PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 12 – NUTRICIONISTA
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill:
15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos
apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o
argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um
súdito transforme -se em cidadão é que a educação para a
democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática.
Concomitantemente, não antes.
Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se
encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da
Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart
Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e
passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é
mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a
democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os
cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam
prazerosamente por transformar seus súditos num bando de
ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim , lado a lado (e
a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é
escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes
populares, com base no argumento de que um dos remédios contra
a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da
participação eleitoral não só das classes acomodadas (que
constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios
interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia:
a participação eleitoral tem um grande valor educativo.
(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
p. 31-32.)

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:
A. É o indivíduo que conhece a cena política, mas fica indiferente a ela.
B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.
C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desconhece o cenário político em que está inserido.
D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na sociedade.
E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola
da maioria que a conhece.
02- Bobbio afirma que Sutart Mill:
A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o sufrágio o renderia.
B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos
acomodados e passivos.
C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação
eleitoral.
D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua
conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindicaram o fim da fome.
E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes
à democracia, já que participariam ativamente das decisões políticas de onde viviam.

A. Educa para a democracia, capacitando as classes populares a eleger os representantes que mais lhes convêm.
B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vantagens de cada minoria a que pertencem.
C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrágio às classes populares.
D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas.
E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não reivindicam.
04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia:
A.
B.
C.
D.
E.

A expressão das massas.
O fim das classes acomodadas.
O voto feminino.
A igualdade para as classes acomodadas.
O cidadão ativo no ambiente familiar.

05- Assinale a alternativa correta:
A.
B.
C.
D.
E.

Apologéticos – críticos
Concomitantemente – ao mesmo tempo
Indiferentes – arredios
Súditos – empregados
Prazerosamente – com reverência

06- São acentuadas pela mesma regra:
A.
B.
C.
D.
E.

apologéticos e próprios
sufrágio e súditos
democrática e dóceis
exercício e remédios
capítulo e também

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos
trechos:
A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia –
não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas.
B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há
crase na próclise.
C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim
, lado a lado - não há crase diante de palavras repetidas.
D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há
crase diante de palavras femininas.
E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase
entre verbos se o segundo está no infinitivo.
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“Não se admire se um dia
Um beija flor invadir a porta da tua casa
Te der um beijo e partir
Foi eu que mandei um beijo
Que é pra matar meu desejo
Faz tempo que não te vejo
Ai que saudade d'ocê
Se um dia ocê se lembrar
Escreva um carta pra mim
Bote logo no correio
Com frases dizendo assim
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Faz tempo que não te vejo
Quero matar meu desejo
Me mande um monte de beijos
Ai que saudades sem fim”
(Vital Farias. Disponível em: https://www.letras.mus.br/alceu-valenca/1303559/)

08- Assinale a alternativa correta:
A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção, porém o registro formal predomina.
B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso
formal.
C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua,
simulando uma conversa.
D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone
musical nacional.
E. A canção emprega o registro informal da língua procurando fugir de regionalismos para que seu alcance não fique restrito.
09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa
correta:
A. “Não se admire": o ‘se’ estabelece relação de condição
com a oração anterior.
B. “admire se um dia": o ‘se’ é partícula apassivadora.
C. “Bote logo no correio": ‘logo’ dá ideia de conclusão.
D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o caráter apelativo da canção.
E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter
informal da língua.
10- Acerca do eu-lírico da canção:
A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo
correio.
B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à pessoa
amada.
C. Quando trata a pessoa amada por “ocê", o eu – lírico revela que ama alguém com quem não tem intimidade.
D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada,
o uso do registro informal é inadequado.
E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal, denotando reprodução da oralidade.
11- “Foi eu que mandei um beijo”
“Me mande um monte de beijos”
Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos
linguísticos dos versos destacados?
A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando
com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos
termos da oração: “foi eu"
B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do
singular do pretérito perfeito do modo indicativo.
C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’
D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma
padrão, diferentemente de ‘me mande’.
E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’.

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as
prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e
soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda
não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço
pequeno
para
a
ligeireza
das
asas.
Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla
que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e
constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras
nas árvores e provar do conteúdo das sementes.
(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte:
Miguilim, 2000.)

