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EDITAL PROGEP                101/2019                     

  CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  

TIPO 1 

1. Esta prova é composta de 40 questões, assim distribuídas: 
 

DISCIPLINAS QUESTÕES 

Língua Portuguesa 01 a 10 

Noções de informática 11 a 15 

Legislação 16 a 20 

Conhecimentos específicos 21 a 40 

 

2. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido. 
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a 

troca caso faltem folhas ou haja falhas na impressão. 
4. Verifique se este caderno contém 40 questões objetivas. 
5. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas, conforme as instruções 

lá contidas. 
6. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas. 
7. O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo 

desligados ─ inclusive telefone celular ─ terá sua prova anulada. Não leve esses 
aparelhos eletrônicos para o banheiro, pois o porte deles, nessa situação, também 
ocasionará a anulação da prova. 

8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 
 

     OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova. 

 

 

 

 

 

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E 

DIETÉTICA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder as questões 01 e 02. 
 

A revista Seleções - Reader’s Digest de fevereiro de 2019 publicou uma 

matéria assinada por Sorrel Downer e intitulada “O salva-vidas”. A matéria é 

sobre Oscar Camps, que recebeu da Reader’s Digest o Prêmio Europeu do 

Ano de 2019, em reconhecimento a seu trabalho humanitário, que resgatou 

do mar milhares de migrantes que tentavam chegar à Europa em busca de 

uma vida melhor. 
 

 

 Cai o crepúsculo e, no mediterrâneo profundo, um barco está afundando. O bote de borracha 

foi projetado para suportar trinta pessoas, mas há mais de cem a bordo, entre elas muitas mulheres 

e crianças. Várias estão mortas; outras, moribundas, envenenadas pelos gases da exaustão. No 

apinhado de corpos, jovens e velhos escorregam debaixo da água que já enche metade da 

embarcação.  

 Cada um deles apostou tudo para realizar o sonho de chegar à Europa e construir uma vida 

nova e melhor. Não há comandante a bordo; não há abrigo, comida, água nem, muito menos, 

reserva de combustível. Agora, com nuvens de tempestade se juntando e as ondas ficando mais 

fortes, a situação é desesperadora. Mas, quando o barco está quase submerso, vem o som de um 

motor. Um barco se aproxima. Vozes gritam instruções: fiquem sentados, mantenham a calma.  

 “A primeira sensação que temos ao avistar um barco à deriva ou receber um alerta”, diz 

Oscar Camps, “é alegria, porque sabemos que podemos ajudar. Os problemas começam depois 

que todo mundo já está a salvo a bordo. Há feridos, bebês, problemas com o barco, nenhum espaço 

e nenhum lugar aonde ir. Cada missão de resgate é um drama humano. Nunca se sabe o que vai 

acontecer”.  

 Camps se envolveu em dezenas desses dramas humanos. Ele sabe muito bem o preço que 

migrantes e refugiados pagam pelo desespero de fugir de guerras, perseguição e pobreza rumo a 

uma vida melhor na Europa. Como fundador da Proactiva Open Arms, entidade sem fins lucrativos 

dedicada a resgatar quem corre risco no mar, ele passou os últimos três anos salvando homens, 

mulheres e crianças no Mar Egeu e no Mediterrâneo. Na última contagem, o número de vidas salvas 

pela Proactiva foi de 59.395. 
 DOWNER, Sorrel. O salva-vidas. Seleções - Reader’s Digest, fev. 2019, p. 50-57. (Fragmento) 

 

QUESTÃO 01 

“Agora, com nuvens de tempestade se juntando e as ondas ficando mais fortes, 

a situação é desesperadora. Mas, quando o barco está quase submerso, vem o 

som de um motor. Um barco se aproxima. Vozes gritam instruções: fiquem 

sentados, mantenham a calma.” 

 

No trecho acima, os termos negritados no tempo em que se encontram têm por função 
 

A) enunciar um fato atual, isto é, que ocorre no momento em que se fala.  

B) relatar uma situação já concluída, dando vivacidade aos fatos.  

C) indicar estado permanente  ou assim considerado. 

D) expressar uma ação habitual, ainda que não esteja sendo exercida no momento em que se fala.  
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QUESTÃO 02 

“Como fundador da Proactiva Open Arms, entidade sem fins lucrativos dedicada 

a resgatar quem corre risco no mar, ele passou os últimos três anos salvando 

homens, mulheres e crianças no Mar Egeu e no Mediterrâneo. Na última 

contagem, o número de vidas salvas pela Proactiva foi de 59.395.”  

 

O trecho acima tem por função prioritária de 
 

A) persuadir o leitor, levando-o a se integrar à entidade fundada por Camps. 

B) comover o leitor, instigando-o a tomar uma posição em relação aos refugiados. 

C) questionar o leitor sobre seu papel como cidadão no drama dos refugiados.   

D) informar o leitor sobre Camps, destacando seu papel no contexto do resgate aos refugiados. 
 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões 03 e 04. 

 

Bactéria transgênica impede a obesidade 

Micro-organismo criado por cientistas dos EUA envia sinais para o cérebro,  

freando o apetite – e evitando o ganho de peso. 
 

 Trinta por cento da população mundial - 2,1 bilhões de pessoas - está acima do peso. A 

humanidade está perdendo a guerra contra a gordura. Mas e se existisse uma solução quase 

milagrosa para conter a onda de obesidade? Talvez exista. É o que indica o resultado de uma 

experiência feita por cientistas americanos, que criaram uma bactéria capaz de impedir o ganho de 

peso. É uma versão mutante da Escherichia coli, bactéria que faz parte da nossa flora intestinal e 

costuma ser inofensiva. Os pesquisadores colocaram uma gene a mais na E.coli. Graças a isso, ela 

ganhou um poder: fabricar N-acilfosfatidiletanolamina. Esse hormônio de nome comprido 

normalmente é produzido pelo corpo humano e tem função simples: indicar ao cérebro que a pessoa 

comeu o suficiente. Ele freia o apetite.  
NOGUEIRA, Salvador. Bactéria transgênica impede a obesidade. Superinteressante. Ed. 339, ano 27, n. 12. São 

Paulo: Editora Abril, nov. 2014. p.10.  (Fragmento) 
 

QUESTÃO 03 

No texto acima, a expressão em negrito pode ser substituída, no contexto e sem prejuízo de 

sentido, por 
 

A) surpreendente. 

