segundo um 
parâmetro descontextualizado e estritamente: 

(A) econômico; 

(B) cultural; 

(C) sensorial; 

(D) biológico; 

(E) popular. 
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Enquanto política pública, a EAN pode ocorrer em diversos 
setores e deverá observar os princípios organizativos e 
doutrinários do campo no qual está inserida. Assim, em cada 
esfera observam-se os princípios específicos para suas ações, 
como: 

(A) segurança alimentar e nutricional – SISVAN, saúde – SUS, 
educação – PNAE, rede socioassistencial – SUAS; 

(B) segurança alimentar e nutricional – SUAS, saúde – SUS, 
educação – PNAE, rede socioassistencial – SISVAN; 

(C) segurança alimentar e nutricional – PNAE, saúde – SUS, 
educação –SISVAN, rede socioassistencial – SUAS; 

(D) segurança alimentar e nutricional – SISVAN, saúde – SUAS, 
educação – PNAE, rede socioassistencial – SUS; 

(E) segurança alimentar e nutricional – SISVAN, saúde – SUS, 
educação – SUAS, rede socioassistencial – PNAE. 

 

85 

Na infância e na adolescência, ocorrem a consolidação e a 
formação dos hábitos saudáveis, justificando a importância da 
educação alimentar e nutricional, que visa à: 

(A) correção da obesidade e ao aprimoramento cultural dos 
diferentes grupos sociais; 

(B) correção da desnutrição e suas consequências; 

(C) prevenção e promoção da saúde dos indivíduos nessa faixa 
etária; 

(D) prevenção do surgimento de doenças carenciais e tabus 
alimentares; 

(E) alteração do consumo alimentar. 

 

86 

O aconselhamento dietético (AD) de obesos deve apresentar-se 
como proposta educativa, que se preocupa com a compreensão 
do ser humano e do mundo, e suas relações. Desse modo, o 
plano de ação do AD, sendo individual ou coletivo, deve ser 
fundamentado em técnicas pedagógicas e nos seguintes valores: 

(A) causais e passivos; 

(B) causais e estruturais; 

(C) informais e passivos; 

(D) sociais e culturais; 

(E) sociais e estruturais. 

 

87 

De acordo com o Código de Ética do Nutricionista, são direitos 
desse profissional: 

(A) fornecer atestados de qualidade de alimentos, de outros 
produtos, materiais, equipamentos e serviços ligados à área 
médica; 

(B) emitir atestado de comparecimento à consulta nutricional; 

(C) participar de movimentos reivindicatórios de interesse da 
classe médica; 

(D) requerer  agravo público ao Conselho Regional de 
Nutricionistas, quando atingido no exercício da profissão; 

(E) garantir e defender suas atribuições e prerrogativas, 
conforme estabelecido apenas na legislação de 
regulamentação da profissão. 

 

88 

Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), as atividades 
administrativas podem ser aplicadas em etapas anterior, durante 
e posterior à produção. 

As atividades administrativas que caracterizam, respectivamente, 
cada uma das etapas são: 

(A) planejamento, comando e coordenação, controle; 

(B) planejamento, registro e avaliação, estabelecimento de 
padrões; 

(C) supervisão, comando e coordenação, avaliação; 

(D) caracterização, comando e coordenação, definição de custos; 

(E) treinamento, definição dos cardápios e planejamento, 
controle. 

 

89 

A cozinha é o ambiente ideal para o desenvolvimento das 
bactérias e fungos, pois possui, além da água, todos os fatores 
que influem no seu desenvolvimento, como: 

(A) pH ligeiramente ácido, oxigênio, nutrientes e temperatura 
próxima de 35°C; 

(B) pH neutro, oxigênio, nutrientes e temperatura próxima de 
35°C; 

(C) pH neutro ou ligeiramente ácido, oxigênio, nutrientes e 
temperatura próxima de 35°C; 

(D) pH neutro ou ligeiramente ácido, oxigênio, nutrientes e 
temperatura próxima de 40°C; 

(E) pH neutro, oxigênio, nutrientes e temperatura próxima de 
40°C. 

 

90 

Para maior segurança no reaquecimento, o centro do alimento 
deve atingir: 

(A) 54°; 

(B) 60°; 

(C) 64°; 

(D) 70°; 

(E) 74°. 

 

91 

Após o desmame, o alimento contra-indicado para lactentes até 1 
ano de idade é: 

(A) beterraba; 
(B) mel; 
(C) laranja; 
(D) frango; 
(E) batata. 
 