12- Assinale a alternativa correta:
A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas,
com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa
emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo
da metáfora.
B. O texto é um poema que tem a subjetividade como
marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação
como prosa literária.
C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal.
D. O texto está pautado na explicação e no método para a
concretização de uma ação.
E. O texto é composto por argumentos lógicos e tendem a
convencer o leitor.
13- Segundo o texto, é correto afirmar que:
A. O eu lírico vale-se da denotação para nos ensinar a conviver com os pássaros.
B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liberdade, apenas com as barreiras do espaço.
C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássaros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade dessas aves.
D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela
imposição de limites.
E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natureza em consonância com o homem, impede que a ideia
do eu lírico seja concretizada.
14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas
abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente?
A.
B.
C.
D.
E.

Metáfora
Comparação
Hipérbole
Prosopopeia
Alteração

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime
a circunstância relacionada?
A.
B.
C.
D.
E.

“entre perfume e brisa" – lugar
“de janelas abertas" – modo
“Para a ligeireza das asas” – lugar
“depois" – tempo
“nas árvores” – finalidade
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
16 – Na gestação, os requerimentos de ferro aumentam para no
segundo e no terceiro trimestre, respectivamente:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

1,5 e 2,5 mg
2 e 4 mg
4 e 6 mg
35 e 50 mg
15 e 25 mg

Dextrina
Maltotriose
Galactose
Sacarose
Trealose

A.
B.
C.
D.
E.

18 – São aminoácidos não essenciais, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Amido – aumenta 2 ou 3 vezes o volume.
Proteína – coagulam.
Açúcar – dissolve.
Vitaminas hidrossolúveis – maior ou menor destruição.
Gorduras – decompõem.

23 – São agentes de cura, EXCETO:

Alanina
Asparagina
Serina
Valina
Ácido glutâmico

A.
B.
C.
D.
E.

19 – São alimentos fontes de magnésio, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Por Indução: Halogênica
Cocção à vácuo: Sous Vide
Cook-Chill
Cap Cold
Cook-Cold

22 – Caracterizam as modificações dos nutrientes por calor seco,
EXCETO:

17 – É um polissacarídeo:
A.
B.
C.
D.
E.

21 – “Alimentos ao natural preparados cozidos, divididos em
porções, acondicionados à vácuo em embalagens descartáveis e
resfriados 0ºC estocados por 45 dias ou congelados”.
Esta é a descrição de que método moderno de Cocção?

Nitrito
Nitrato
Triclorueto de nitrogênio
Glicerina
Açúcar

24 – Molho com vinho branco seco, cebola, manteiga, purê de tomate, alho e salsa:

Soja grãos secos
Feijão branco
Chá preto
Leite
Couve manteiga

A.
B.
C.
D.
E.

20 – Referente à taxa de metabolismo basal (TMB), é
INCORRETO afirmar:
A. Consumo de energia pelo organismo em jejum em estado
de repouso físico e mental, à temperatura de 20°C.
B. Geralmente ele é determinado pela manhã, após 8 horas
de sono e antes do indivíduo fazer qualquer atividade, estando ele acordado.
C. O metabolismo basal representa a perda inevitável de calor devido ao metabolismo celular e à manutenção das
funções fisiológicas como circulação, respiração, digestão e tônus muscular.
D. Em pessoas sedentárias, o metabolismo basal corresponde a 60 a 70% do gasto energético total por dia.
E. O órgão metabolicamente mais ativo é o fígado com
36,4% da TMB, já o músculo esquelético consome
15,6% da TMB.

Bretonne
Charcuterie
Chasseur
Diable
Poivrade

25 – Uma sopa Crécy tem como base principal:
A.
B.
C.
D.
E.

Batata
Cenoura
Cebola
Lentilha
Feijão branco

26 – Das gorduras a seguir, indique a de maior temperatura do
ponto de fumaça:
A.
B.
C.
D.
E.