B) sobrenatural. 

C) inexplicável. 

D) admirável. 

QUESTÃO 04 

Em: “Esse hormônio de nome comprido normalmente é produzido pelo corpo humano e tem 

função simples: indicar ao cérebro que a pessoa comeu o suficiente”, os dois pontos têm a função 

de introduzir a 

 

A) conclusão de uma asserção. 

B) comprovação de uma ideia.  

C) especificação de uma informação. 

D) reprodução de um conteúdo já informado. 
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QUESTÃO 05 

Mais do que um espaço geográfico, o Nordeste brasileiro é o palco de representações 

‘idealizadas’ nas mais variadas áreas. Essa invenção do Nordeste, se não tem origem identificável, 

desenvolve-se com mais ímpeto a partir do século XIX e coincide com a introdução do Romantismo 

no Brasil. Mas sua consolidação dá-se no século XX, período em que urgiam as tentativas de 

afirmação de uma identidade nacional. Iniciada pelos escritores e poetas românticos, esse 

movimento ganha impulso com o advento das ideias positivistas, adaptadas aos trópicos e que 

contaram, entre os principais divulgadores, com Silvio Romero, Nina Rodrigues, José Veríssimo e 

Euclides da Cunha. A representação do Nordeste brasileiro ampara-se em signos como seca, 

flagelo, indolência, misticismo, mestiçagem, etc., impregnada do pensamento positivista, destinada 

às elites cultas do Nordeste e Centro-Sul, resultando em um retrato estereotipado do sujeito 

nordestino.  

BORGES, Lucélia. Ariano Suassuna e o Brasil real. Literatura. Ed. 77. São Paulo: Editora Escala, s/d, p. 

27-33. (Fragmento) 

 

A leitura do trecho permite inferir que a autora do texto defende a ideia de que  
 

A) o Nordeste é alvo apenas de preconceitos, uma vez que toda idealização tem necessariamente 

um viés pejorativo. 

B) o espaço geográfico não interfere na delimitação da identidade do Nordeste.  

C) a identidade do Nordeste, apesar de consolidar-se em um momento de afirmação da identidade 

nacional, não constitui parte da identidade do brasileiro. 

D) o Nordeste tem sido visto de forma equivocada, uma vez que idealizações e estereotipagens 

deturpam sua identidade.  

 

QUESTÃO 06 

 Drummond nasceu num sobrado amplo em 1902, em Itabira do Mato Dentro, uma cidade do 

interior mineiro rica em minério de ferro. Era o nono filho (quatro de seus irmãos já estavam mortos) 

de seu Carlos de Paula Andrade e de dona Julieta Augusta Drummond de Andrade. Para os de 

casa, era simplesmente Carlito. 

 E Carlito seria poeta, se não o maior de todos em nosso país, um dos mais importantes.  

OLIVEIRA, Clenir Bellezi. Drummond: o poeta que não suspirava. Discutindo Literatura. Ano 1, n. 2. 

São Paulo: Escala Educacional, s/d. p, 27-35. (Fragmento) 

 

No trecho acima, o termo em negrito indica 
 

A) possibilidade. 

B) futuro.  

C) condição. 

D) suposição. 
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QUESTÃO 07 

Considere o título e a chamada de uma reportagem assinada por Alexandre Versignassi e 

publicada pela revista Superinteressante (Ed. 339, ano 27, n. 12, p. 26-27), em novembro de 2014. 

 

Estamos amarrando cachorro com linguiça 

Deixar que o Poder Executivo tenha total controle sobre a emissão de moeda é arriscado: os 

governos sempre tendem a imprimir mais dinheiro do que deveriam, criando inflação.  
 

Apesar de a chamada da reportagem se referir ao risco de o Poder Executivo controlar 

totalmente a emissão de moeda, considerando o título (construído a partir de uma variação do 

provérbio “Amarrar cachorro com linguiça”), é correto inferir que o autor da reportagem pretende 

argumentar fortemente em defesa da ideia de que deixar o Poder Executivo controlar totalmente a 

emissão de moeda é uma decisão  
 

A) que vai dar errado (como dá errado amarrar cachorro com linguiça, uma vez que ele come a 

linguiça e escapa). 

B) que pode dar errado (como pode dar errado ou não amarrar cachorro com linguiça, uma vez 

que as chances de ele comer a linguiça e fugir não são grandes). 

C) cujo resultado vai depender do governo (como vai depender do cachorro comer ou não a 

linguiça). 

D) cujas consequências vão depender das circunstâncias (como depende das circunstâncias o 

cachorro fugir ou não, após ter comido a linguiça). 
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QUESTÃO 08 

Contribuição bem-vinda 
 

“É difícil parar e refletir filosoficamente nos dias de hoje. As pessoas estão sempre 

apressadas, atrasadas para compromissos profissionais e esquecem de desenvolver o lado 

intelectual”, opina o filósofo Luiz Meirelles. Nesse tumultuado cenário ganham destaque os cafés 

filosóficos, que em uma noite, uma vez por mês, abrem as portas para a Filosofia.  

 O movimento ainda engatinha no país, mas mantém uma postura firme diante dos desafios 

da falta de espaço. Aos poucos, o público frequentador vai aumentando e a Filosofia ganha novos 

adeptos, ou pelo menos, simpatizantes. O importante é que o café filosófico vai alcançando seu 

principal objetivo, que é promover o debate de temas filosóficos, ou seja, de temas humanos.  

 Platão já dizia que geralmente as pessoas vão se interessar por Filosofia quando ganham 

mais maturidade. Muitas vezes o despertar acontece quando a pessoa já se formou em outra 

faculdade e acaba se interessando por temas filosóficos.  

Por melhor que seja o café filosófico, ele não garante que o participante sairá do local 

comprometido com o tema. Depende de cada pessoa. “Às vezes, certas leituras têm o papel de 

instigar a pessoa a procurar por algo mais”, acredita a filósofa Mônica Hummel.  

