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"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original."
Albert Einstein (1879-1955)

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

01

Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas. Caso existam, comunique 
imediatamente ao Fiscal de Sala.

02

Verifique se os dados existentes na Folha de 
Respostas conferem com os dados do Cartão de 
Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.

03

Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é 
permitida a saída do candidato antes de esgotado o 
tempo mínimo de 2 (duas) horas.

04

É vetado,  durante a  prova,  o  intercâmbio 
ou empréstimo de material de qualquer natureza 
entre os candidatos,  bem como o uso de 
celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de 
equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a 
indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas 
dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

05

Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e 
entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de 
Respostas, devidamente assinados, ao Fiscal de Sala.

06

Verifique se este caderno de provas contém 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 
Português de 01 a 15, Informática de 16 a 25 e 
Conhecimentos Específicos de 26 a 40.

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO



PORTUGUÊS
01ª QUESTÃO

Leia o trecho da entrevista com Michel Temer, abaixo transcrita:

TEXTO 1:

Para articular as ideias do texto, utilizamos diferentes mecanismos de combinação oracional. Assim, podemos afirmar sobre as 

estruturas sintáticas que formam esse texto que:

I - A estrutura “de que no caso da mulher haja uma pequena diferença”, (linha 2) por complementar o termo “ideia”, é denominada 

oração substantiva completiva nominal.

II - A relação de sentido expressa entre a oração adverbial introduzida pelo conector SE e a oração principal, na estrutura “você só pode se 

aposentar se reunir duas condições” (linhas 3 e 4) é de explicação.

III - Na estrutura “com o tempo, se entendeu que isso era uma alternativa e não um somatório das duas condições”, (linhas 5 e 6) o SE 

funciona como partícula de indeterminação do sujeito.

É(são)CORRETA(S)apenas a(s) afirmação(ões) presente(s) em:

a) III     d)   II   

b) I e II     e)   I   

c) II e III     

02ª QUESTÃO
Analise, no fragmento de texto abaixo transcrito, extraído da parte introdutória da entrevista com o presidente interino Michel Temer (Veja, 
06/07/16), todas as situações de emprego da crase:

TEXTO 2:

Assinale a alternativa em que o uso da crase ocorre pelo mesmo motivo do uso feito na pergunta presente no Texto 1: O senhor é favorável à 
redução do tempo de aposentadoria entre homens e mulheres?

a) ... comparecem de surpresa às reuniões ... (linhas 2 e 3)
b) ... De segunda à sexta, ... (linha 1)
c) ... as galinhas que ciscam à beira do lago ... (linha 2)
d)... revelou ser contrário à criação de normas para “disciplinar” as delações premiadas ... (linhas 4 e 5) 
e) ... a possibilidade de o deputado Eduardo Cunha renunciar à presidência da Câmara ... (linha 5)

03ª QUESTÃO

Na sequência, listamos novas versões para o informe da Constituição, presente no texto que serviu de base para a questão 01. Assinale a 

única estrutura que apresenta uma inadequação quanto ao aspecto da concordância. 

a) “Na previdência, é necessária a reunião de duas condições para você se aposentar: a primeira ...”
b) “Na previdência, é necessário reunir duas condições para você se aposentar: a primeira ...”
c) “Na previdência, é necessário a reunião de duas condições para você se aposentar: a primeira ...”
d) “Na previdência, é necessário que duas condições sejam reunidas para você se aposentar: a primeira ...”
e) “Na previdência, é necessário que se reúnam duas condições para você se aposentar: a primeira ...”

1 
2 
3 
4 
5 
6 

O senhor é favorável à redução da diferença do tempo de aposentadoria entre homens e mulheres para três anos? 
Defendo a ideia de que no caso da mulher haja uma pequena diferença. Agora, há algo interessante. A Constituição prevê o 
somatório de duas condições: idade e tempo de contribuição. Está escrito lá: na Previdência, você só pode se aposentar se 
reunir duas condições. A primeira: 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. A segunda: 35 anos de contribuição, se homem, e 
30 anos, se mulher. Agora, não sei o que aconteceu que, com o tempo, se entendeu que isso era uma alternativa e não um 
somatório das duas condições. 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

“De segunda à sexta, o peemedebista continua morando no Jaburu, o belo palácio que Oscar Niemeyer projetou para parecer 
“uma casa de fazenda”, e que lembra mesmo uma, mais ainda quando as galinhas que ciscam à beira do lago comparecem de 
surpresa às reuniões que o presidente em exercício faz na sala envidraçada voltada para o jardim. Lá, em entrevista a Veja, ele 
defendeu as privatizações de tudo “o que for possível”, revelou ser contrário à criação de normas para “disciplinar” as delações 
premiadas, mas [...]”. Ao comentar a possibilidade de o deputado Eduardo Cunha renunciar à presidência da Câmara, contou 
que o aconselhou a “meditar a respeito”. 
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INFORMÁTICAINFORMÁTICA

O texto que segue, um recorte da matéria jornalística” exibida em Veja, 01/06/16, é objeto de estudo das questões 4 e 5:

É O DE SEMPRE

Os traficantes que atuam na região carioca do Porto Maravilha, cartão-postal olímpico, agora achacam empresários da área para não 

incomodá-los. LESLIE LEITÃO

04ª QUESTÃO

Julgue as proposições abaixo assinalando-as com (V) verdadeiro e (F) falso:

(    ) No subtítulo da matéria, o advérbio AGORA funciona como adjunto adverbial de tempo, situando o achaque como uma prática 

recente, daí a inferência de que tal ação não ocorria antes. 

