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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE 01 A 07 SE REFEREM AO TEXTO 
A SEGUIR.

O FIM QUE SE APROXIMA
Milton Hatoum*

Amazonas: mito grego
menos antigo que os mitos da Amazônia.
Os que vivem no Cosmo há milênios
são perseguidos por mãos de ganância,
olhos ávidos: minério, fogo, serragem, fim.

Quem são vocês,
incendiários desde sempre,
ferozes construtores de ruínas?

Os que queimam, impunes, a morada ancestral,
projetam no céu mapas sombrios:
manchas da floresta calcinada,
cicatrizes de rios que não renascem.

Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazô-
nica?

Que triste pátria delida,
mais armada que amada:
traidora de riquezas e verdades.

Quando tudo for deserto,
o mundo ouvirá rugidos de fantasmas.
E todos vão escutar, numa agonia seca, o eco.

Não existirão mundos, novos ou velhos,
nem passado ou futuro.

No solo de cinzas:
o tempo-espaço vazio.

*Escritor, tradutor e professor, nasceu em Manaus, em 1957. Suas obras 
pertencem à literatura brasileira contemporânea.

Disponível em: https://amazonialatitude.com/2020/02/28/o-fim-que-
se-aproxima/

QUESTÃO 01

Considerando-se a leitura, uma inferência correta 
sobre o texto é que

a) o deserto habita fantasmas porque é seco e árido.
b) a destruição do Cosmo iniciou-se desde o mito grego.
c) as armas são as riquezas e as verdades da pátria 

delida.
d) os olhos ávidos da ganância querem minério, fogo 

e serragem.
e) os rugidos dos fantasmas são os gritos dos ances-

trais da Amazônia.

QUESTÃO 02

No fragmento “Que triste pátria delida”, é correto 
afirmar que a palavra sublinhada, sem alteração do 
sentido, pode ser substituída por

a) esvaecida.
b) enaltecida.
c) expandida.
d) envaidecida.
e) ensoberbecida.

QUESTÃO 03

Tendo em vista que o Novo Acordo Ortográfico alte-
rou o emprego do hífen em compostos, em locuções 
e em formações por prefixação, avalie a passagem a 
seguir.

No solo de cinzas:
o tempo-espaço vazio.

A sequência que apresenta todas as palavras grafa-
das com o emprego do hífen na forma de “tempo
-espaço” é

a) tenente-coronel / super-homem / vizo-rei.
b) decreto-lei / médico-cirurgião / ano-luz.
c) bem-te-vi / geo-história / circum-escolar.
d) carro-bomba / cachorro-quente / micro-ondas.
e) peixe-espada / recém-nascido / salário-família.
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QUESTÃO 04

“Os dois pontos servem para marcar, na escrita, uma 
sensível suspensão da voz na melodia de uma frase 
não concluída.” (CUNHA & CINTRA, 2013, p. 669)

Considerando-se os dois pontos empregados no 
texto de Milton Hatoum, avalie as seguintes afirma-
ções.

I – Em “Amazonas: mito grego / menos antigo que 
os mitos da Amazônia”, os dois pontos introduzem a 
fala do eu-lírico do poema.

II – Os dois pontos em “Os que vivem no Cosmo há 
milênios / são perseguidos por mãos de ganância, 
/ olhos ávidos: minério, fogo, serragem, fim” anun-
ciam uma enumeração.

III – No verso “Que triste pátria delida, / mais arma-
da que amada: / traidora de riquezas e verdades”, os 
dois pontos apresentam um esclarecimento sobre o 
que foi dito anteriormente.

IV – Em “Os que queimam, impunes, a morada 
ancestral, / projetam no céu mapas sombrios: / 
manchas da floresta calcinada, / cicatrizes de rios 
que não renascem”, os dois pontos foram emprega-
dos para citar estados emotivos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.

QUESTÃO 05

Entre as classes gramaticais, a palavra “que” exerce 
diferentes funções.