 O café filosófico apresenta modificações desde sua criação no início da década de 1990. O 

compromisso com o filosofar permanece presente, mas outros artefatos, como música e teatro, são 

usados como chamariz para o público. Apesar das alterações, a iniciativa é digna e positiva na 

sociedade. “Se há um espaço público no qual as pessoas buscam o conhecimento, qualquer 

filósofo vai festejar a iniciativa, pois é importante não somente para a Filosofia, mas, sim, 

para a vida”, conclui Mônica.  
CÍCERO, Talita. Das ruas gregas para os cafés. Filosofia. Ano 1, n. 6. São Paulo: Editora 

Escala, 2007, p. 70-77. (Fragmento) 
 

A autora do texto se vale recorrentemente de aspas para introduzir, no texto, citações que 

apresentam o ponto de vista de outros locutores. As citações negritadas no texto cumprem, 

respectivamente, a função de apresentar 
 

A) um testemunho que sensibiliza os leitores para o tema do texto; outorgar a responsabilidade da 

autora pelo seu dizer a outro locutor; explicitar a luta dos filósofos pela divulgação da Filosofia. 

B) uma reclamação do filósofo em relação ao descaso das pessoas com a Filosofia; expressar 

esperança em relação ao reconhecimento da importância da Filosofia pela sociedade; reforçar 

a importância de espaços públicos para a divulgação da Filosofia. 

C) um contexto que introduz o tema do texto; reforçar um ponto de vista da autora; legitimar o valor 

da iniciativa de que trata o texto. 

D) uma reclamação do filósofo em relação à humanidade; apresentar o ponto de vista de uma 

autoridade no assunto, a fim de valorizar a função da leitura em nossa sociedade; dar a conhecer 

o compromisso dos filósofos com os cafés filosóficos. 
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Leia o texto para responder as questões 09 e 10. 
 

Trata-se de uma Carta ao Leitor, que abre uma Edição Especial “Organize suas contas” da 

revista Você S/A, publicada em 2015. A Carta é assinada pelo Editor Sênior Murilo Ohl. 
 

Temos uma estratégia para você 

 Aqui na VOCÊ S/A, nossa missão é dar a orientação necessária para você construir um 

caminho profissional feito de escolhas conscientes e voltado para a realização. Cumprimos nosso 

dever quando entregamos informações úteis e práticas de carreira e dinheiro, os dois pilares da 

construção de um projeto de vida. Quando essas duas frentes andam juntas, você pode tomar 

decisões profissionais corajosas, consegue enfrentar os momentos difíceis e ainda pode desfrutar 

dos prazeres que vão motivá-lo a evoluir mais.  

 Essa estratégia deve valer para os períodos em que os rumos da economia estão claros e 

para outros em que a incerteza é maior, como este atual. E, aqui, na VOCÊ S/A, não temos tempo 

para cair num pessimismo improdutivo. Se o cenário está nebuloso, vamos enfrentá-lo. Enquanto 

estiver lendo este especial, convém fazer esta distinção: a dificuldade de prever o cenário 

econômico não significa que só coisas ruins vão acontecer. Estamos falando de incerteza e do 

remédio para ela: a cautela. Este guia tem este propósito: ajudá-lo a atravessar 2015 no azul, 

traduzindo para a linguagem do seu bolso as ameaças e as oportunidades do momento. O time de 

especialistas em finanças e carreira reunidos na reportagem inicial deste guia, por exemplo, dá um 

panorama de como agir diante das dívidas, de investimentos, da inflação e da carreira no ano que 

começa.  

 Uma última recomendação: planejar as finanças é ótimo. Não encare essa tarefa como 

aquela lição de casa chata da 4ª série. Sim, há muitas contas para fazer. Mas na hora de olhar para 

seus números, mantenha à vista seus projetos pessoais de curto e longo prazo. É em nome das 

coisas boas da vida que você topará fazer sacrifícios. Encontre um tempo, leia o especial e bom 

2015.  
OHL, Murilo. Temos uma estratégia para você. Você/S/A - Edição Especial Organize suas contas. n. 

24. São Paulo: Abril Editora, 2015, p. 7. 

QUESTÃO 09 

Com base na leitura do texto apresentado, é correto afirmar que o gênero do discurso Carta 

ao Leitor, que abre a edição de várias revistas brasileiras, cumpre, primordialmente, a função de 
 

A) tornar a revista um espaço aberto de diálogo entre jornalistas e leitores. 

B) estabelecer um contrato entre o veículo de comunicação e seus leitores, de modo a levá-los a 

assinar a revista. 

C) reproduzir um discurso de autoajuda a fim de conduzir o leitor à solução de seus problemas.  

D) ser um canal de comunicação entre o veículo de comunicação e o leitor, apresentando a missão 

da revista e estimulando o leitor a ler determinada edição. 
 

QUESTÃO 10 

No último parágrafo do texto, a expressão “Uma última recomendação” cumpre a função de 

indicar 

A) oposição, porque acentua uma oposição entre o foi apresentado anteriormente e o que vem a 

seguir. 

B) conclusão, porque auxilia na progressão temática, realizando a coesão textual entre o que foi 

anteriormente apresentado e o que vem a seguir.  

C) condição, porque introduz uma condição necessária para que se realize o que foi anteriormente 

apresentado. 

D) consequência, porque introduz uma consequência do que foi anteriormente apresentado.  
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
QUESTÃO 11 

Em uma planilha do Microsoft Office Excel 2007, na sua configuração padrão e no idioma 

português do Brasil, tem-se, no intervalo de células A1:E4, o registro de estoque de uma mercearia. 

Para facilitar a busca do valor total em estoque de uma determinada mercadoria, um funcionário 

adicionou uma fórmula na célula B7 que, com base no nome da mercadoria escrita na célula A7, a 

fórmula buscará automaticamente o valor total em estoque correspondente. Observe abaixo a 

tabela criada e um exemplo de retorno dessa fórmula. 

 

Considerando-se a tabela acima, assinale a alternativa que apresenta a fórmula presente na 

célula B7 que retorna corretamente o valor total em estoque para todas as mercadorias presentes 

no intervalo B1:E1 desde que tenham seu nome digitado individualmente na célula A7.  

