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Texto para responder às questões de 01 a 15

Uma estranha descoberta

Lá dentro viu dependurados compridos
casacos de peles. Lúcia gostava muito do cheiro e do
contato das peles. Pulou para dentro e se meteu entre
os casacos, deixando que eles lhe afagassem o rosto.
Não fechou a porta, naturalmente: sabia muito bem
que seria uma tolice fechar-se dentro de um guarda-
roupa. Foi avançando cada vez mais e descobriu que
havia uma segunda fila de casacos pendurada atrás
da primeira. Ali já estava meio escuro, e ela estendia
os braços, para não bater com a cara no fundo do
móvel. Deu mais uns passos, esperando sempre
tocar no fundo com as pontas dos dedos. Mas nada
encontrava.

“Deve ser um guarda-roupa colossal!”,
pensou Lúcia, avançando ainda mais. De repente
notou que estava pisando qualquer coisa que se
desfazia debaixo de seus pés. Seriam outras bolinhas
de naftalina? Abaixou-se para examinar com as
mãos. Em vez de achar o fundo liso e duro do guarda-
roupa, encontrou uma coisa macia e fria, que se
esfarelava nos dedos. “É muito estranho”, pensou, e
deu mais um ou dois passos.

O que agora lhe roçava o rosto e as mãos não
eram mais as peles macias, mas algo duro, áspero e
que espetava.

– Ora essa! Parecem ramos de árvores!
Só então viu que havia uma luz em frente, não

a dois palmos do nariz, onde deveria estar o fundo do
guarda-roupa, mas lá longe. Caía-lhe em cima uma
coisa leve e macia. Um minuto depois, percebeu que
estava num bosque, à noite, e que havia neve sob os
seus pés, enquanto outros flocos tombavam do ar.

Sentiu-se um pouco assustada, mas, ao
mesmo tempo, excitada e cheia de curiosidade.
Olhando para trás, lá no fundo, por entre os troncos
sombrios das árvores, viu ainda a porta aberta do
guarda-roupa e também distinguiu a sala vazia de
onde havia saído. Naturalmente, deixara a porta
aberta, porque bem sabia que é uma estupidez uma
pessoa fechar-se num guarda-roupa. Lá longe ainda
parecia divisar a luz do dia.

- Se alguma coisa não correr bem, posso
perfeitamente voltar.

E ela começou a avançar devagar sobre a
neve, na direção da luz distante.

Dez minutos depois, chegou lá e viu que se
tratava de um lampião. O que estaria fazendo um
lampião no meio de um bosque? Lúcia pensava no
que deveria fazer, quando ouviu uns pulinhos ligeiros
e leves que vinham na sua direção. De repente, à luz
do lampião, surgiu um tipo muito estranho.

Era um pouquinho mais alto do que Lúcia e
levava uma sombrinha branca. Da cintura para cima

parecia um homem, mas as pernas eram de bode
(com pelos pretos e acetinados) e, em vez de pés,
tinha cascos de bode. Tinha também cauda, mas a
princípio Lúcia não notou, pois ela descansava
elegantemente sobre o braço que segurava a
sombrinha, para não se arrastar pela neve.

Trazia um cachecol vermelho de lã enrolado
no pescoço. Sua pele também era meio
avermelhada. A cara era estranha, mas simpática,
com uma barbicha pontuda e cabelos frisados, de
onde lhe saíam dois chifres, um de cada lado da testa.
Na outra mão carregava vários embrulhos de papel
pardo. Com todos aqueles pacotes e coberto de neve,
parecia que acabava de fazer suas compras de Natal.

Era um fauno. Quando viu Lúcia, ficou tão
espantado que deixou cair os embrulhos.

– Ora bolas! - exclamou o fauno.
[...]

LEWIS, C.S.
.Tradução de Paulo Mendes Campos. São Paulo: Martins

Fontes, 2005. p.105-6. Volume único.

Uma estranha descoberta.In: As Crônicas de

Nárnia

Resumidamente, a frase que contraria a construção
do enredo da narrativa é:

A) O universo do sonho e da imaginação procede a
transformações e acontecimentos impossíveis
na vida cotidiana.