(    ) Dentre as três formas verbais: VINHAM ATUANDO (linha 15), ESTÃO EXIGINDO (linha 22) e COSTUMAMOS MANDAR 

(linha 27), apenas esta última sinaliza a noção de processo contínuo.

(    ) O uso do substantivo RECRUDESCIMENTO (linha 11) bem como da forma verbal VOLTARAM A AGIR (linha 18) permite que se 

depreenda uma informação pressuposta-a de que, durante um determinado período, teria havido uma diminuição da atividade 

criminosa.

(    ) No período “Os traficantes que atuam na região carioca do Porto Maravilha agora achacam empresários”, a oração adjetiva que atuam 

na região carioca do Porto Maravilha é de natureza EXPLICATIVA; pois só seria restritiva se em vez de os traficantes se 

apresentasse uns traficantes.

Indique a alternativa que traz a sequência CORRETA.

a) F, V, V, V     c)   F, F, V, F    e)   V, F, F, V

b) V, V, F, F     d)   V, F, V, F

05ª QUESTÃO

A respeito das relações semânticas expressas no texto podemos afirmar que:

I - O sentido inferido da relação entre o enunciado que faz menção ao pagamento de uma SEMANADA e o outro, iniciado pela locução 

conjuntiva PARA QUE, relativo à permissão de trânsito livre por parte de funcionários nos morros é de CAUSA.

II - A estrutura “Ninguém registrou o caso em delegacia porque tem medo” substitui “Ninguém registrou o caso em delegacia pelo motivo 

de sempre: medo”, (linhas 25 e 26) embora provoque alteração no efeito de sentido. 

III - Há uma relação de coerência entre a expressão que intitula o texto e o tema desenvolvido, porém não é uma escolha adequada para um 

texto da modalidade escrita formal.

Está(ão) CORRETA(S) apenas:

a)  II e III      c)   III     e)   I e III

b)  I e II      d)   II

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

DEPOIS DE DÉCADAS de abandono, a 
região portuária carioca ressurgiu como um belo 
cartão-postal debruçado sobre as águas da Baía de 
Guanabara. Ganhou inclusive nome novo, Porto 
Maravilha, uma área concebida para ombrear com 
outras do gênero, como o revitalizado Puerto 
Madero, em Bueno Aires. A urbanização daquele 
pedaço do Centro do Rio faz parte do projeto 
olímpico. Ali permanecerá fincada, de 5 a 21 de 
agosto, a pira dos Jogos de 2016. O que não estava 
previsto nas pranchetas era o recrudescimento do 
crime a poucos meses do evento que iluminará a 
cidade em escala global. 

Emoldurado por duas favelas nas quais os 
traficantes vinham atuando de forma mais discreta, 
em razão da presença de Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPPs), o Porto Maravilha passou a ser 
cenário  de   quadrilhas  que   voltaram  a  agir  como 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

donas do lugar, literalmente. O clima entre os empresários que 
trabalham na região é de pavor. VEJA apurou que as gangues 
que dominam o Complexo do Caju e o Morro da Providência, 
vizinhos ao porto, estão exigindo das empresas uma 
“semanada” para que seus funcionários possam continuar a ir 
e vir sem ser incômodos. O achaque da bandidagem sai para 
cada uma delas até 5000 reais por semana. Ninguém registrou 
o caso em delegacia pelo motivo de sempre: medo. 
“Costumamos mandar para essas favelas cestas básicas, 
chocolate na Páscoa, presente no Dia das Crianças, mas nunca 
os traficantes tinham cobrado dinheiro para que pudéssemos 
trabalhar em paz”, disse a VEJA, na condição de anonimato, o 
diretor de uma das construtoras que operam nos arredores do 
Porto Maravilha. 
[...] 
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06ª QUESTÃO�
Leia atentamente a reportagem divulgada em Veja, de 16/03/16, e em seguida responda: 

LUCRANDO COM A TRAGÉDIA

Inquérito revela os meandros do esquema montado por altos dirigentes da Cruz Vermelha do Brasil para se apropriarem de milhões 
doados a vítimas de grandes desastres. LESLIE LEITÃO

Da leitura do texto verificamos que a única proposição verdadeira é indicada na alternativa:

a) Além de informar sobre os desvios de verbas por dirigentes de instituições criadas para prestar socorro a vítimas de tragédias, o texto 

objetiva alertar o leitor sobre a gravidade do fato, destacando ainda a perda da credibilidade da entidade. Assim, a função de linguagem 

predominante no texto é a referencial, seguindo-se da função apelativa.

b) O uso de expressões como “gigantesca máquina”, “azeitada engrenagem” e “milhões sugados” revela o uso de uma linguagem 

metafórica, inadequada para um texto informativo, que prima pela objetividade.

c) Em “territórios hostis”, o adjetivo é utilizado com sentido de “miseráveis”. 

d) A estrutura sintática exposta no texto: “um esquema capitaneado pela alta cúpula com um único objetivo: surrupiar dinheiro” não 

admite substituição por “[...] um esquema capitaneado pela alta cúpula com o objetivo exclusivo de surrupiar dinheiro”.

e) O uso do verbo “revelar”, flexionado no tempo presente no subtítulo do texto, representa um erro gramatical, considerando que os fatos 

relatados ocorreram no passado.

