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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 
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B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – São complicações mais comuns na cirurgia bariátrica, 

EXCETO: 

 

A. Dumping (náuseas, mal-estar e sudorese após a 

ingestão de alimentos hipertônicos ou ricos em açúcar) 

B. Hérnia paraumbilical 

C. Colecistopatia litiásica 

D. Estenoses das anastomoses 

E. Anemia por má absorção de ferro, acido fólico e 

vitamina B12. 

 

17 – Estão entre os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de osteoporose, EXCETO: 

 

A. Dieta pobre em cálcio 

B. Deficiência de vitamina D 

C. Deficiência de vitamina B5 

D. Má absorção intestinal 

E. Anorexia nervosa 

 

18 – Coenzima na carboxilação, liberação de energia dos 

carboidratos, gorduras e proteínas, síntese de purinas e ácidos 

graxos. 

 

Esta é a descrição da: 

 

A. Tocoferal 

B. Riboflavina 

C. Niacina 

D. Biotina 

E. Cianobalamina 

 

19 – No primeiro trimestre de nascimento, o ganho de peso 

diário, é, de modo geral: 

 

A. 35 a 50g 

B. 25 a 30g 

C. 10 a 15g 

D. 15g 

E. 5g 

 

20 – Sobre as principais características do leite humano é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Desde o nascimento, o leite materno evolui do colostro 

ao leite de transição, até tornar-se leite maduro em 

torno do final da segunda semana de vida. 

B. O leite humano maduro apresenta menor quantidade 

de proteína, o que diminui a sobrecarga renal do 

lactente, além de fornecer aminoácidos essenciais. 

C. Os lipídios são responsáveis por cerca de 50% das 

calorias do leite materno e fornecem ácidos graxos 

essenciais e colesterol em quantidades suficientes. 

D. Os ácidos graxos exercem importante função no 

transporte de vitaminas lipossolúveis e no 

desenvolvimento do sistema nervoso. 

 

 

 

E. A produção do leite é iniciada por meio da sucção do 

recém-nascido, o que irá estimular a hipófise posterior 

de secretar prolactina e ocitocina, e esta, por sua vez, 

estimula a produção das células secretoras de leite nos 

alvéolos presentes na glândula mamária. 

 

21 – Caracterizam o Kwashiokor, EXCETO: 

 

A. Gordura subcutânea ausente 

B. Edema presente 

C. Cabelo com Sinal “da bandeira” 

D. Albumina sérica baixa 

E. Anemia dilucional muito comum 

 

22 – A glossite apresenta-se pela deficiência de: 

 

A. Vitamina B12 

B. Vitamina C 

C. Vitamina D 

D. Riboflavina 

E. Ferro 

 

23 – Caracterizam a Hipervitaminose por vitamina A, 

EXCETO: 

 

A. Fissura labial 

B. Irritabilidade 

C. Amaurose  

D. Hepatoesplenomegalia 

E. Dores ósseas e articulares 

 

24 – Estão entre as alergias alimentares mais comuns em 

crianças, EXCETO: 

 

A. Leite de vaca 

B. Ovo 

C. Soja 

D. Amendoim 

E. Aveia  

 

25 – Participa do quadro clínico do refluxo gastroesófagico em 

lactentes, EXCETO: 

 

A. Deficiência do crescimento com perda de peso 

B. Laringites 

C. Síndrome de Sandifer 

D. Recusa alimentar 

E. Halitose 

 

26 – O principal sítio de absorção dos sais biliares é: 

 

A. Delgado próxima 

B. Delgado médio 

C. Delgado proximal e médio 

D. Íleo distal 

E. Delgado e cólon (principalmente ceco) 
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27 – Qual dieta apresenta maior indicação na prevenção do 

câncer de cólon e reto? 

 

A. Mediterrânea 

B. Low carb 

C. Dukan 

D. Atkins 

E. Cetogênica 

 

28 – Causa hipocalemia: 

 

A. Acidose metabólica 

B. Rabdomiólise 

C. Doença de Addison 

D. Reposição de vitamina B12 e/ou folato na anemia 

megaloblástica. 