 

A) = ÍNDICE(A1:E4; 4; CORRESP(A7; A1:E1; 0)) 

B) = PROCV(A7; A1:E4; 4; FALSO) 

C) = SOMASE(B4:E4;A7=B1:E1;B4:E4) 

D) = BUSCASE(A7; B1:E1; B4:E4) 
 

QUESTÃO 12 

O Google Busca é um serviço da empresa Google que possibilita fazer pesquisas na internet 

sobre qualquer tipo de assunto ou de conteúdo.  

Considerando-se essa ferramenta, assinale a alternativa correta. 

 

A) O SafeSearch tem como finalidade garantir mais segurança nas buscas efetuadas no Google 

Busca, pois ele remove qualquer conteúdo retornado por sites que não apresentem um 

certificado SSL.  

B) No Google Busca, é possível realizar buscas por imagens que contenham um tamanho (em 

pixels) específico.  

C) Apesar de oferecer vários filtros possíveis, o Google Busca não permite buscar um termo em 

sites que tiveram seus conteúdos criados ou modificados na última hora. 

D) A busca file=pdf & casa retornará apenas documentos em PDF e que contenham a palavra casa.  
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QUESTÃO 13 

O Microsoft Office Word 2007 conta com réguas para auxiliar na formatação de documentos. 

Com elas, é possível conferir visualmente diversas informações importantes para o alinhamento de 

gráficos, de tabelas e de outros elementos. Abaixo é mostrada a régua horizontal de um documento. 

 

(     ) Representa o indicador de tabulação com alinhamento do texto à direita. 

(     ) Representa o indicador de recuo da primeira linha. 

(     ) Representa o indicador de recuo à direita. 

(     ) Representa o indicador de tabulação com alinhamento do texto centralizado. 

(     ) Representa o indicador de Barra. 
 

Considerando-se a imagem acima, correlacione os ícones mostrados na imagem com suas 

respectivas descrições e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para 

baixo. 
 

A) V, IV, I, III e II. 

B) II, III, V, IV e I. 

C) II, IV, V, III e I. 

D) V, III, I, IV e II. 
 

QUESTÃO 14 

Em relação aos conceitos de Navegação na Internet, Uniform Resource Locator (URL) e 

World Wide Web (www), assinale a alternativa correta. 

 

 

A) HiperText Transference Protocol (HTTP) e File Transfer Protocol (FTP) são exemplos de 

esquemas/protocolos que podem ser utilizados em URLs. 

B) O usuário, ao digitar a URL http://125.78.44.13:443 na barra de endereço de um browser, está 

tentando acessar um conteúdo Web, utilizando a porta 125 do servidor Web. 

C) O HiperText Transference Protocol (HTTP) é o protocolo padrão para navegação na web e é 

considerado o protocolo mais seguro para esse fim, pois todos os dados enviados por esse 

protocolo são criptografados. 

D) Ao digitar a URL mailto:user@domainname?subject=exemplodetexto, o browser não executará 

nenhuma ação e retornará uma mensagem de erro, pois essa não é uma URL válida. 
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QUESTÃO 15 

Considerando-se o cliente de e-mail Mozilla Thunderbird, em sua configuração padrão e no 

idioma Português do Brasil, e os conceitos relacionados a correio eletrônico, analise as afirmativas 

abaixo. 

I. Para recuperar espaço em disco, o usuário pode configurar o Mozilla Thunderbird para que ele 

apague automaticamente as mensagens (tanto as cópias locais quanto as originais no servidor 

remoto) com mais de 30 dias.   
 

II. O Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é usado quando o e-mail é enviado de um cliente de e-

mail, como o Mozilla ThunderBird, para um servidor de e-mail ou quando o e-mail é enviado de 

um servidor de e-mail para outro. 
 

III. O Mozilla Thunderbird não permite enviar mensagens de e-mail assinadas digitalmente. 
 

IV. No Mozilla Thunderbird, não é possível definir um filtro que mova, automaticamente, mensagens 

com tamanho superior a um determinado limite em KB da caixa de entrada para uma outra pasta 

definida pelo usuário. 
 

V. O Post Office Protocol (POP3) em sua configuração padrão é mais recomendado que o Internet 

Message Access Protocol (IMAP) para pessoas que acessam o e-mail em vários dispositivos 

diferentes, pois o POP3 garante o acesso às mensagens em todos os dispositivos e qualquer 

alteração nas mensagens em um dispositivo (como, por exemplo, respondê-la, encaminhá-la ou 

excluí-la) será sincronizada com todos os outros dispositivos. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. 

A) Apenas I, II e V. 

B) Apenas III, IV e V. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I e II. 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 

A Lei 8.112 institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 

autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.  

De acordo com os princípios doutrinários presentes no texto legal, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso 

público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que 

são portadoras; para tais pessoas, serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas 

oferecidas no concurso. 

B) A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, 

mesmo que esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo 

prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. 

C) O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, 

conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a 

inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu 

custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. 

D) Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 

respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e 

observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. 
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QUESTÃO 17 
 

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de 

função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.  

De acordo com os princípios doutrinários presentes no texto legal, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Constitui ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito, receber 

vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 

de providência ou de declaração a que esteja obrigado. 

B) Constitui ato de improbidade administrativa, que causa lesão ao erário, permitir, facilitar ou 

concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 

C) Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração 

pública, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 

divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, 

bem ou serviço. 

D) Constitui ato de improbidade administrativa, que causa prejuízo ao erário, doar à pessoa física 

ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio 

de qualquer entidade vinculada à administração pública, exceto àquelas de fins educativos ou 

assistenciais. 

 

QUESTÃO 18 

O art. 96-A da Lei 8.112 normatiza o afastamento de servidores do exercício do cargo efetivo 

para participação em programa de pós-graduação Stricto Sensu no país.  

Em relação a essa norma, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos 

aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 5 

(cinco) anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença 

para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos cinco anos anteriores 

à data da solicitação de afastamento. 

B) Os afastamentos para realização de programas de mestrado e de doutorado somente serão 

concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo 

menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de 

estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares 

para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores 

à data da solicitação de afastamento. 

C) O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não ocorra 

simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do 

exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar de programa de pós-

graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no país. 

D) Os servidores beneficiados pelos afastamentos para participação em programa de pós-

graduação stricto sensu no país, previstos neste artigo, terão de permanecer no exercício de 

suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. 
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QUESTÃO 19 

A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administrativo e estabelece 

normas básicas, no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à 

proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.  