07ª QUESTÃO

Observe a charge abaixo, publicada em 15/10/10, e, em seguida, assinale a única afirmativa CORRETA:

http://photusfactus.blogspot.com.br/2010/10/censo-e-internet.html

a) O verbo ser é empregado de forma indevida na estrutura oracional. 

b) A incoerência da resposta da entrevistada, motivada pelo desconhecimento ou pela desatenção em relação ao sentido do verbo acessar 

e do termo rede, presentes na pergunta, é o mecanismo responsável pelo efeito de humor.

c) O título proposto é incoerente com relação ao tema focalizado na charge.

d) O estranhamento e, consequentemente, o riso esperado da leitura da charge resultam exclusivamente do caráter polissêmico do termo 

rede, cuja interpretação por parte da entrevistada foi o de “leito”, daí a afirmação de que os filhos dormem no chão.

e) No texto predomina a função fática, por se estabelecer um diálogo entre entrevistador e entrevistado.

A CRUZ VERMELHA é muitas vezes a única presença 
autorizada em territórios hostis, assolados por guerras. 
Gigantesca máquina de ajuda humanitária com atuação em 187 
países, a entidade mobiliza sua legião de voluntários e uma 
azeitada engrenagem de arrecadação de doações sempre que um 
desastre de grandes proporções se apresenta. No Brasil, a 
instituição, que já recebeu três prêmios Nobel da Paz, desviou-se 
dessa tarefa meritória ao ser devorada por um esquema 
capitaneado pela alta cúpula com um único objetivo: surrupiar 
dinheiro. Verbas doadas por brasileiros solidários a vítimas de 
tragédias foram parar no bolso dos chefes do escritório nacional, 
no Rio de Janeiro.
� A partir da denúncia do roubo, feita por VEJA em 

agosto de 2012, a sede da entidade, em Genebra, e a polícia 
fluminense conduziram investigações que, agora em fase final, 
revelam um intricado percurso que envolve contas bancárias, 
ONGs e contratos de serviços nunca prestados. Total da 
rapinagem: 18,6 milhões de reais. Diante dos escândalos atuais, 
parece até pouco, mas são nada menos que 18,6 milhões de reais.
� O inquérito conduzido pela Delegacia Fazendária da 
Polícia Civil do Rio, ao qual foi anexado o relatório da auditoria 
contratada pela Cruz Vermelha, revelou a trilha das manobras 
para embolsar recursos liderada pelo presidente do escritório 
nacional, Walmir Moreira Serra Júnior, e seu vice, Anderson 
Choucino, ambos afastados depois da denúncia de malversação. 
[...]

PÁGINA 04



Leia com atenção o texto que segue, trecho de uma reportagem da Veja, de 01/06/16, para responder as questões 8, 9 e 10.

A HORA DO PÂNICO

Na segunda semana do governo Temer, cai o primeiro ministro flagrado em aberta conspiração para boicotar a Lava-jato. E, com isso, 

vem a público todo um universo que estava nas sombras: os políticos estão desesperados com o avanço das investigações DANIEL 

PEREIRA

08ª QUESTÃO
Listamos abaixo novas versões para algumas estruturas presentes na reportagem. Assinale a única que NÃO corresponde semanticamente 
ao texto:

a) “E, com isso, traz à luz todo um universo que estava obscuro: os políticos estão apavorados com o avanço das investigações. (2º período 
que forma o subtítulo da reportagem)

b) Na segunda semana do governo Temer, cai o primeiro ministro que tramava contra a Operação Lava-jato. Apesar disso, um universo 
que estava nas sombras se desvela: o desespero dos políticos face ao avanço das investigações. (1º período que forma o subtítulo da 
reportagem)

c) EM 19 DE JUNHO DE 2015, a Polícia Federal prendeu os presidentes das duas maiores empreiteiras do Brasil, a Odebrecht e a 
Andrade Gutierrez.

d) Na opinião dos políticos ficava claro que a Operação Lava-jato não pouparia ninguém.
e) Ali, propagou-se a convicção de que, se os políticos não reagissem, também expiariam seus pecados na cadeia.

09ª QUESTÃO

Analise as proposições abaixo relacionadas, que focalizam a organização sintática dos períodos e ainda algumas escolhas linguísticas, 

e,em seguida, assinale a alternativa que apresenta uma proposição FALSA:

a) Em “Ficava claro para os políticos que ninguém [...] temos, na oração principal, um predicado nominal, cujo predicativo é representado 

pelo adjetivo “claro”.

b) Na oração “Ninguém seria poupado pela Operação Lava-jato”, o sujeito se classifica como indeterminado.

c) O sujeito da oração é determinado “ninguém”, indefinido do ponto de vista semântico.

d) O autor recorre ao recurso da intertextualidade, ao propor um título chamativo que conduzirá o leitor a procurar na matéria o motivo do 

“pânico”.

e) A estrutura “as duas maiores empreiteiras do Brasil” funciona como aposto em relação a Odebrecht e Andrade Gutierrez.

10ª QUESTÃO

Um dos elementos de conexão oracional é o QUE, seja conjunção integrante ou pronome relativo. Após analisar o emprego dessa forma 

gramatical nas duas orações abaixo transcritas, assinale a alternativa que revela a classificação CORRETA desse elemento, na ordem de 

ocorrência.

I - “[...] Erga Omnes, expressão latina QUE significa QUE a lei vale para todos [...]”