Óleo de canola
Óleo de girassol
Óleo de oliva
Gordura vegetal hidrogenada
Margarina
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27 – Podem-se considerar como os principais indicadores de
desnutrição nos idosos os seguintes Parâmetros, EXCETO:
A. Perda de peso involuntária de aproximadamente 5 % em
um mês, 7,5 % em três meses e 10 % em seis meses.
B. Índice de massa corporal (IMC) menor que 22 kg/m2.
C. Albumina sérica abaixo de 5,5 mg/dL.
D. Nível de colesterol sérico total inferior a 160 mg/dL.
E. Circunferência muscular do braço inferior ao percentil
10.
28 – Xanthomonas:
A. São bactérias que suportam altos teores de sais no ambiente, sendo encontradas contaminando alimentos salgados, como pescados e carnes.
B. Apresenta a capacidade de oxidar etanol a ácido acético
e de oxidar acetato e lactato a gás carbônico e água, sendo
responsável pela deterioração de vinhos e sucos de frutas.
C. São responsáveis pela deterioração de vários produtos de
origem vegetal.
D. Apresentam a capacidade de oxidar etanol a ácido acético, sendo responsável pela deterioração de fermentos,
cerveja, vinhos e cidras.
E. Caracterizadas por produzir reações alcalinas causando
deterioração em alimentos proteicos como carnes, ovos,
leite cru e produtos derivados do leite.
29 – A Taxa de absenteísmo (TA) numa UAN com 20 colaboradores, onde houve uma ausência média diária de 2,5 é de:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

5%
15%
20%
30%
50%

34 – Na síndrome de realimentação no adulto, tem-se como
alterações laboratoriais mais comuns, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Hipofosfatemia
Hipomagnesemia
Hipocalemia
Deficiência de vitaminas
Hipozincemia

35 – Numa fórmula enteral Polimérica, tem-se:
Proteína intacta
Peptídeos
Dipeptídeos
Tripepitídeos
Aminoácidos

36 – Em pacientes hipermetabólicos com câncer, a recomendação
protéica é de:
A.
B.
C.
D.
E.

Vitamina A
Riboflavina
Tiamina
Fósforo
Zinco

5% do peso corporal inicial.
7,5% do peso corporal inicial.
10% do peso corporal inicial.
15% do peso corporal inicial.
20% do peso corporal inicial.

33 – O percentual de acréscimo energético no Gasto Energético
em Repouso (GER), segundo o tipo de estresse, no caso de sepse
é de:

A.
B.
C.
D.
E.

5%
12,5%
22,5%
8%
1,75%

30 – Vermelhidão e fissura nos epicantos dos olhos sugere deficiência de:
A.
B.
C.
D.
E.

32 – É considerada uma perda de peso grave quando em 6 meses
se perde mais de:

0,8 a 1,2 g/kg
0,6 a 1,0 g/kg
1,5 a 2,5 g/kg
2,0 a 3,5 g/kg
2,5 a 3,5 g/kg

37 – São benefícios esperados pelo uso do alho, EXCETO:
31 – São fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome
metabólica, EXCETO:
Idade acima de 40 anos.
Etnia caucasoide.
História pessoal de diabetes gestacional.
Diagnóstico de hipertensão arterial, dislipidemia ou doença cardiovascular.
E. Presença de acantose nigricans ou síndrome dos ovários
policísticos.
A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.
E.

Redução do colesterol
Redução do estrogênio
Função hipotensora
Função fibrinolítica
Anticoagulante

38 – É uma vantagem do registro alimentar estimado:
A.
B.
C.
D.
E.

Não interfere no padrão alimentar.
Não requer muito tempo.
Não depende de memória.
A subestimação é incomum.
Não há dificuldade para estima a quantidade ingerida.
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39 – A recomendação diária de proteína na fase não-dialítica em
paciente diabético com controle glicêmico adequado, onde há uma
taxa de filtração glomerular de ml/min é:
A. Sem restrições.
B. 0,6 (50 a 60% de proteínas de alto valor biológico).
C. 0,3 + suplementação com mistura de aminoácidos essenciais e cetoácidos.
D. 0,8 (50 a 60% de proteínas de alto valor biológico).
E. 1,2 (50 a 60% de proteínas de alto valor biológico).
40 – São fatores relacionados à deficiência nutricional nas
doenças inflamatórias intestinais, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Diminuição da área absortiva.
Supercrescimento bacteriano.
Deficiência de sais biliares.
Diminuição do turnover celular.
Enteropatia perdedora de proteínas.
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