Considerando-se os preceitos doutrinários que regem o processo administrativo, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) Constitui dever do administrado, perante à Administração, proceder com lealdade, com 

urbanidade e com boa-fé. 

B) O administrado tem direito, perante à Administração, de ter ciência da tramitação dos processos 

administrativos em que tenha a condição de interessado, de ter vista dos autos, de obter cópias 

de documentos neles contidos e de conhecer as decisões proferidas. 

C) É facultada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o 

servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 

D) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte 

da sua competência a outros órgãos ou a titulares, ainda que esses não lhe sejam 

hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 

técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

 

QUESTÃO 20 
 

O Decreto nº. 1.171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.  

Em relação às Comissões de Ética, analise as assertivas e assinale a que DISCORDA dos 

preceitos doutrinários. 
 

A) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e 

fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder 

público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre 

a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, 

competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de 

censura. 

B) À Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro 

de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para efeito de instruir e de 

fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor 

público. 

C) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele 

que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza 

permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado 

direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações 

públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista 

ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

D) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de advertência e sua 

fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com 

ciência do faltoso. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

O documento do Ministério da Saúde “Orientações para a coleta e análise de dados 

antropométricos em serviços de saúde” recomenda a utilização de alguns parâmetros ou índices 

antropométricos para a classificação do estado nutricional de crianças por meio da interpretação do 

percentil ou escore-z.  

Considerando esse documento e o contexto, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

A) O índice antropométrico peso-para-idade é o mais recomendado para identificação do excesso 

de peso (quando o escore-z é maior que +2) entre crianças de zero a dez anos, respeitando-se 

as curvas específicas para idade e sexo. 

B) Crianças que apresentarem valores escore-z próximos a zero (0), independentemente do índice 

antropométrico a ser observado, podem ser consideradas adequadas em relação aos valores 

esperados, respeitando-se as curvas específicas para idade e sexo. 

C) O índice de massa corporal para idade (IMC-para-idade) é o mais recomendado para 

identificação da obesidade grave em crianças de cinco a dez anos (quando o escore-z é maior 

que +3), respeitando-se as curvas específicas para idade e sexo. 

D) Qualquer criança que apresente valor acima do escore-z- 2 (“menos 2”) é considerada com 

estatura adequada para idade, exceto em raras exceções por desordens endócrinas e tumores. 

Esses casos devem ser encaminhados para um atendimento especializado. 
 

QUESTÃO 22 

Paciente X.K.I, 82 anos, foi internado para tratamento de câncer na orofaringe. Relatou 

diminuição da ingestão alimentar em casa, perda de peso, tosse, febre e mal-estar geral. Após 

videodeglutograma realizado pelo fonoaudiólogo, o paciente foi diagnosticado com disfagia para 

líquidos.  

Considerando-se as preparações-padrão que podem ser utilizadas por esse paciente, 

assinale a alternativa correta. 
 

A) Iogurte cremoso dessorado, mingau de banana com aveia, leite, suplemento nutricional oral. 

B) Purê de batata e cenoura, creme de feijão, flan de manga com iogurte, sucos e água 

espessados. 

C) Arroz branco papa com feijão batido, sopa de legumes cremosa, creme de abóbora, coquetel 

de frutas. 

D) Purê de batata com ervilha, suco de frutas sem coar, creme de cará, pudim de pão e água 

espessada. 

QUESTÃO 23 

A diarreia é um evento comum em pacientes hospitalizados, especialmente, em Terapia 

Enteral Exclusiva, apresentando incidência variável e causalidade diversa. A chefia do Setor de 

Nutrição solicitou que se avaliasse a situação de três pacientes em terapia enteral exclusiva que 

apresentaram diarreia na mesma enfermaria. 

 Assinale a alternativa que NÃO é considerada uma ação adequada a partir dessa condição. 
 

A) Verificar se houve coleta de amostra e discutir suspeita de contaminação das dietas. 

B) Verificar antibioticoterapia do paciente e discutir se essa é a possível causa da diarreia.  

C) Confirmar a ocorrência da diarreia com responsáveis diretos e sugerir suspensão da dieta. 

D) Confirmar a ocorrência da diarreia e sugerir inserção de fórmula enteral com fibra solúvel. 
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QUESTÃO 24 

A Avaliação Subjetiva Global (ASG) é um instrumento de avaliação nutricional amplamente 

utilizado e reconhecido como método prático e de boa reprodutibilidade para diagnóstico nutricional 

em hospitais.  

Considerando-se esse instrumento, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A AGS tem sido considerada um método adequado para diagnosticar e para classificar o estado 

nutricional de pacientes hospitalizados (da desnutrição à obesidade). 

B) A AGS pode ser aplicada por qualquer profissional de saúde da equipe multiprofissional, desde 

que passe por treinamento adequado. 

C) O propósito da realização da AGS é também a identificação de pacientes com risco de 

desenvolver complicações clínicas associadas ao seu estado nutricional. 

D) Mesmo com índice de massa corporal elevado, a conclusão por esse instrumento deverá ser 

bem-nutrido, moderadamente desnutrido/risco de subnutrição ou gravemente desnutrido. 

 

QUESTÃO 25 

De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira (2014), o Ministério da Saúde traz 

diversas recomendações que levam em consideração os sistemas alimentares e os modos de 

produção de alimentos, gerenciando os princípios de uma alimentação adequada e saudável, 

configurando-se como instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional.  

Levando-se em consideração esse documento, assinale a alternativa correta. 
 

A) O Guia Alimentar baseia-se na avaliação dos nutrientes isolados por meio de estudos populacionais 

representativos que identificaram sua relação com o aparecimento de determinadas doenças. 

B) A alimentação é uma questão restrita à escolha individual, pois, a partir do conhecimento 

proporcionado pelo Guia Alimentar, a população teve acesso à informação adequada sobre 

alimentação saudável.  

C) O Guia Alimentar discorre sobre acesso, custo e propaganda dos alimentos ultraprocessados, 

sugerindo seu consumo uma vez que a fabricação pode reproduzir exatamente os ingredientes e 

os passos das preparações culinárias. 