II - “[...] Ali, disseminou-se a convicção de QUE os políticos precisavam reagir [...]”

a) Pronome relativo; Conjunção integrante; Conjunção integrante.

b) Pronome relativo; Conjunção integrante; Pronome relativo.

c) Conjunção integrante; Conjunção integrante; Pronome relativo.

d) Conjunção integrante; Pronome relativo; Pronome relativo.

e) Pronome relativo; Pronome relativo; Conjunção integrante.

EM 19 DE JUNHO DE 2015, a Polícia Federal prendeu os 

presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, as duas 

maiores empreiteiras do Brasil. Batizada de Erga Omnes, 

expressão latina que significa que a lei vale para todos, a ação 

teve o efeito de um terremoto em Brasília. Ficava claro para os 

políticos que ninguém seria poupado pela Operação Lava-jato, 

nem mesmo as figuras mais proeminentes da República. Ali, 

disseminou-se a convicção de que os políticos precisavam 

reagir, sob pena de também expiarem seus pecados na cadeia.
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11ª QUESTÃO

Os trechos de diálogos abaixo apresentados reproduzem a fala de três políticos citados na reportagem A HORA DO PÂNICO. Vejamos:

O tema comum a todos é a tentativa de silenciar as descobertas da Operação Lava-jato. Nessas falas identificamos locuções verbais, 

formadas com a ajuda de um verbo auxiliar modal: “tem que resolver”; “pode fazer”; “preciso falar”. Indique a alternativa que especifica o 

sentido expresso por esses auxiliares, respectivamente:

a) Obrigação; obrigação e necessidade, respectivamente.

b) Possibilidade; necessidade e necessidade, respectivamente.

c) Necessidade; possibilidade e necessidade, respectivamente.

d) Obrigação; necessidade e necessidade, respectivamente.

e) Obrigação; possibilidade e necessidade, respectivamente.

12ª QUESTÃO

Consideremos como objeto de análise os dois últimos períodos do texto acima exposto:

Podemos afirmar em relação aos itens em destaque que:

I - Para que é um conector que introduz oração adverbial final.

II - O conector para que admite substituição por afim, resultando em: “... trabalha afim de acabar a Olimpíada do descaso”.

III - Finalmente é um advérbio oracional que denuncia a avaliação do autor; logo, é um modalizador.

IV - Finalmente é um advérbio conjuntivo que indica ordenação, correspondendo a “por último”

Estão CORRETAS as afirmações:

a) II e III

b) II e IV

c) I e III

d) I e IV

e) I e II

 
 
 
 

I. “Tem que resolver essa 
p...! Tem que mudar o 

governo para poder 
estancar essa sangria”. 

(Senador Romero Jucá) 

 
 
 
 

II. “Primeiro, não pode 
fazer delação premiada 
preso. Porque aí você 

regulamenta a delação e 
estabelece isso”. (Senador 

Renan Calheiros) 

 
 
 
 

III. “Tem total acesso ao Teori. 
Muito, muito, muito acesso. Eu 

preciso falar com César” 
(Ex-presidente José Sarney) 

 

 

 

 
“O Sindicato dos Médicos do Ceará trabalha para que as Olimpíadas 
do Descaso terminem. E que o povo tenha, finalmente, motivos para 
comemorar”. 
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A TOCHA OLÍMPICA 
CHAMA ATENÇÃO 
POR ONDE PASSA. 
TALVEZ SEJA HORA 
DE PASSAR EM 
NOSSOS HOSPITAIS. 
 
 
 
 
O Ceará acaba de alcançar uma terrível marca: o segundo 
estado do país que mais perdeu leitos em hospitais. Uma 
medalha de prata no precário quadro da saúde no Brasil. 
Tivemos crescimento da mortalidade hospitalar, o aumento 
das mortes por doenças diarréicas entre menores de 5 anos e 
das mortes por dengue, que estão acima da média do país, 
entre outros graves problemas. O Sindicato dos Médicos do 
Ceará trabalha para que as Olimpíadas do Descaso terminem. 
E que o povo tenha, finalmente, motivos para comemorar. 
 

 

13ª QUESTÃO
Conforme a motivação e a finalidade da comunicação, ao construir os textos, pomos em destaque uma determinada função da linguagem. 
Leia o texto que segue, extraído de Veja, de 08/06/16, voltando a atenção para esse aspecto.

Indique a alternativa que traz a proposição CORRETA:

a) Não há uma função predominante no texto. 

b) Não se depreende a função apelativa no texto, o que se confirma pela ausência de verbos no imperativo.

c) A única função presente no texto é a referencial, por expor a situação crítica dos hospitais.

d) A função fática é predominante no texto, uma vez que se estabelece um contato do autor com o leitor do texto.

e) No texto mesclam-se as funções: referencial, apelativa e expressiva, com destaque para essa última, considerando o objetivo do 

Sindicato dos Médicos de mostrar sua indignação quanto ao descaso dos órgãos públicos em relação à situação dos hospitais.

Seguem dois textos a partir dos quais deverão ser respondidas as questões 14 e 15.