92 

O diabetes gestacional não compensado durante o 2º e o 3º 
trimestres da gestação pode ocasionar: 

(A) desnutrição; 

(B) ganho excessivo de peso da gestante; 

(C) oligodramnia; 

(D) nascimento de criança macrossômica; 

(E) alterações no crescimento embrionário. 
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As frutas podem ser classificadas de acordo com o teor de 
glicídio. As frutas do grupo A contêm de 5 a 10% de glicídio e as 
do grupo B possuem de 15 a 20%. A alternativa que apresenta as 
frutas do grupo B é: 

(A) goiaba e melancia; 

(B) melão e maracujá; 

(C) pêssego e ameixa; 

(D) maçã e pêra; 

(E) romã e sapoti. 

 

94 

Quando um alimento rico em vitamina C é exposto ao calor, ao ar 
e ao meio alcalino, ocorrem algumas alterações através da: 

(A) absorção; 

(B) redução; 

(C) oxidação; 

(D) hidroxilação; 

(E) adsorção. 

 

95 

As três deficiências nutricionais de maior importância para a 
Saúde Pública no grupo materno-infantil, devido à alta 
prevalência e associação com morbimortalidade são as 
deficiências de: 

(A) ferro, vitamina B12 e iodo; 

(B) ferro, vitamina A e iodo; 

(C) zinco, vitamina A e folato; 

(D) cálcio, vitamina D e folato; 

(E) cálcio, vitamina D e iodo. 

 

96 

Sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, é correto 
afirmar que é: 

(A) um conjunto de obrigações de mudanças sobre alimentação; 

(B) destinado para doenças específicas; 

(C) para todos os brasileiros, incluindo profissionais de saúde; 

(D) para ser utilizado apenas nas unidades de saúde; 

(E) o resgate da valorização da alimentação brasileira e cardápio 
basicamente de hortaliças. 

 

97 

A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a 
promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação 
plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, 
com qualidade de vida e cidadania. As últimas décadas brasileiras 
trouxeram grandes transformações sociais que resultaram em 
mudanças no padrão de saúde e consumo alimentar do 
brasileiro. 

Sobre o tema, é correto afirmar que: 

(A) os brasileiros residentes da zona rural apresentam pior 
qualidade da dieta, apesar de consomirem arroz e feijão; 

(B) os brasileiros de mais baixa renda apresentam pior qualidade 
da dieta, apesar de consumirem arroz e feijão; 

(C) as diferenças de renda não são expressas no padrão de 
consumo alimentar dos diferentes estratos; 

(D) a frequência de alimentos de baixa qualidade nutricional, 
como doces e refrigerantes, tende a diminuir com o aumento 
da renda das famílias; 

(E) as regiões geográficas imprimem sua identidade alimentar. 

 

98 

A saúde é reconhecida como um direito humano fundamental e 
essencial para o desenvolvimento social e econômico. A 
alimentação e nutrição são requisitos básicos para a promoção e 
proteção a saúde das pessoas e os guias alimentares são 
importante instrumento de promoção de modo de vida saudável. 
Nesse contexto, é correto afirmar que: 

(A) os indivíduos recebem informações sobre alimentos e dietas 
de revistas, TV e internet, que ajudam na formação de 
hábitos saudáveis, levando em consideração a 
individualidade; 

(B) as informações apresentadas pelos veículos de comunicação 
levam em consideração o conjunto de fatores relacionados 
com o consumo dos componentes pesquisados; 

(C) as informações contidas nos veículos de comunicação 
apresentam a contextualização da informação e a 
diferenciação entre resultado de pesquisa pontual e acúmulo 
do conhecimento científico; 

(D) as informações contidas nos veículos de comunicação sobre 
alimentação adequada e saudável tem como base estudos 
populacionais representativos de toda a população; 

(E) os guias alimentares na prática da educação alimentar e 
nutricional devem superar a fragmentação do o 
conhecimento imposto pela mídia. 

 

99 

Um estudo encontrou elevada frequência de novos casos da 
doença X em uma população sob risco de adoecimento em um 
determinado período. Pode-se concluir que esse estudo 
identificou a: 

(A) gravidade; 

(B) prevalência; 

(C) incidência; 

(D) mortalidade; 

(E) letalidade. 
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O comportamento alimentar é determinado por uma 
multiplicidade de fatores, nos quais estão incluídos os fatores 
biológicos, psicológicos e ambientais. É correto afirmar que: 

(A) o comportamento alimentar do pré-escolar é determinado 
em primeira instância pelas interações culturais; 

(B) a indústria corporal, através dos meios de comunicação, 
encarrega-se de criar desejos e reforçar imagens; 

(C) a mídia é um determinante ambiental do comportamento 
alimentar de pouca influência; 

(D) o padrão cultural de beleza criado pela mídia é fácil de ser 
alcançado pela maioria da população; 

(E) os nutricionistas são os responsáveis pelo estudo dos fatores 
biológicos, psicológicos e ambientais relacionados ao 
comportamento alimentar da população. 
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