A esse respeito, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma sobre a função desempenhada 
pelo “que” nas passagens a seguir.

(   ) No verso “Que triste pátria delida”, a palavra 
“que” funciona como advérbio.

(   ) A palavra “que” é um substantivo no verso “Os 
que vivem no Cosmo há milênios”.

(   ) No verso “cicatrizes de rios que não renascem”, 
o “que” é um pronome relativo.

(   ) Em “mais armada que amada”, a palavra “que” 
faz referência a um termo antecedente e, por isso, 
exerce a função de preposição.

(   ) Em “menos antigo que os mitos da Amazônia”, 
o “que” é um pronome adjetivo que acompanha o 
substantivo, funcionando como adjunto adnominal.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

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

QUESTÃO 06

Sobre o emprego de letra inicial maiúscula, analise 
as afirmações a seguir e a relação proposta entre 
elas.

I – As palavras “Amazonas”, “Amazônia”, “Cosmo” e 
“Brasil” são escritas com iniciais maiúsculas

PORQUE

II – designam nomes de altos conceitos religiosos, 
políticos ou nacionalistas.

Sobre as afirmações, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a pri-

meira.
e) as duas são verdadeiras e a segunda não justifica 

a primeira.

QUESTÃO 07

“O aposto pode ser representado por substantivo 
ou palavra substantivada, pronome ou por uma ora-
ção classificada como apositiva, sendo seu núcleo 
um substantivo ou pronome substantivo.” (BUENO, 
2014, p. 349).

Tendo por base essa afirmação, as palavras sublinha-
das a seguir se referem a um aposto, EXCETO em

a) “No solo de cinzas: o tempo-espaço vazio”.
b) “Os que queimam, impunes, a morada ancestral”.
c) “Não existirão mundos, novos ou velhos, nem pas-

sado ou futuro”.
d) “Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos 

de fantasmas”.
e) “são perseguidos por mãos de ganância, olhos ávi-

dos: minério, fogo, serragem, fim”.

QUESTÃO 08

Sobre a teoria da comunicação e seus elementos, 
associe corretamente a função de linguagem ao seu 
respectivo fator.

FUNÇÕES
1 - Fática
2 - Poética
3 - Emotiva
4 - Conativa
5 - Referencial
6 - Metalinguística  

FATORES
(   ) Contexto.
(   ) Emissor.
(   ) Canal.
(   ) Mensagem.
(   ) Código.
(   ) Receptor.

A sequência correta dessa associação é

a) 5, 3, 1, 2, 6, 4.
b) 6, 2, 3, 5, 4, 1.
c) 5, 4, 1, 2, 6, 3.
d) 4, 1, 6, 5, 2, 3.
e) 4, 5, 2, 3, 1, 6.

QUESTÃO 09

José Fiorin e Diana Barros, no livro “Dialogismo, poli-
fonia e intertextualidade”, retomam algumas contri-
buições de Mikhail Bakhtin para as análises de textos 
e de discursos. Uma dessas contribuições são pers-
pectivas teóricas sobre a intertextualidade, como o 
seguinte ensinamento:

“A intertextualidade na obra de Bakhtin é, 
antes de tudo, a intertextualidade ‘interna’ 
das vozes que falam e polemizam no texto, 
nele reproduzindo o diálogo com outros 
textos”. (FIORIN & BARROS, 2003, p. 4)

As afirmações a seguir se referem ao conceito de 
intertextualidade, EXCETO quando declara que ela

a) é um processo de incorporação de um texto em 
outro.

b) é um fenômeno necessário para a constituição de 
um texto.

c) diz respeito à presença de duas vozes num mesmo 
segmento textual.

d) concerne ao processo de construção, reprodução 
ou transformação do sentido.

e) incorpora um texto em outro, seja para reproduzir 
o sentido incorporado, seja para transformá-lo.

QUESTÃO 10

Alguns autores consideram constituírem a coesão e 
a coerência níveis diferentes de análise.