TEXTO (1)
Escola sem partido (Eduardo Varandas Araruna)

Só poderia advir do Senador protestante Magno Malta o projeto 
de lei n. 193/2016 que inclui entre as diretrizes e bases da 
educação nacional a malsinada “escola sem partido”. Segundo o 
texto do projeto, a educação deverá atender a neutralidade 
política, religiosa e ideológica do Estado vedando 
expressamente qualquer menção, em ambiente escolar, acerca 
do que se chama “ideologia do gênero”.
Se for vertido em lei, os professores terão sua autonomia 
didático-pedagógica ceifada e estarão passíveis de serem 
representados ao Ministério Público por eventual avaliação 
crítica ou opinativa da disciplina que lecionam. Na justificativa 
do projeto, perversamente acusam-se os professores de 
“bullying” político e ideológico, além de violação de regras 
contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ademais, 
envolto de cinismo sem medidas, o parlamentar proponente 
invoca a laicidade do estado para falar de elementos como 
neutralidade religiosa, impessoalidade e respeito, quando tais 

atributos nem sempre lhe serviram de norte enquanto agente 
político.
[...]
Outrossim, além de representar inequívoco retrocesso eis que 
ressuscita a censura, o referido projeto de lei já nasce maculado 
de notória inconstitucionalidade, eis que fere de morte o artigo 
206, da Constituição Federal, o qual consagra liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber.
Quando não se concorda, na condição de pai ou mãe, com o 
discurso deste ou daquele professor, a melhor solução será 
sempre o diálogo em casa e, em último caso, a mudança do 
estabelecimento de ensino. O sufocamento da arte de transmitir 
o saber um mundo desprovido de seres pensantes. Certamente, 
este é o objetivo da “escola sem partido”. [...] (Correio da 
Paraíba, 24/06/16)
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TEXTO (2)

http://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-21-07-2016-1.1341098

14ª QUESTÃO
O processo de construção do texto envolve uma série de decisões, entre as quais: o gênero textual; o nível de linguagem; as estruturas 
oracionais, alémdo vocabulário. Da observação dos dois textos, constatamos acerca das estratégias empregadas que:

I - Os dois textos convergem quanto à temática abordada e também quanto à função de linguagem – a função expressiva, embora em (1) a 

função referencial venha mais marcada, já que na exposição do assunto há mais detalhes informativos.

II - Na charge, que mistura crítica e humor, a presença do termo delírios na fala do médico: “ele começou a ter delírios” reflete a 

criatividade do chargista, pois ao lado do valor denotativo, em referência à “perturbação mental do paciente” temos o valor 

conotativo, remetendo a uma avaliação do projeto de lei, que seria um projeto sem sentido, impraticável.

III - O advérbio “Certamente”, usado na última frase do artigo, revela uma avaliação positiva do autor em relação ao papel da escola – 

transmitir o saber.

IV - Nas estruturas oracionais “acusam-se os professores de Bullying político e ideológico” e “Quando não se concorda com o discurso 

deste ou daquele professor, a solução será o diálogo”, a partícula SE tem a mesma função sintática: índice de indeterminação do 

sujeito.

V - Dizer “O referido projeto já nasce maculado pela inconstitucionalidade” significa o mesmo que “O referido projeto já nasce acusado 

de ser inconstitucional”. Ou seja, maculado e acusado são vocábulos semanticamente correspondentes.

Está(ão) CORRETA(S) apenas:

a) I e II.     c)   III e IV.    e)   I e V. 

b) I.     d)   IV.  

15ª QUESTÃO
Na sequência, apresentamos comentários a respeito das relações semânticas expressas entre as orações que formam o artigo. 

(    ) A oração “Se for vertido em lei”, que inicia o 2º parágrafo da matéria “Escola sem partido”,pode ser assim parafraseada: “Ao ser 

vertido em lei, os professores terão sua autonomia didático-pedagógica ceifada”, sem qualquer alteração de sentido.

(    ) O conector eis que empregado no 3º parágrafo do texto pode ser substituído por se, por estabelecer relação de condicionalidade, 

obtendo-se: “[...] além de representar inequívoco retrocesso seressuscitar a censura, o referido projeto de lei já nasce maculado de 

notória inconstitucionalidade, se fere de morte o artigo 206, da Constituição Federal.

(    ) A oração em itálico no período: “Se não se concorda, na condição de pai ou mãe, como o discurso deste ou daquele professor, a melhor 

solução será sempre o diálogo em casa” tem sentido equivalente à oração introduzida pelo quando, no 4º parágrafo do texto.

(    ) Noperíodo “O parlamentar invoca a laicidade do estado para falar de elementos como neutralidade religiosa, impessoalidade e 

respeito, quando tais nem sempre lhe serviram de norte enquanto agente político”, o conector quando foi usado com valor de 

oposição, acrescido ao sentido temporal.

Assinale a alternativa que traz a classificação CORRETA das proposições como falsas ou verdadeiras.

a) F, V, F, V.     c)   V, V, V, F.    e)   F, V, V, F. 

b) F, F, V,V.     d)   V, F, V, F.  
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16ª QUESTÃO
No Microsoft Power Point 2010, é falso afirmar que o botão Adicionar Animação nos fornece a seguinte categoria de animação:

a) Ênfase.
b) Entrada.
c) Saída.
d) Permanência.
e) Caminhos de Animação.

17ª QUESTÃO
Assinale a alternativa que contém apenas tipos de programas considerados maliciosos, ou seja, perigosos, se estiverem instalados no 
computador:

a) Vírus, Compilador e Spyware.
b) Trojan, Worm e Spyware.
c) Interpretador, Vírus e Depurador.
d) Trojan, Máquina Virtual e Compilador.
e) Worm, Vírus e Editor.