E. Insuficiência renal crônica (geralmente com clerance 

de creatinina menor que 15ml/min) 

 

29 – A ingestão máxima tolerada de vitamina C (mg), em 

meninas de 9 a 13 anos, segundo a IOM (2000) é: 

 

A. 120 

B. 400 

C. 650 

D. 1200 

E. 1800 

 

30 – Refere-se ao quadro clínico da doença célica, EXCETO: 

 

A. Diarreia crônica, sem sangue ou muco, líquida, com 

esteatorreia, distensão abdominal, flatulência. 

B. A pesquisa quantitativa de gordura fecal elevada 

(acima de 7g). 

C. Há diabsorção, com perda ponderal, anemia 

megaloblástica, osteopenia e osteoporose. 

D. Se a doença iniciar na infânica, haverá baixa de 

estatura e pode haver déficit de desenvolvimento. 

E. Na doença celíaca não clássica, pode haver enxaqueca, 

fadiga, infertilidade, alterações de esmalte dentário ou 

manifestações extraintestinais: dermatite herpetiforme 

e ataxia relacionada ao glúten. 

 

31 – São benefícios do uso da Berinjela. EXCETO: 

 

A. Coléreticos verdadeiros 

B. Diuréticos 

C. Laxantes 

D. Redutores de ácido úrico 

E. Redução peroxidação lipídica 

 

32 – Na elaboração da ficha técnica de alimento há itens que 

não podem faltar. Estão entre eles, EXCETO: 

 

A. Responsável fixo pelo preparo 

B. Lista de ingredientes 

C. Tempo de preparo 

D. Modo de preparo 

E. Custo da receita 

 

33 – Número mínimo de trabalhadores a serem atendidos para 

que o empregador possa aderir ao Programa de Alimentação do 

Trabalhador – PAT: 

 

A. 1 

B. 10 

C. 30 

D. 50 

E. 100 

 

34 – Atualmente, o valor repassado pela União a estados e 

municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo 

com a etapa e modalidade de ensino para creches é de: 

 

A. R$ 2,00 

B. R$ 1,07 

C. R$ 0,64 

D. R$ 0,59 

E. R$ 0,36 

 

35 – Numa UAN, dos níveis de iluminação recomendados 

numa área de distribuição é de: 

 

A. 200 lux 

B. 400 lux 

C. 600 lux 

D. 800 lux 

E. 1000 lux 

 

36 – O APPCC (HACCP) é um sistema que está baseado na 

prevenção, eliminação ou redução dos perigos em todas as 

etapas da cadeia produtiva mediante a aplicação de sete 

princípios básicos, que inclui, EXCETO: 

 

A. Identificar e avaliar os perigos; 

B. Determinar os pontos críticos de controle; 

C. Avaliar os procedimentos de monitoramento crítico; 

D. Estabelecer as ações corretivas a serem adotadas; 

E. Estabelecer os procedimentos de registro. 

 

37 – Os antibióticos podem provocar má absorção de, 

principalmente, EXCETO: 

 

A. Carboidrato 

B. Vitamina K 

C. Cálcio 

D. Ferro 

E. Magnésio 

 

38 – A neuropatia sensorial ocorre  como efeito adverso do 

consumo excessivo de: 

 

A. Flúor 

B. Magnésio 

C. Colina 

D. Selênio 

E. Vitamina B6 
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39 – Em áreas de estoque seco deve ter uma temperatura 

máxima de: 

 

A. 18°C 

B. 22°C 

C. 26°C 

D. 30°C 

E. 32°C 

 

40 – Para conservação a quente, os alimentos devem ser 

submetidos à temperatura superior a: 

 

A. 75ºC por, no máximo, 6 horas. 

B. 60ºC por, no máximo, 6 horas. 

C. 75ºC por, no máximo, 2 horas. 

D. 60ºC por, no máximo, 2 horas. 

E. 45ºC por, no máximo, 2 horas. 

 