B) O fantástico supõe a intrusão de um elemento
desconcertante na trama da vida cotidiana, como
o guarda-roupa nesse texto.

C) A realidade é confirmada pelo acontecimento
linear e previsível dado pela entrada no interior
do bosque.

D) A protagonista sente contínua e distintamente o
espanto diante de dois mundos, mas previne-se
em relação a imprevistos.

E) A narrativa apresenta uma protagonista colocada
subitamente em presença do inexplicável.

Questão 01

LÍNGUA PORTUGUESA
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Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente
o sentido de um segmento em:

A) “Lá dentro viu dependurados compridos casacos
de peles.” = Naquele lugar, visualizou
dependurados longos casacos de peles.

B) “Pulou para dentro e se meteu entre os casacos,
deixando que eles lhe afagassem o rosto.” =
Pulou para o interior e se meteu entre os casacos,
deixando que eles lhe acariciassem o rosto.

C) “Lúcia gostava muito do cheiro e do contato das
peles.” = Lúcia gostava muito do olor e do atrito
das peles.

D) “Foi avançando cada vez mais e descobriu que
havia uma segunda fila de casacos pendurada
atrás da primeira.” = Foi recuando bem devagar e
percebeu que havia uma segunda fila de casacos
pendurada atrás da primeira.

E) “Deu mais uns passos, esperando sempre tocar
no fundo com as pontas dos dedos.” = Deu mais
uns passos, esperando sempre tocar no fundo
embaixo dos dedos.

Questão 02

Alguns vocábulos, nos processos de construção
textual, são usados para substituir palavras,
expressões ou ideias anteriormente expostas.
Um exemplo em que o vocábulo destacado contraria
esse uso é:

A) “ELA estendia os braços, para não bater com a
cara no fundo do móvel.”

B) “O que agora LHE roçava o rosto e as mãos.”
C) “não eram mais as peles macias, mas algo duro,

áspero e QUE espetava.”
D) “A cara era estranha, mas simpática, com uma

barbicha pontuda e cabelos frisados, de ONDE
lhe saíam dois chifres”

E) “Foi avançando cada vez mais e descobriu QUE
havia uma segunda fila de casacos pendurada
atrás da primeira.”

Questão 03

Por meio dos advérbios, um enunciador pode
expressar a intensidade daquilo que ele enuncia. No
primeiro parágrafo, a palavra que é advérbio e um
exemplo que confirma essa afirmação é:

A) Lá.
B) atrás.
C) meio.
D) muito.
E) dentro.

Questão 04

“De repente notou que estava pisando qualquer coisa
que se desfazia debaixo de seus pés.”
Com relação aos componentes destacados do
trecho, é correto afirmar que:

A) a locução DE REPENTE é invariável.
B) a oração QUE ESTAVA PISANDO QUALQUER

COISAé sujeito da primeira.
C) SEUS é um pronome substantivo possessivo.
D) a segunda ocorrência do QUE é uma conjunção

integrante.
E) SE é índice de indeterminação do sujeito.

Questão 05

Considerando o contexto em que se produziu a
colocação do pronome oblíquo, em “encontrou uma
coisa macia e fria, que se esfarelava nos dedos.”,
pode-se afirmar, corretamente, que foi assim
realizada porque:

A) o pronome relativo atrai o oblíquo para antes do
verbo.

B) após vírgula é obrigatório o uso da próclise.
C) sujeito desinencial determina o uso da próclise.
D) verbo no pretérito imperfeito, seguido de uma

contração de preposição, impõe o uso da
próclise.

E) verbo com pausa na oração anterior impõe a
ênclise.

Questão 06

“'Deve ser um guarda-roupa colossal!', pensou Lúcia,
avançando ainda mais”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. Os verbos usados são de ligação.
II. De acordo com a nova ortografia, o hífen não é

mais usado em guarda-roupa.
III. A palavra COLOSSAL pode ser substituída por

EXCEPCIONAL.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II e III.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

Questão 07
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De acordo com os estudos de regência verbal e
considerando o padrão culto da língua, o verbo em
destaque em “PARECEM ramos de árvores!” é:

A) intransitivo.
B) transitivo direto e indireto.
C) transitivo direto.
D) transitivo indireto.
E) de ligação.