A propósito dos conceitos de coesão e de coerência, 
NÃO é correto afirmar que a

a) coerência deve ser buscada unicamente na suces-
são linear dos enunciados.

b) coesão não é condição nem suficiente nem neces-
sária para formar um texto.

c) ausência da coesão nos textos pode ocorrer e, nes-
se caso, a textualidade se dá ao nível da coerência.

d) coesão se refere aos modos como os componentes 
do universo textual estão ligados entre si dentro 
de uma sequência.

e) coerência depende do contexto pragmático no 
qual o texto está inserido, isto é, escritor, leitor, lu-
gar e tempo do discurso.
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LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

QUESTÃO 11

Em relação aos direitos e às garantias fundamentais 
previstas na Constituição da República de 1988, ana-
lise as afirmações a seguir e informe (V) para as ver-
dadeiras e (F) para as falsas.

(   ) É livre a expressão da atividade intelectual, artísti-
ca, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença.
(   ) É vedada, nos termos da lei, a prestação de as-
sistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva.
(   ) Homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações nos termos desta Constituição.
(   ) É livre a manifestação do pensamento, sendo per-
mitido o anonimato.

A sequência correta é

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

QUESTÃO 12

De acordo com o artigo 37 da Constituição da Repúbli-
ca de 1988 é INCORRETO o que se afirma em:

a) A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

b) Os cargos, empregos e funções públicas são aces-
síveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei.

c) A lei estabelecerá os casos de contratação por tem-
po determinado para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público.

d) Não se reservará percentual dos cargos e empre-
gos públicos na esfera federal para as pessoas por-
tadoras de deficiência.

e) O prazo de validade do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez por igual período.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores públicos civis da União das 
autarquias e das fundações públicas federais, durante 
o estágio probatório poderão ser concedidas licenças 
ao servidor, EXCETO para (por)

a) serviço militar.
b) atividade política.
c) tratar de interesses particulares.
d) motivo de doença em pessoa da família.
e) motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

QUESTÃO 14

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Ci-
vil do Poder Executivo Federal apresenta uma série 
de regras deontológicos para orientar a conduta dos 
agentes públicos, dentre as quais, que

a) a remuneração do servidor público é custeada pe-
los tributos pagos indiretamente por quase todos, 
excetuado o próprio servidor.

b) a função pública deve ser tida como exercício pro-
fissional e, portanto, totalmente afastada da vida 
particular de cada servidor público.

c) toda ausência do servidor de seu local de trabalho, 
inclusive se justificada, é fator de desmoralização 
do serviço público.

d) toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não 
pode omiti-la ou falseá-la, a menos que contrária 
aos interesses da própria pessoa interessada.

e) o servidor deve prestar toda a sua atenção às or-
dens legais de seus superiores, velando atenta-
mente por seu cumprimento, e, assim, evitando a 
conduta negligente.

QUESTÃO 15

De acordo com o Decreto nº 1.171/1994, que dispõe 
sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Pú-
blico Civil do Poder Executivo Federal, analise as afir-
mações a seguir.

I - É dever fundamental do servidor público tratar cui-
dadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando 
o processo de comunicação e contato com o público.

II - É vedado ao servidor público comunicar imediata-
mente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, exigindo as providên-
cias cabíveis.

III - É vedado ao servidor público usar de artifícios 
para procrastinar ou dificultar o exercício regular de 
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano mo-
ral ou material.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e III.
e) I, II e III.

QUESTÃO 16

Segundo a Lei nº 9.784/1999, que estabelece normas 
sobre o processo administrativo federal, analise as 
afirmações a seguir.

I - As decisões administrativas não admitem a apre-
sentação de recursos quanto ao seu mérito.

II - O interessado poderá, mediante manifestação es-
crita, desistir total ou parcialmente do pedido formu-
lado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.