D) O Guia Alimentar considera os nutrientes e os alimentos, seu nível de processamento, além das 

preparações culinárias, saberes e formas de produção tradicionais e regionais. 

 

QUESTÃO 26 

Suplementos nutricionais orais (SNO) são indicados em diversas condições clínicas para o 

paciente hospitalizado quando a via oral está insuficiente. Em geral, há um número crescente de 

SNO no mercado, com diversificação de sabores, de apresentação e de custo.  

Considerando-se essas informações, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Os SNO líquidos em geral possuem custo mais elevado e menor aceitabilidade em relação ao 

SNO em pó adicionado ao leite ou à vitamina. 

B) Algumas dietas enterais líquidas de um litro podem ser porcionadas em volumes menores e 

consumidas similarmente ao volume prescrito do SNO. 

C) Caso os SNO tenham baixa aceitabilidade, pode ser indicada a passagem via sonda 

nasoentérica, garantindo o aporte adequado de energia e de nutrientes para o paciente. 

D) Com a aplicação das práticas e das técnicas dietéticas adequadas, com recursos humanos e 

com materiais disponíveis, é possível elaborar um SNO artesanal. 
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QUESTÃO 27 

O consumo adequado de fibras dietéticas vem sendo investigado por diversos estudos, 

mostrando benefícios na saúde quanto à redução de algumas doenças crônicas, à melhora dos 

níveis dos lipídeos séricos e da glicemia, além de atuar também no sistema imunológico e no 

controle da diarreia e da constipação.  

Levando-se em consideração as características e os efeitos das fibras dietéticas, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) Nas doenças crônicas, como obesidade, hipertensão e diabetes, o uso das fibras solúveis e 

insolúveis demonstra benefícios por mecanismos diferenciados, devendo ser recomendado seu 

uso por meio de alimentos que são fontes alimentares. 

B) Em geral, a fibra alimentar, após sofrer ação das enzimas digestivas humanas, sofre 

fermentação de seus componentes no intestino grosso, o que impacta a velocidade do trânsito 

intestinal, no pH do cólon e em subprodutos com importante função. 

C) O efeito das fibras do grupo das pectinas, das gomas e da inulina está mais direcionado para 

aumentar o tempo de trânsito intestinal; já a lignina e a celulose tendem a diminuir o tempo de 

trânsito intestinal.  

D) Na constipação clássica, o tratamento de primeira linha, geralmente, inclui um aumento da 

ingestão de fibras e de líquidos. Do ponto de vista fisiológico, é comum direcionar o aumento do 

consumo de fibras insolúveis que dão mais peso às fezes.  

 

QUESTÃO 28 

Considerando-se o momento biológico da gestação e as recomendações do Ministério da 

Saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O ganho de peso total recomendado durante a gestação é específico de acordo com o estado 

nutricional prévio como, por exemplo, de sete quilos para as gestantes com obesidade prévia. 

B) Para adolescentes que engravidaram e tiveram a menarca há dois ou mais anos, a interpretação 

dos dados é equivalente à das adultas. Para as gestantes com menos tempo de menarca, a 

altura deve ser mensurada em todas as consultas. 

C) As curvas de ganho de peso na gestação devem ser sempre ascendentes, mesmo que em 

níveis de intensidade diferentes a depender do estado nutricional pré-gestacional, mas 

respeitando as faixas de ganho de peso recomendadas. 

D) Na presença de obesidade prévia, como a recomendação da gestação é de sete quilos, caso 

ocorra esse ganho de peso antes da finalização da gestação, é necessário corrigi-lo a fim de 

diminuir os riscos para o bebê. 
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QUESTÃO 29 

O exame físico nutricional é importante para a verificação de alteração de componentes 

corporais e auxilia na identificação da desnutrição proteico-energética, bem como dos excessos ou 

das carências nutricionais ou, ainda, das condições clínicas específicas. 

 Relacione os números abaixo (exame ou sinal clínico) com os parênteses (excesso ou 

deficiência de nutrientes ou condição clínica específica), identificando a correspondência adequada 

e assinalando a ordem correta dos números.  

 

1-Coiloniquia 8-  Sinal de Bandeira 

2- Sinal de Piparote+ 9- Umbigo em chapéu 

3- Mancha de Bitot 10- Pelagra 

4- Queratomalácia 11- Anasarca 

5- Cacifo 12- Xantoma 

6- Xantelasma 13- Palidez de pálpebras 

7- Glossite  

 

(     ) Hipovitaminose A  

(     ) Desnutrição proteico-calórica  

(     ) Dislipidemia  

(     ) Deficiência de ferro  

(     ) Excesso de líquidos no intertício 
 

 

A) 4, 9, 12, 13, 8. 

B) 3, 8, 6, 1, 2. 

C) 8, 5, 6, 13, 9. 

D) 2, 4, 12, 1, 5. 
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QUESTÃO 30 

As necessidades e as recomendações de nutrientes estabelecidas pelas Dietary Reference 

Intakes (DRI) configuram-se como um conjunto de valores de referência para ingestão de nutrientes 

a serem utilizados no planejamento e na avaliação de dietas de indivíduos e de populações 

saudáveis.  

O nutricionista solicita seu acompanhamento e auxílio na discussão de duas situações a fim 

de emitir um relatório/parecer sobre a alimentação e realizar intervenção nutricional.  

Situação A: Banco de dados com média de ingestão de nutrientes de três recordatórios alimentares 

de 24h (coletados em dias alternados) de 50 pacientes ambulatoriais. 

Situação B: Valores médios de ingestão de nutrientes de três recordatórios alimentares de 24h 

(coletados em dias alternados) de um paciente do ambulatório.  

Com base nessas informações, analise as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou 

Falsas (F).  
 

(    ) Para a realização do planejamento dietético na Situação A, devem ser utilizados os valores 

de referência específicos das RDA (Recommeded Dietary Allowance), quando 

disponíveis. 

(    ) Para a realização da avaliação da adequação de ingestão alimentar, devem-se utilizar os 

valores de referência da EAR (Estimated Average Requirement) em ambas situações, 

quando disponíveis. 

(    ) Para a realização da avaliação da meta de ingestão alimentar, devem-se utilizar os valores 

de referência da AI (Adequate Intake) na situação B, quando a EAR não estiver disponível. 