Questão 12

Em “Pulou para dentro e se meteu entre os casacos,
deixando que eles lhe afagassem o rosto.” há uma
figura de linguagem, denominada:

A) eufemismo.
B) hipérbole.
C) catacrese.
D) prosopopeia.
E) metonímia.

Questão 09

Em “onde deveria estar o fundo do guarda-roupa,
mas lá longe.” mostra uma forma verbal no futuro do
pretérito: deveria. Essa forma verbal indica um fato:

A) ocorrido antes de outro fato já terminado.
B) o c o r r i d o e m u m m o m e n t o a n t e r i o r

completamente terminado.
C) que ocorrerá, com certeza, em um tempo

vindouro com relação ao momento atual.
D) situado em um momento anterior ao atual, mas

incompleto.
E) que poderia ter ocorrido depois de um

determinado fato passado.

Questão 08

“Um minuto depois, percebeu que estava num
bosque, à noite, e que havia neve sob os seus pés,
enquanto outros flocos tombavam do ar.”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. A expressão UM MINUTO DEPOIS possui valor
temporal.

II. Aforma verbal HAVIAé impessoal.
III. DOAR é uma locução adjetiva.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.

Questão 14

Na transposição da frase “Lá dentro viu
dependurados compridos casacos de peles.” para a
voz passiva analítica, a forma verbal VIU mudará
para:

A) serão vistos.
B) foram vistos.
C) eram vistos.
D) fossem vistos.
E) seriam vistos.

Questão 10

Sobre o segmento “Dez minutos depois, chegou lá e
viu que se tratava de um lampião.” é correto afirmar
que:

A) há três orações sintaticamente coordenadas
entre si e independentes do conteúdo expresso
no texto.

B) o período é composto por orações subordinadas
substantivas.

C) é formado por um período simples com oração
absoluta e outro composto.

D) a primeira e segunda orações, considerando-se o
contexto, possuem o mesmo sujeito.

E) os verbos estão na voz passiva sintética.

Questão 11

A inclusão da vírgula provocará, de acordo com a
norma culta, um equívoco gramatical:

I. “De repente, notou que estava pisando qualquer
coisa que se desfazia debaixo de seus pés.”

II. “Lá longe, ainda parecia divisar a luz do dia.”
III. “E ela, começou a avançar devagar sobre a neve”
IV. Na outra mão, carregava vários embrulhos de

papel pardo.

O equívoco será provocado apenas em:

A) III.
B) II e IV.
C) II.
D) II, III e IV.
E) I, II e III.

Questão 13



05

O fundamento da República Federativa do Brasil
decorrente do princípio do Estado Democrático de
Direito, que consiste na participação política do
indivíduo nos negócios do Estado e até mesmo em
outras áreas de interesse público é:

A) cidadania.
B) soberania.
C) dignidade da pessoa humana.
D) pluralismo político.
E) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Questão 16

O princípio constitucional explícito no âmbito da
Administração Pública que foi inserido na
Constituição Federal de 1988 por meio da Emenda
Constitucional nº 19/1998, com a reforma
administrativa no Brasil, que ocorreu durante o
período de 1995 a 1998, consiste no princípio da:

A) moralidade.
B) legalidade.
C) publicidade.
D) impessoalidade.
E) eficiência.

Questão 18

Pode-se afirmar que a oração destacada em “Quando
viu Lúcia, ficou tão espantado QUE DEIXOU CAIR
OS EMBRULHOS.” é subordinada:

A) adverbial causal.
B) adverbial consecutiva.
C) adjetiva restritiva.
D) adjetiva explicativa.
E) substantiva objetiva indireta.

Questão 15

O administrado, nos termos da Lei nº 9.784/1999, que
versa sobre o processo administrativo na
Administração Pública Federal, tem os seguintes
direitos perante esta, sem prejuízo de outros que lhe
sejam assegurados:

A) ser tratado com respeito pelas autoridades e
servidores, que deverão protelar o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas
obrigações.

B) formular alegações e apresentar documentos
antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente.

C) fazer-se assistir, obrigatoriamente, por
advogado, salvo quando obrigatória a
representação, por força de lei.