III - A Administração deve anular seus próprios atos, 
quando eivados de vício de legalidade, e pode revo-
gá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

QUESTÃO 17

Segundo a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, terão prioridade na tramitação, em qualquer 
órgão ou instância, os procedimentos administrativos 
em que figurem como parte ou interessado, EXCETO,

a) pessoas com deficiência física.
b) pessoas com deficiência mental.
c) pessoas portadoras de cardiopatia grave.
d) mulheres a partir do terceiro mês de gestação.
e) idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos. 

QUESTÃO 18

Quanto à Estrutura Organizacional dos Institutos Fe-
derais, disciplinada pela Lei nº 11.892/2008, é corre-
to afirmar:

a) As presidências do Conselho Curador e do Conse-
lho Diretor serão exercidas pelo Reitor do Instituto 
Federal.

b) A administração dos Institutos Federais terá como 
órgãos superiores o Conselho Curador e o Conse-
lho Diretor.

c) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da 
República, para mandato de 2 (dois) anos, permiti-
da a recondução.

d) Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os do-
centes e técnicos pertencentes ao Quadro de Pes-
soal Ativo Permanente de qualquer dos campi que 
integram o Instituto Federal.

e) Cada Instituto Federal é organizado em estrutu-
ra multicampi, com proposta orçamentária anual 
identificada para cada campus e a reitoria, exceto 
no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e 
benefícios aos servidores.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 
2005, a “posição do servidor na Matriz Hierárquica 
dos Padrões de Vencimento em decorrência da capa-
citação profissional para o exercício das atividades do 
cargo ocupado, realizada após o ingresso” é o con-
ceito de

a) plano de carreira.
b) nível de capacitação.
c) nível de classificação.
d) padrão de vencimento.
e) ambiente organizacional.
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LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

QUESTÃO 11

Em relação aos direitos e às garantias fundamentais 
previstas na Constituição da República de 1988, ana-
lise as afirmações a seguir e informe (V) para as ver-
dadeiras e (F) para as falsas.

(   ) É livre a expressão da atividade intelectual, artísti-
ca, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença.
(   ) É vedada, nos termos da lei, a prestação de as-
sistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva.
(   ) Homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações nos termos desta Constituição.
(   ) É livre a manifestação do pensamento, sendo per-
mitido o anonimato.

A sequência correta é

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

QUESTÃO 12

De acordo com o artigo 37 da Constituição da Repúbli-
ca de 1988 é INCORRETO o que se afirma em:

a) A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

b) Os cargos, empregos e funções públicas são aces-
síveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei.

c) A lei estabelecerá os casos de contratação por tem-
po determinado para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público.

d) Não se reservará percentual dos cargos e empre-
gos públicos na esfera federal para as pessoas por-
tadoras de deficiência.

e) O prazo de validade do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez por igual período.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores públicos civis da União das 
autarquias e das fundações públicas federais, durante 
o estágio probatório poderão ser concedidas licenças 
ao servidor, EXCETO para (por)

a) serviço militar.
b) atividade política.
c) tratar de interesses particulares.
d) motivo de doença em pessoa da família.
e) motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

QUESTÃO 14

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Ci-
vil do Poder Executivo Federal apresenta uma série 
de regras deontológicos para orientar a conduta dos 
agentes públicos, dentre as quais, que

a) a remuneração do servidor público é custeada pe-
los tributos pagos indiretamente por quase todos, 
excetuado o próprio servidor.

b) a função pública deve ser tida como exercício pro-
fissional e, portanto, totalmente afastada da vida 
particular de cada servidor público.

c) toda ausência do servidor de seu local de trabalho, 
inclusive se justificada, é fator de desmoralização 
do serviço público.

d) toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não 
pode omiti-la ou falseá-la, a menos que contrária 
aos interesses da própria pessoa interessada.

e) o servidor deve prestar toda a sua atenção às or-
dens legais de seus superiores, velando atenta-
mente por seu cumprimento, e, assim, evitando a 
conduta negligente.