18ª QUESTÃO
Sobre conhecimentos em software, hardware e segurança da informação, assinale a alternativa CORRETA:

a) Memória virtual é uma técnica que usa a como uma para armazenamento primário.memória primária cache 
b) Spyware e Adwares são aplicativos comerciais, projetados para produtividade em escritórios.
c) Bluetooth é uma tecnologia de comunicação apropriada para longas distâncias.
d) O Firewall tem como uma de suas principais funções o gerenciamento dos programas que usam a Internet e as portas de conexão.
e) Microprocessadores são utilizados apenas em computadores de uso pessoal (PC).

19ª QUESTÃO
Existem vários tipos de vírus que são projetados para atacar diferentes tipos de usuários e ambientes. Os vírus de macro são projetados para 
atacar principalmente:

a) Apenas páginas do Internet Explorer.
b) Arquivos de inicialização do sistema operacional.
c) Arquivos temporários da Internet.
d) Arquivos de artes produzidas em editores gráficos.
e) Arquivos de editores de texto, de planilha eletrônica e de apresentação de slides.

20ª QUESTÃO
Utilizando o programa Google Sheets (Planilhas Google), qual alternativa representa o resultado da fórmula 
“=IF(SUM(A1;A3)>5;MAX(B1:B3);MIN(C1:C3))” ao ser aplicada na planilha eletrônica abaixo?

a) 0
b) 2
c) 4
d) 5
e) 1

INFORMÁTICA
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21ª QUESTÃO

NÃO é um exemplo de funcionalidade de segurança provida por navegadores web:

a) Bloqueador de pop up.

b) Desabilitação do JavaScript.

c) Integração com ferramentas originais do Microsoft Office.

d) Bloqueio a sites que oferecem facilidades em transações financeiras.

e) Facilidade de remoção de material não desejado ou coisas armazenadas sem permissão.

22ª QUESTÃO

Alguns softwares de antivírus têm se popularizado bastante e construído marcas sólidas e facilmente reconhecíveis por seus usuários. NÃO 

é um exemplo de software antivírus:

a) McAfee.

b) NetBeans.

c) Avast.

d) Kaspersky.

e) Norton.

23ª QUESTÃO

O kernel do Linux é:

a) Um software aplicativo cujo papel principal é gerenciar os recursos de software para o usuário.

b) Um software de nível de sistema cujo papel principal é gerenciar os recursos de hardware para o usuário.

c) Um software de nível de sistema cujo papel principal é gerenciar os recursos de uma máquina virtual para o usuário trabalhar com o 

sistema operacional Windows.

d) Um software de gestão cujo papel principal é gerenciar os recursos do Open Office para o usuário.

e) Um software aplicativo cujo papel principal é gerenciar apenas os recursos de hardware para outros computadores em uma rede.

24ª QUESTÃO

Sobre comandos em terminais Linux, assinale a alternativa CORRETA:

a) O comando top comprime ou expande arquivo. 

b) O comando cmp cria um diretório.

c) O comando mkdir copia arquivos.

d) O comando gzip compara dois arquivos.

e) O comando chmod muda a proteção de um arquivo ou diretório.

25ª QUESTÃO

Para realizar uma tarefa mais complexa automaticamente através da composição de várias outras, uma alternativa é o uso de macros. O 

atalho para ativar este recurso automaticamente no Microsoft Word 2010 é:

a) Alt + F8

b) Alt + F9

c) Alt + F10

d) Alt + F11

e) Alt + F12
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO

De acordo com a Resolução do Ministério da Saúde – RDC Nº 216 de 15 de setembro de 2004, no que diz respeito às matérias-primas que 

serão utilizadas na produção de refeições em unidades de alimentação e nutrição, é CORRETO afirmar que: 

a) O empilhamento das sacarias pode ser feito no chão ou sobre paletes ou estrados de madeira.

b) A recepção das matérias-primas, dos ingredientes e das embalagens deve ser realizada em área descoberta, perto do local de 

armazenamento, mas longe das áreas de pré-preparo.

c) Os lotes das matérias-primas e dos ingredientes com prazo de validade vencidos podem ser aproveitados até 72 horas após a data de 

validade.

d) As matérias-primas e os ingredientes não utilizados em sua totalidade no preparo das refeições devem ser descartados.

e) Os serviços de alimentação devem especificar os critérios para avaliação e seleção dos fornecedores de matérias-primas, ingredientes e 

embalagens. O transporte desses insumos deve ser realizado em condições adequadas de higiene e conservação.

27ª QUESTÃO

Durante o processo de cocção há alterações no teor nutritivo dos alimentos, melhora da digestibilidade, que é parte do controle 

microbiológico, uma vez que a cocção em temperaturas adequadas tem a capacidade de reduzir de forma significativa a quantidade de 

micro-organismos nos alimentos. A respeito do processo de cocção, avalie as afirmativas abaixo colocando (V) para verdadeira e (F) para a 

falsa. 

(    ) Fritura é a cocção total de um alimento por imersão em gordura quente obtendo-se preparações douradas e crocantes. Pode ser 

aplicada aos diversos grupos de alimentos como carnes, pescados, ovos e verduras.

(    ) Cocção é a etapa do preparo em que o centro geométrico do alimento atinge 74°C ou a combinação entre tempo e temperatura: 

65°C/15min. ou 70°C/2 min. 

(    ) Escaldado ou branqueamento é o processo que implica na cocção do alimento por imersão em água ou em caldo que pode iniciar em 

diferentes graus de temperatura: fria, quente ou fervendo. 