D) ter ciência da tramitação dos processos
administrativos em que tenha a condição de
interessado, exceto a obtenção de cópias.

E) ter vista dos autos, obter cópias de documentos
neles contidos e conhecer as decisões
proferidas, quando tiver assistido por advogado.

Questão 19

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nos termos da Constituição Federal de 1988, são
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:

A) seguro-desemprego, em caso de desemprego
voluntário.

B) remuneração do trabalho noturno equivalente à
do diurno.

C) proteção do salário na forma da lei, não
constituindo crime sua retenção dolosa.

D) jornada de seis horas para o trabalho realizado
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva.

E) r e p o u s o s e m a n a l r e m u n e r a d o ,
preferencialmente aos sábados.

Questão 17
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O agente público que agir negligentemente na
arrecadação de tributo ou renda, bem como no que
diz respeito à conservação do patrimônio público
incorrerá na prática de ato de improbidade
administrativa, com previsão da seguinte pena:

A) perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral
do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a
dez anos, dentre outras.

B) ressarcimento integral do dano, se houver, perda
da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, dentre outras.

C) ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco
a oito anos, dentre outras.

D) ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de dois
a cinco anos, dentre outras.

E) ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de
quatro a dez anos, dentre outras.

Questão 21

A modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação,
consiste em:

A) concorrência.
B) convite.
C) tomada de preços.
D) leilão.
E) pregão.

Questão 20

Acerca da Lei de acesso à informação (Lei Federal
nº 12.527/2011), assinale a assertiva correta.

A) Para o acesso a informações de interesse
público, a identificação do requerente pode
conter exigências que inviabilizem a solicitação.

B) São facultadas quaisquer exigências relativas
aos motivos determinantes da solicitação de
informações de interesse público.

C) O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou
conceder o acesso em até 24 (vinte e quatro)
horas à informação disponível.

D) Qualquer interessado poderá apresentar pedido
de acesso a informações aos órgãos públicos,
por qualquer meio legítimo, devendo o pedido
conter a identificação do requerente e a
especificação da informação requerida.

E) É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou
cópia, mediante pagamento de taxa simbólica,
definida em lei.

Questão 22

O agente público que exige para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, incorre na prática do delito de:

A) peculato.
B) concussão.
C) corrupção ativa.
D) corrupção passiva.
E) prevaricação.

Questão 23

Dentre os crimes praticados por funcionário público
contra a Administração em geral, previstos no Código
Penal, assinale o que admite a forma culposa.

A) Facilitação de contrabando ou descaminho
B) Condescendência criminosa
C) Advocacia administrativa
D) Abandono de função
E) Peculato

Questão 24
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No que tange ao Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
pode-se afirmar que:

A) toda ausência injustificada do servidor de seu
local de trabalho é fator de desmoralização do
serviço público, o que quase sempre conduz à
desordem nas relações humanas.

B) o servidor público não poderá desprezar o
elemento ético de sua conduta, salvo raras
exceções.

C) os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia
do servidor público em sua vida privada em nada
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito
na vida funcional.

D) o servidor não pode omitir ou falsear a verdade,
exceto se contrária aos interesses da própria
pessoa interessada ou daAdministração Pública.

E) a moralidade daAdministração Pública se limita à
distinção entre o bem e o mal, devendo ser
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem
comum.

Questão 25

O navegador é o meio utilizado para acessar a
Internet. Qual das alternativas a seguir traz apenas
exemplos de navegadores?

A) Windows Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome

B) Internet Explorer, Mozilla Thunderbird e Google
Chrome

C) Windows Explorer, Mozilla Thunderbird e Google
Chrome

D) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Microsoft
Outlook

E) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome

Questão 28

Um vírus de computador é um programa ou pedaço
de código que é carregado ao computador sem
conhecimento ou permissão do usuário. Alguns vírus
são meramente irritantes, mas a maioria dos vírus
são destrutivos e designados a infectar e controlar
sistemas, provocando danos em arquivos e pastas.
Qual das medidas a seguir é a mais adequada para
evitar a contaminação do computador por um vírus?