QUESTÃO 15

De acordo com o Decreto nº 1.171/1994, que dispõe 
sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Pú-
blico Civil do Poder Executivo Federal, analise as afir-
mações a seguir.

I - É dever fundamental do servidor público tratar cui-
dadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando 
o processo de comunicação e contato com o público.

II - É vedado ao servidor público comunicar imediata-
mente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, exigindo as providên-
cias cabíveis.

III - É vedado ao servidor público usar de artifícios 
para procrastinar ou dificultar o exercício regular de 
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano mo-
ral ou material.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e III.
e) I, II e III.

QUESTÃO 16

Segundo a Lei nº 9.784/1999, que estabelece normas 
sobre o processo administrativo federal, analise as 
afirmações a seguir.

I - As decisões administrativas não admitem a apre-
sentação de recursos quanto ao seu mérito.

II - O interessado poderá, mediante manifestação es-
crita, desistir total ou parcialmente do pedido formu-
lado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.

III - A Administração deve anular seus próprios atos, 
quando eivados de vício de legalidade, e pode revo-
gá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

QUESTÃO 17

Segundo a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, terão prioridade na tramitação, em qualquer 
órgão ou instância, os procedimentos administrativos 
em que figurem como parte ou interessado, EXCETO,

a) pessoas com deficiência física.
b) pessoas com deficiência mental.
c) pessoas portadoras de cardiopatia grave.
d) mulheres a partir do terceiro mês de gestação.
e) idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos. 

QUESTÃO 18

Quanto à Estrutura Organizacional dos Institutos Fe-
derais, disciplinada pela Lei nº 11.892/2008, é corre-
to afirmar:

a) As presidências do Conselho Curador e do Conse-
lho Diretor serão exercidas pelo Reitor do Instituto 
Federal.

b) A administração dos Institutos Federais terá como 
órgãos superiores o Conselho Curador e o Conse-
lho Diretor.

c) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da 
República, para mandato de 2 (dois) anos, permiti-
da a recondução.

d) Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os do-
centes e técnicos pertencentes ao Quadro de Pes-
soal Ativo Permanente de qualquer dos campi que 
integram o Instituto Federal.

e) Cada Instituto Federal é organizado em estrutu-
ra multicampi, com proposta orçamentária anual 
identificada para cada campus e a reitoria, exceto 
no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e 
benefícios aos servidores.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 
2005, a “posição do servidor na Matriz Hierárquica 
dos Padrões de Vencimento em decorrência da capa-
citação profissional para o exercício das atividades do 
cargo ocupado, realizada após o ingresso” é o con-
ceito de

a) plano de carreira.
b) nível de capacitação.
c) nível de classificação.
d) padrão de vencimento.
e) ambiente organizacional.
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QUESTÃO 20

De acordo com os termos da Lei nº 13.709/2018, Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), “dado 
relativo a titular que não possa ser identificado, con-
siderando a utilização de meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de seu tratamento” é o con-
ceito de

a) dado pessoal sensível.
b) dado anonimizado.
c) banco de dados.
d) consentimento.
e) anonimização.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 21

Dentre as proposições listadas nas afirmações a seguir, 
informe a única cuja recíproca é, necessariamente, 
verdadeira.

a) Se sou natural de Recife, então sou pernambucano.
b) Se uma figura é um quadrado, então possui quatro 

lados.
c) Se estamos no mês de junho, então esse mês terá 

30 dias.
d) Se estamos em um ano bissexto, então esse ano 

terá 366 dias.
e) Se meu nome é Rafael, então a primeira letra de 

meu nome é R.

QUESTÃO 22

A contrapositiva da proposição

“Se o jogador não estava impedido, então o gol foi va-
lidado”

Será dada por:

a) Se o jogador estava impedido, então o gol não foi 
validado.

b) Se o gol foi validado, então o jogador não estava 
impedido.

c) Se o gol não foi validado, então o jogador estava 
impedido.

d) Ou o jogador não estava impedido ou o gol não foi 
validado. 

e) O jogador estava impedido e o gol foi validado.