(    ) Para a realização da avaliação do nível mais alto de ingestão diária de nutrientes com 

risco de efeitos adversos à saúde na situação B, devem-se utilizar os valores de referência 

da UL (Tolerable Upper Intake Level). 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  

 

A) V – F – V– V. 

B) V – F – V – F. 

C) F – V – F – V. 

D) F – V – V – F. 

QUESTÃO 31 

Recentemente na ExpoZebu, o Brasil entrou novamente para o livro dos recordes (Guinnes 

Book) com a preparação de um cozido, feito em uma única panela, para alimentar 11 mil pessoas. 

Para preparar 4.778 quilos de carne in natura, com consistência de um cozido, mas não de sopa, 

estavam presentes 20 chefes de cozinha. Foi utilizada uma panela que pesava cerca de 1371 quilos, 

com 3,5 metros de diâmetro e 1 metro de altura, o que leva a uma capacidade de 9,6 mil litros. A 

cocção da preparação teve início às 2h da madrugada, e o cozido foi servido no final da tarde. As 

carnes utilizadas foram acém e coxão duro, cujo indicador de parte comestível era de 1,25. A porção 

servida foi de 320 gramas por pessoa e sobraram apenas 110 quilos da preparação no final do 

evento. 

Baseando-se nessas informações, assinale a alternativa que reflete o valor mais próximo do 

indicador de conversão da preparação. 

A) 0.95 

B) 1.05 

C) 0.90 

D) 0.55 
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QUESTÃO 32 

A Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, dispõe sobre o Regulamento Técnico 

de Boas Práticas para serviços de alimentação.  

Com base nessa legislação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A Resolução citada, quando necessário, pode ser complementada pelos órgãos de vigilância 

sanitária estaduais, distrital e municipais, visando abranger requisitos inerentes às realidades 

locais e promover a melhoria das condições higiênico-sanitárias dos serviços de alimentação. 

B) Excluem-se nessa legislação os lactários, as unidades de Terapia de Nutrição Enteral - TNE, os 

bancos de leite humano, as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde e os 

estabelecimentos industriais abrangidos no âmbito do Regulamento Técnico sobre as 

Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos. 

C) As áreas internas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso ou estranhos ao 

ambiente, não sendo permitida a presença de animais. Esses objetos devem ser armazenados 

nas áreas externas ao serviço de alimentação.  

D) Quando as medidas de prevenção adotadas para o controle de vetores e de pragas não forem 

eficazes, deve-se empregar o controle químico, executado por empresa especializada, com 

produtos desinfestantes regularizados pelo Ministério da Saúde. 
 

QUESTÃO 33 

O controle de temperatura dos alimentos é uma medida de qualidade extremamente 

importante para a segurança dos alimentos. É importante controlar a temperatura em diversas 

etapas de produção (recebimento, armazenamento, pré-preparo, cocção, distribuição e exposição).  

Baseando-se nessas informações e de acordo com a legislação sanitária vigente, assinale 

a alternativa INCORRETA. 

 

A) A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60ºC a 10ºC em até duas horas. Em 

seguida, esse alimento deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5ºC 

ou congelado à temperatura igual ou inferior a -18ºC.  

B) Para conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 60ºC 

por, no máximo, 6 horas. 

C) O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração à 

temperatura de 4ºC, ou inferior, deve ser de 5 dias. 

D) O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, 

no mínimo, 60ºC. Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico desde 

que a combinação de tempo e de temperatura seja adequada e assegure qualidade higiênico-

sanitária. 
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QUESTÃO 34 

Manipuladores de alimentos são definidos como qualquer pessoa do serviço de alimentação 

que entra em contato direto ou indireto com o alimento. Eles devem ser supervionados e 

capacitados periodicamente, além de manterem um adequado controle de saúde a fim de reduzir o 

risco de contaminação alimentar. Em relação ao controle de saúde dos funcionários de uma unidade 

de alimentação, a CVS 05/2013 estabelece alguns critérios. 

Em relação ao texto acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Para atender às exigências da Vigilância Sanitária, cobertas por essa legislação, devem ser 

realizados exames médicos admissionais, periódicos, acompanhados de análises laboratoriais 

como hemograma, coprocultura, coproparasitológico e VDRL, devendo também ser realizadas 

outras análises de acordo com avaliação médica. 

B) Funcionários que apresentam patologias ou lesões de pele, mucosas e unhas, feridas ou cortes 

nas mãos e nos braços, infecções/infestações agudas ou crônicas deverão utilizar 

equipamentos de proteção individual (EPI) enquanto persistirem essas condições de saúde. 

C) O Ministério do Trabalho e do Emprego determina a realização do PCMSO– Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional, cujo objetivo é avaliar e prevenir as doenças adquiridas 

no exercício de cada profissão. Esse controle deve ser realizado por um profissional médico 

especializado em medicina do trabalho. A comprovação dos exames do PCMSO pode ser 

exigida pela autoridade sanitária. 

D) A periodicidade dos exames médico-laboratoriais deve ser anual. Dependendo das ocorrências 

endêmicas de certas doenças, a periodicidade pode ser reduzida de acordo com os serviços de 

Vigilância Sanitária e Epidemiológica locais. 

  

QUESTÃO 35 

O ovo é um alimento muito consumido e, em algumas vezes, é usado no planejamento de 

cardápios em substituição à carne ou como segunda opção proteica, é também considerado boa 

fonte de proteínas, de vitaminas A, B e D. A composição nutricional da clara e da gema são bem 

distintas e possuem especificidades interessantes.  

Em relação às características do ovo, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O ovo fresco é ácido devido à presença do dióxido de carbono (CO2), que se encontra solúvel 

na gema. 

B) A reação química conhecida como anel verde ocorre pela presença do enxofre, presente na 

clara, e o ferro, presente na gema, forma o sulfeto ferroso. 

C) Para a preparação conhecida como ovo poché, sugere-se colocar sal e vinagre na água para 

evitar a formação das franjas. 

D) A água pode provocar menor estabilidade e maior volume durante a aeração da clara, e o sal 

promove maior estabilidade e maior tempo de batimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Concurso Público para Técnico-administrativo em Educação – Edital PROGEP        101 /2019        TIPO 1 

 

 
Página 21 

 

QUESTÃO 36 

A cocção dos alimentos é considerada uma etapa de preparo, que é frequentemente 

utilizada para permitir o consumo de alguns alimentos. Além dos objetivos sensoriais, também tem 

finalidade digestiva, nutricional e econômica.  