A) Fazer backups semanais.
B) Utilizar uma ferramenta antivírus.
C) Acessar endereços eletrônicos apenas a partir do

Google.
D) Fazer download dos arquivos em uma pasta

específica.
E) Não acessar a internet em horários de pico.

Questão 29

INFORMÁTICA BÁSICA

No sistema operacional Windows, quais teclas de
atalho devem ser usadas para imprimir um
documento?
(Obs: O caracter + significa que as teclas devem ser
apertadas simultaneamente.)

A) Shift + P
B) Alt + P
C) Ctrl + P
D) Ctrl + Shift + P
E) Tab + P

Questão 26

No software de planilhas Microsoft Excel, como se
chama a unidade básica em que os dados são
inseridos e armazenados?

A) Célula
B) Tabela
C) Caixa
D) Coluna
E) Planilha

Questão 27

Através de uma rede social é possível encontrar
amigos, divulgar eventos, assistir vídeos, bater papo
e fazer marketing. Qual das redes sociais tem uma
proposta totalmente voltada para o mundo
profissional?

A) Google+
B) Facebook
C) Linkedln
D) Pinterest
E) Instagram

Questão 30
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De forma simplificada, a computação em nuvem é um
modelo de fornecimento para recursos de
computação, no qual diversos servidores, aplicativos,
dados e outros recursos são integrados e fornecidos
como um serviço pela Internet. Um exemplo desse
serviço é:

A) OneDrive.
B) Windows Explorer.
C) Avast.
D) Linguee.
E) MySpace.

Questão 33

Para controlar orçamentos domésticos e
acompanhar balancetes, é indicado utilizar uma
planilha Microsoft Excel. Considere a planilha a
seguir, na qual foram digitados valores referentes às
despesas mensais de uma pessoa.

Qual das fórmulas a seguir deve ser digitada para
obter o total das despesas do mês?

A) =Total(B1;B10)
B) =Soma(B1;B10)
C) =Total(B1:B10)
D) =Soma(B1:B10)
E) =Media(B1:B10)

Questão 31

O Windows é um sistema operacional multitarefa, ou
seja, permite que o usuário tenha mais de uma
atividade em execução ao mesmo tempo. Com isso,
cada programa é executado em uma janela, sendo
possível alternar entre as janelas utilizando a
combinação das seguintes teclas:
(Obs: O caracter + significa que as teclas devem ser
apertadas simultaneamente.)

A) CTRL+ ESC
B) ALT + TAB
C) ALT + F4
D) CTRL+ TAB
E) ALT + F1

Questão 32

No sistema operacional Windows é possível, através
do Painel de Controle, fazer uma cópia de segurança
dos arquivos do computador para se resguardar de
uma ocasional perda dos arquivos originais. A
ferramenta utilizada para esse fim chama-se:

A) Desfragmentação.
B) Windows Upgrade.
C) Firewall do Windows.
D) Windows Update.
E) Backup e Restauração.

Questão 34
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Ao clicar no ícone na barra de ferramentas do
Microsoft Word é possível:

A) adicionar um instantâneo de uma janela aberta.
B) inserir uma forma pronta no documento.
C) inserir uma imagem no documento.
D) escolher como um objeto interage com um texto.
E) inserir um elemento gráfico SmartArt.

Questão 35

Em relação ao armazenamento e conservação de
ovos, assinale a alternativa correta.

A) Os ovos podem ser conservados por 8 semanas
em temperatura ambiente.

B) O ovo velho possui clara espessa e membranas
aderidas à casca.

C) No teste da água, ao ser colocado em um copo
com água e sal, o ovo fresco flutuará.

D) O ovo fresco possui a gema centralizada e
redonda.

E) O ovo velho possui uma câmara de ar pequena.

Questão 36

A alternativa que apresenta a orientação nutricional
correta para diverticulose é:

A) consumir sementes de alimentos como quiabo e
jiló.

B) consumir cereais como milho e arroz integral.
C) evitar carnes e peixes magros.
D) consumir alimentos gordurosos como leite

integral.
E) evitar frutas como laranja e mamão.