(    ) Óleos e gorduras utilizados nas frituras não devem ser aquecidos acima de 180°C.

(    ) No processo de cocção a vapor, o contato do alimento com a água não ocorre e em consequência há uma menor retenção de vitaminas 

hidrossolúveis. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) V, V, V, V, V

b) V, F, V, V, F

c) F, F, V, F, V

d) V, V, F, V, F

e) F, V, V, V, F

28ª QUESTÃO

As hortaliças podem ser classificadas de acordo com a parte comestível da planta. Assinale a alternativa que corresponde à classificação 

CORRETA de hortaliças:

a) Couve (folhas), berinjela (frutos), couve-flor (flores), batata-doce (bulbo), pepino (caule), cebola (raízes e tubérculos).

b) Couve-flor (folhas), tomate (frutos), repolho (flores), alcachofra (bulbo), palmito (caule), cenoura (raízes e tubérculos).

c) Alface (folhas), tomate (frutos), aspargo (flores), cebola (bulbo), brócolis (caule), cenoura (raízes e tubérculos).

d) Espinafre (folhas), jiló (frutos), brócolis (flores), cebola (bulbo), palmito (caule), beterraba (raízes e tubérculos).

e) Coentro (folhas), pepino (frutos), agrião (flores), alho-poró (bulbo), acelga (caule), rabanete (raízes e tubérculos).
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29ª QUESTÃO

Segundo a Resolução CFN nº 321 de 2003, são atribuições do Técnico em Nutrição em Unidades de Alimentação e Nutrição no 

atendimento à população sadia, EXCETO:

a) Conhecer e avaliar as características sensoriais dos alimentos preparados de acordo com o padrão de identidade e qualidade 

estabelecido.

b) Acompanhar e orientar as atividades de controle de qualidade em todo o processo, desde o recebimento até a distribuição, de acordo 

com o estabelecido no manual de boas práticas elaborado pelo nutricionista responsável técnico, atendendo às normas de segurança 

alimentar.

c) Elaborar cardápios, respeitando os hábitos alimentares da clientela e supervisionar as atividades de pré-preparo e cocção.

d) Participar de programas de educação alimentar para a clientela atendida, conforme planejamento previamente estabelecido pelo 

nutricionista, estabelecer procedimentos operacionais padronizados e colaborar com as autoridades de fiscalização sanitária.

e) Acompanhar e coordenar a execução das atividades de porcionamento, transporte e distribuição de refeições, observando o per capita e 

a aceitação do cardápio pelos comensais.

30ª QUESTÃO

Sobre os procedimentos e técnicas adequadas para a preparação dos alimentos é correto afirmar, EXCETO que:

a) O pré-preparo é a etapa inicial pela qual os alimentos passam antes de serem consumidos, essa etapa consiste em limpeza, divisão ou 

mistura.

b) Os métodos de divisão simples são: lavar, cortar, picar, moer, triturar e coar.

c) O preparo compreende as operações fundamentais, por meio de energia mecânica (divisão ou união), energia térmica (calor ou frio), ou 

pela associação de ambas.

d) Durante o preparo frequentemente utiliza-se a cocção, que tem como objetivo garantir o consumo de determinados alimentos que não 

poderiam ser consumidos crus; facilitar a digestão dos alimentos; melhorar o sabor destes, além de proporcionar a garantia dos aspectos 

organolépticos para uma melhor apresentação do alimento.

e) Durante o pré-preparo, podem ser utilizados métodos secos (escolher arroz ou feijão), ou úmidos (lavar frutas e hortaliças).

31ª QUESTÃO

A alimentação, dentro de padrões higiênicos satisfatórios, é essencial para a manutenção da saúde. A deficiência da higienização das mãos 

de manipuladores de alimentos, do vestuário e do ambiente são fatores de risco, que podem contaminar o alimento que está sendo 

manipulado. Avalie as afirmativas abaixo:

I- Perigos químicos são substâncias tóxicas que, ao estarem presentes no alimento, podem causar dano ao consumidor. São exemplos de 

perigos químicos: água sanitária, detergente, inseticida, lubrificante e desengordurante. 

II- Os micro-organismos incluem as bactérias, os fungos, os vírus e alguns parasitas. Dentre os micro-organismos, as bactérias são os 

principais perigos biológicos. 

III- Os micro-organismos necessitam de água para sua multiplicação. A maioria dos alimentos contém água ou umidade suficiente para 

que isso ocorra, é o caso do leite, queijos, carnes, legumes, frutas cristalizadas e cereais, que são considerados alimentos perecíveis.

IV- Os sintomas mais comuns das doenças transmitidas por alimentos são vômitos, diarreias, dores abdominais, náuseas, dores de 

cabeça, febre, dentre outros. Podem ocorrer efeitos mais graves, como desidratação severa, diarreia sanguinolenta e insuficiência 

renal ou respiratória, que podem resultar em sequelas ou até mesmo em morte. 

Conclui-se que:

a) Apenas I, II e IV estão corretas.

b) Apenas I, II e III estão corretas.

c) Apenas II, III e IV estão incorretas.

d) Apenas I e III estão incorretas.

e) Todas estão corretas.
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32ª QUESTÃO

O Guia Alimentar para a População Brasileira é um instrumento de apoio e incentivo às práticas alimentares saudáveis no âmbito 

individual e coletivo, servindo também como subsídio para políticas, programas e ações que visem incentivar, apoiar, proteger e promover 

a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. São recomendações deste guia, EXCETO: 

a) Faça da preparação de refeições e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer.

b) Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia.

c) Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.

d) Comprar alimentos em mercados, feiras livres e feiras de produtores ou em outros locais que comercializam variedades de alimentos in 

natura ou minimamente processados.

e) Consumir alimentos ultraprocessados com moderação.