Baseando-se nessas informações, assinale a alternativa correta.  

 

A) A fervura em ebulição é uma técnica de calor úmido de longa duração, utiliza líquido suficiente 

para cobrir o alimento, e a temperatura não deve ultrapassar 95º C. 

B) O aquecimento no forno micro-ondas reduz o valor nutritivo dos alimentos, especialmente os 

vegetais, porém é um equipamento de fácil higienização e capaz de agilizar o preparo. 

C) O calor seco ocorre quando, no método de cocção, a ação é a desidratação do alimento. 

D) O calor úmido com gordura consiste em transmitir calor de forma indireta ao alimento, e pode 

ser feito pelos métodos de saltear, de frigir e de fritar. 
 

QUESTÃO 37 

A técnica dietética é a sistematização e o estudo dos procedimentos para tornar possível a 

utilização dos alimentos, visando à preservação do valor nutritivo e à obtenção dos caracteres 

sensoriais desejados (Phillipi, 2014). Para isso, é importante entender o que ocorre nas etapas de 

preparação dos alimentos a fim de poder minimizar as perdas nutricionais e econômicas, por 

exemplo.  

Com base nessas informações, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O indicador de parte comestível dos alimentos (IPC) é uma constante obtida pela relação do 

peso bruto pelo peso líquido, e avalia o rendimento na etapa de pré-preparo. 

B) Quando o IPC é maior do que 1, significa que o alimento absorveu peso, logo, terá melhor 

rendimento; caso seja menor do que 1, significa que tem baixo rendimento. 

C) O indicador de conversão (IC) é medido pela relação entre o peso do alimento processado pelo 

peso do alimento no estado inicial e avalia o rendimento na etapa de preparo. 

D) O indicador de reidratação (IR) é normalmente utilizado para cereais, leguminosas e alimentos 

deixados de remolho, o que auxilia a reduzir o tempo de cocção do alimento e interfere na perda 

de alguns nutrientes, como o potássio, por exemplo. 
 

 

QUESTÃO 38 

A Resolução CFN nº 333, de 03/02/2004, dispõe sobre o Código de Ética Profissional dos 

técnicos em Nutrição e Dietética.  

Baseando-se nessa resolução, são deveres do técnico em nutrição (artigo 5º), 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) Prestar serviços profissionais, sem finalidades lucrativas, em situações de calamidade, de 

emergência pública e de relevante interesse social. 

C) Prestar serviços profissionais, gratuitamente, às instituições de reconhecida benemerência 

social, respeitadas as normas de regulamentação da profissão e de ocupação. 

D) Assumir responsabilidade somente por atividades que lhe competem de acordo com as 

características de seu histórico escolar, considerados, em cada caso, os conteúdos das 

disciplinas que contribuem para a formação profissional, respeitados como limites máximos as 

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

de Nutricionistas. 
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QUESTÃO 39 

Segundo a CVS 05/2013, as etapas de recepção, de armazenamento, de produção e de 

distribuição de alimentos precisam ser realizadas com muito cuidado a fim de evitar contaminação 

alimentar e desperdício de alimentos. Para isso, é importante controlar principalmente os alimentos 

perecíveis.  

Diante das exigências sobre segurança dos alimentos nas etapas de produção em um 

serviço de alimentação, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Caixas de papelão podem permanecer sob refrigeração ou congelamento, se armazenadas em 

local delimitado, ou em equipamento exclusivo para esse fim e não devem apresentar sinais de 

umidade ou bolores. 

B) As temperaturas de armazenamento de produtos sob congelamento e sob refrigeração devem 

obedecer às recomendações dos fabricantes indicadas nos rótulos. Na ausência dessas 

informações e para alimentos preparados no estabelecimento, devem ser usadas as 

recomendações com prazo de validade de 10 a 90 dias de acordo com a faixa de temperatura. 

C) O descongelamento de alimentos deve ser efetuado segundo a recomendação do fabricante. É 

proibido descongelar alimentos em temperatura ambiente. O descongelamento rápido pode ser 

feito em forno de micro-ondas. O descongelamento lento deve ser efetuado sob refrigeração, 

em temperatura inferior a 5° C. Após o descongelamento, o produto não deve ser congelado 

novamente. 

D) No ato do recebimento, as matérias-primas devem ser conferidas e registradas, em planilhas 

próprias, anotando-se as temperaturas dos produtos que necessitam de condições especiais de 

conservação. Os alimentos congelados devem estar em temperatura igual ou inferior a 0° C 

para serem aceitos. 

QUESTÃO 40 

O planejamento de cardápios visa estabelecer os parâmetros que irão contribuir para a 

montagem das refeições, com o objetivo de atender às expectativas e aos desejos dos clientes em 

potencial. Para isso, é importante valorizar os hábitos culturais e regionais, as preferências do 

público atendido, procurando, ao máximo, respeitar a cultura alimentar do paciente.  

Em relação a esse tema, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A culinária nortista apresenta predominantemente influências indígenas, com abundante 

utilização dos produtos oriundos do litoral e da Floresta Amazônica. As preparações que mais 

identificam a região são boi no rolete, carneiro no buraco e tacacá. 

B) A culinária baiana é uma das mais tradicionais da cozinha brasileira, inclusive diferencia-se da 

culinária nordestina de forma geral, e tem como característica   ser picante, colorida, aromática 

e, até mesmo, afrodisíaca. 

C) A culinária mineira pode ser dividida em cozinha de fazenda e cozinha de tropeiro. A primeira 

caracteriza-se por preparações com hortaliças colhidas frescas e carnes abatidas, além de ser 

mais úmida; já a de tropeiro caracteriza-se por preparações secas e salgadas ou conservadas 

em gordura. 

D) A culinária nordestina pode ser dividida em litorânea e sertaneja. A litorânea tem forte presença 

de peixes e de frutos do mar, muitas vezes, ensopados, e a sertaneja é seca, com destaque 

para a carne de sol servida com feijão verde, farofa e manteiga de garrafa. 
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