Questão 38

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição
apresenta atribuições comuns e específicas dos
gestores de saúde nas três esferas. Assinale a
alternativa que descreve uma responsabilidade
específica das Secretarias Municipais de Saúde.

A) Pactuar, na Comissão Intergestores Tripartite,
prioridades, objetivos, estratégias e metas para
implementação de programas e ações de
alimentação e nutrição.

B) Apoiar a organização de uma rede de Centros
Colaboradores emAlimentação e Nutrição.

C) Prestar assessoria técnica e apoio institucional
aos municípios e regionais de saúde na gestão e
avaliação de programas de alimentação e
nutrição.

D) Avaliar e monitorar metas nacionais de
alimentação e nutrição para o setor de saúde.

E) Pactuar, monitorar e avaliar os indicadores de
alimentação e nutrição e alimentar os sistemas
de informação de forma contínua.

Questão 39

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A qualidade no serviço de alimentação deve ser
avaliada por aspectos relacionados à estrutura, aos
processos e aos resultados. Correlacione as colunas.

1. Estrutura
2. Processo
3. Resultado

( ) Distribuição
( ) Equipamentos
( ) Aceitação pelo comensal

Assinale a sequência correta.

A) 2, 1, 3.
B) 1, 2, 3.
C) 3, 2, 1.
D) 2, 3, 1.
E) 3, 1, 2.

Questão 37

A contaminação de alimentos pode ocorrer em
qualquer etapa da cadeia de produção. Assinale a
alternativa que apresenta um exemplo de
contaminação de alimentos causada por um agente
químico:

A) fungos.
B) pedaços de metal.
C) agrotóxicos.
D) bactérias.
E) vírus.

Questão 40
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Em re lação às técn icas adequadas de
amamentação, assinale a alternativa correta.

A) Durante a mamada, a criança deve fazer barulho
ao sugar.

B) A mãe deve pegar a mama com dedo em
“tesoura” para sair mais leite.

C) Deve-se estipular tempo de duração de cada
mamada e dos intervalos.

D) O bebê deve abrir bem a boca com o lábio
superior virado para cima e o inferior para baixo.

E) Das complicações mais comuns, a hipogalactia é
um processo inflamatório que pode evoluir para
infecção bacteriana.

Questão 41

Correlacione as colunas a seguir de acordo com os
índices antropométricos e outros parâmetros
adotados para vigilância nutricional por fase do curso
da vida.

1. Crianças
2. Adolescentes
3. Adultos
4. Idosos

( ) Índice de Massa Corporal por idade
( ) Peso por Idade
( ) Circunferência da cintura
( ) Índice de Massa Corporal

Assinale a sequência correta.

A) 4, 3, 2, 1
B) 3, 2, 1, 4
C) 2, 1, 3, 4
D) 2, 4, 3, 1
E) 3, 1, 4, 2

Questão 44

Em relação à informação nutricional obrigatória e
complementar em rótulos de alimentos, assinale a
alternativa correta.

A) Café, erva mate, chá e outras ervas sem adição
de outros ingredientes devem conter rotulagem
nutricional obrigatória.

B) Cálcio, ferro e sódio são minerais do quadro
obrigatório de rotulagem nutricional.

C) A informação nutricional será expressa como
“zero” para fibra alimentar se a quantidade
presente na porção for menor ou igual a 1,0 g.

D) A aplicação da regra de arredondamento de
nutrientes na declaração da informação
nutricional é opcional.

E) A declaração no rótulo do valor energético e do
conteúdo de nutrientes também deve ser feita em
% de Valores Diários (%VD).

Questão 42

Muitos nutrientes afetam a biodisponibilidade de
cálcio no organismo. Assinale a alternativa que
apresenta o nutriente que tem a capacidade de
aumentar a absorção intestinal de cálcio.

A) Fibras
B) Lactose
C) Sódio
D) Proteína
E) Fósforo

Questão 43

Segundo o Código de Ética do Nutricionista, no
contexto da relação entre nutricionistas, é dever
deste profissional:

A) fornecer informações sobre o estado nutricional
de indivíduos, que estejam sob sua
responsabi l idade profissional, a outro
nutricionista que vá prosseguir na assistência.

B) assinar ou assumir responsabilidade por
trabalhos realizados por outros nutricionistas.