33ª QUESTÃO

Um determinado alimento tem o peso bruto de 2.000 gramas e peso líquido de 1.500 gramas. Qual o fator de correção deste alimento?

a) 0,6

b) 2,0

c) 0,8

d) 2,5

e) 1,3

34ª QUESTÃO

A Ficha Técnica de Preparação (FTP) é uma ferramenta fundamental para o planejamento de cardápios. Sobre a importância da FTP, 

assinale a alternativa INCORRETA:

a) Na FTP estão descritas todas as etapas de pré-preparo, preparo e distribuição, o tempo de armazenamento e processamento, a ordem e a 

qualidade dos gêneros, além do detalhamento da técnica de preparo.

b) A FTP é um instrumento gerencial de apoio operacional, pelo qual se fazem o levantamento dos custos, a ordenação do preparo e o 

cálculo do valor nutricional, sendo útil para subsidiar o planejamento do cardápio.

c) É uma ferramenta para o controle dos gêneros e cálculo do cardápio na qual aparecem discriminados todos os ingredientes e os tipos de 

equipamentos a serem utilizados.

d) Com a FTP é possível obter o per capita e a composição centesimal de macronutrientes da preparação, mas não é possível determinar o 

fator de correção e de cocção dos alimentos, nem o rendimento (número de porções).

e) A FTP serve para padronizar o processo de produção das preparações, garantindo aos comensais a manutenção dos aspectos físicos e 

sensoriais das mesmas.

35ª QUESTÃO

Assinale a alternativa em que o aspecto relativo à higiene e segurança do trabalho em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) está 

caracterizado de forma CORRETA.

a) Doenças ocupacionais: estados patológicos característicos, atribuíveis às condições ambientais desfavoráveis.

b) Riscos biológicos: poeira, frio, calor, gases, ruídos, substâncias, produtos químicos em geral.

c) Ações preventivas: uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), treinamento e exames laboratoriais de rotina.

d) Condições inseguras: trabalho físico pesado, postura inadequada, ritmo excessivo de trabalho. 

e) Riscos ergonômicos: pisos escorregadios, máquinas desprotegidas, instalações inadequadas, ruído e calor intensos. 

36ª QUESTÃO

O treinamento para os manipuladores de alimentos é obrigatório por lei, devendo ser realizado periodicamente com todos os 

manipuladores. O objetivo do treinamento é ensinar e reciclar os conceitos de segurança alimentar, reforçando os aspectos sobre higiene e 

técnicas corretas de manipulação. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Higiene pessoal.

b) Aferição de instrumentos.

c) Higiene dos alimentos e higiene ambiental.

d) Utilização de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

e) Risco de contaminação de alimentos.
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37ª QUESTÃO

Ao realizar a análise sensorial dos alimentos, é necessária a colaboração de degustadores. São características desejáveis dos degustadores 

não treinados, EXCETO:

a) Estar em bom estado de saúde, na ausência de gripes e resfriados.

b) Não fazer uso de tabaco ou outra substância que altere o paladar.

c) Ter disponibilidade de tempo com a regularidade necessária.

d) Estar sem vontade de alimentar-se, com plenitude gástrica.

e) Não apresentar aversão, alergia ou intolerância ao alimento-teste.

38ª QUESTÃO

________________ é o processo que ocorre quando os cereais são submetidos ao aquecimento prolongado através de calor seco, e o amido 

do grão sofre hidrólise liberando moléculas de carboidratos menores e mais digeríveis.

a) Dextrinização

b) Gelatinização

c) Retrogradação

d) Sinérese

e) Caramelização 

39ª QUESTÃO

De acordo com a Resolução CFN Nº 333/2004, que dispõe sobre o Código de Ética Profissional dos Técnicos em Nutrição e Dietética e dá 

outras providências, no Capítulo II, que trata do exercício profissional, Seções I e II, Art. 5º e 6º respectivamente, constituem seus deveres e 

direitos, EXCETO:

a) Divulgar e propagar os conhecimentos básicos de Alimentação e Nutrição, prestando esclarecimentos com finalidade educativa e de 

interesse social, segundo recomendações do nutricionista.

b) Usar título que não possua ou que lhe seja conferido por instituição não reconhecida por autoridade competente.

c) Opinar em assuntos básicos de Alimentação e Nutrição, desde que compatíveis com sua formação escolar.

d) Assumir responsabilidade somente por atividades que lhe competem pelas características de seu histórico escolar, considerados, em 

cada caso, os conteúdos das disciplinas que contribuem para sua formação profissional, respeitados como limites máximos as 

atribuições que lhe forem deferidas no registro profissional concedido pelo Conselho Regional de Nutricionistas.

e) Atualizar e ampliar seus conhecimentos técnicos, visando o bem público e a efetiva prestação de serviço à comunidade.

40ª QUESTÃO

Considerando que o fator de correção do tomate é 1,25 e que o porcionamento é de 50 g per capita, a quantidade em quilos que deve ser 

comprada, por semana, para atender a 150 comensais/dia que receberão salada com tomate 3 vezes na semana é:

a) 18 kg

b) 25 kg

c) 22 kg

d) 28 kg

e) 15 kg