C) ser solidário com outros nutricionistas, sem
denunciar atos que contrariem o Código de Ética
e as normas de regulação das atividades de
alimentação e nutrição.

D) pleitear, para si ou para outrem, emprego, cargo
ou função que esteja sendo exercido por outro
nutricionista.

E) criticar, de modo depreciativo, a conduta ou
atuação profissional de outros nutricionistas ou
de outros membros da equipe de trabalho.

Questão 45
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Existem componentes alimentares potencialmente
promotores de perda de peso. Assinale a alternativa
que apresenta um deles.

A) Fibra alimentar
B) Gordura saturada
C) Ferro
D) Vitamina C
E) Chá de erva doce

Questão 46

Assinale a alternativa correta em relação à
HipertensãoArterial Sistêmica (HAS).

A) A pessoa com pressão arter ia l (PA)
<120/80mmHg deverá verificar a PAanualmente.

B) As pessoas que apresentarem PA entre
130/85mmHg são consideradas normotensas,
mas deverão realizar a aferição semestralmente.

C) Se a média de três medidas de PAforem iguais ou
maiores a 140/90mmHg, está confirmado o
diagnóstico de HAS.

D) A pessoa será classificada como hipertensa
estágio 2 se a PA for igual ou maior a
180/110mmHg.

E) Quando as pressões sistólica e diastólica
estiverem em categorias diferentes, a menor
deve ser utilizada para classificação da PA.

Questão 47

Sobre o acompanhamento do estado nutricional de
gestantes, assinale a alternativa que apresenta a
adequada avaliação do traçado da curva no Gráfico
de Índice de Massa Corporal (IMC) por semana
gestacional.

A) Baixo peso: a curva deve apresentar inclinação
ascendente, paralela à curva que delimita a parte
superior da faixa de estado nutricional baixo
peso.

B) Obesidade: a curva deve apresentar inclinação
descendente, até a gestante entrar na área de
adequação do estado nutricional.

C) Sobrepeso: a curva deve apresentar inclinação
descendente, até a gestante entrar na área de
adequação do estado nutricional, e depois
ascendente.

D) Obesidade: a curva não deve ter inclinação,
mantendo-se reta desde a primeira avaliação,
até o final da gestação.

E) Adequado: a curva deve apresentar inclinação
ascendente paralela às curvas que delimitam a
área de adequação do estado nutricional.

Questão 49

A iodação do sal é o método de escolha para prevenir
as consequências da deficiência de iodo, logo é
importante que todos os indivíduos consumam
apenas o sal iodado e saibam armazená-lo
corretamente para que se reduza o risco de perda de
iodo. Assinale a alternativa que apresente um fator
que pode interferir no uso correto do sal de cozinha.

A) É permitido colocar utensílios molhados em
contato com o produto.

B) Após a abertura da embalagem do sal iodado,
deve-se procurar manter o sal nesse invólucro
original, dentro de um pote ou vidro, de
preferência, com tampa.

C) No momento da compra, recomenda-se escolher
o sal independente da validade ser mais longa ou
mais curta.

D) O local adequado para guardar o sal é perto de
locais quentes e úmidos.

E) No momento da compra do sal, não é necessário
ler adequadamente o rótulo, verificando se o
produto é iodado.

Questão 50

Em relação à nutrição do idoso, existem medidas
associadas ao consumo de refeições que visam
deixar a pessoa idosa com mais disposição e prazer
para se alimentar. Assinale a alternativa que
apresenta uma dessas medidas.

A) Dispensar os cuidados com a higienização das
mãos se o idoso tiver dificuldades para fazer isso
sozinho.

B) Oferecer as refeições somente quando houver
manifestação de fome por parte do idoso, sem
preocupar-se com horários.

C) Deixar livre o consumo de sal e açúcar, expondo-
os à mesa para que o idoso possa ajustar os
sabores ao seu paladar.

D) Estimular o entrosamento social nos horários das
refeições, em casa ou nas instituições de longa
permanência.

E) Servir somente refeições pastosas e líquidas,
independente da presença de dentes ou prótese
dentária que permitem a mastigação.

Questão 48