QUESTÃO 23

Considere verdadeiras as seguintes proposições:

•  Alguns artistas são visionários.
•  Toda pessoa visionária não é realista.

Então, a partir dessas proposições, é correto afirmar que

a) todos os artistas não são realistas.
b) muitos artistas não são realistas.
c) existem artistas que não são realistas.
d) toda pessoa visionária é artista.
e) nenhum artista é visionário.

QUESTÃO 24

Considere verdadeira a afirmação a seguir:

“Eu passeio de bicicleta se e somente se é domingo.”

A negação dessa afirmativa está representada em

a) Ou eu passeio de bicicleta ou é domingo.
b) Ou eu não passeio de bicicleta ou é domingo.
c) Eu não passeio de bicicleta ou não é domingo.
d) Se eu não passeio de bicicleta então não é domingo.
e) Eu não passeio de bicicleta se e somente se não é 

domingo.

QUESTÃO 25

Antônio, Carlos e João foram perguntados se haviam acer-
tado ou não cada uma das três primeiras questões de um 
concurso e suas respostas estão no quadro a seguir.

Sobre as respostas apresentadas por eles, sabe-se que 
um deles mentiu em todas elas, que um deles mentiu 
em apenas uma das respostas e que o outro respon-
deu a verdade em todas elas. Além disso, se todos eles 
tivessem dito somente a verdade, teriam apresentado 
as mesmas respostas.

Nessas condições, é correto o que se afirma em

a) Carlos mentiu em duas das respostas.
b) Antônio mentiu apenas na terceira resposta.
c) Antônio respondeu a verdade em apenas duas das 

respostas.
d) Carlos falou a verdade apenas uma vez e João fa-

lou a verdade apenas duas vezes.
e) João mentiu em todas as respostas e Carlos mentiu 

apenas na terceira resposta.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 26

O circuito integrado, que realiza a tomada de decisões, efetua os cálculos e é um dos hardwares mais importan-
tes do computador, comparável ao “cérebro” da máquina em analogia ao ser humano, denomina-se

a) HD.
b) BIOS.
c) memória.
d) placa-mãe.
e) microprocessador.

Para as questões 27 e 28, levando-se em conta a elaboração de Planilhas eletrônicas no 
LibreOffice 7.0, considere a seguinte tabela de emPréstimos:

QUESTÃO 27

A execução da fórmula =cont.ses(c2:c11;">50";e2:e11;"=aprovado") retornará

a) 0.
b) 3.
c) 4.
d) 7.
e) 10.

QUESTÃO 28

A execução da fórmula =somase(c2:c11;"<30";d2:d11) retornará

a) 0.
b) 85000.
c) 114000.
d) 137000.
e) 222000.
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QUESTÃO 29

O serviço FTP é utilizado para

a) acessar páginas web.
b) enviar e-mail.
c) conversar por meio de mensagens instantâneas.
d) receber e-mail.
e) transferir arquivos de um computador para outro.

QUESTÃO 30

É o nome que se dá a uma rede privativa usada por empresas, utilizando os protocolos e elementos da internet 
(páginas, conexões seguras, links etc.). Como se trata de uma rede privativa, é normal que somente os funcionários 
autorizados na rede possam ter acesso a ela. 

Esta afirmação se refere à 

a) internet.
b) extranet.
c) intranet.
d) rede privada virtual.
e) rede local.
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COnHECIMEnTOS ESPECífICOS

QUESTÃO 31

A Mini Nutritional Assessment Short Form (Mini Ava-
liação Nutricional Versão Reduzida- MAN - VR) é um 
instrumento integrado de triagem nutricional validado 
internacionalmente.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
sobre este protocolo específico.

(   ) Inclui parâmetros de rastreamento de alterações 
recentes, entre eles: ingestão dietética, perda de 
massa corporal, mobilidade, doença aguda ou estres-
se psicológico, problemas neuropsicológicos e índice 
de massa corporal (IMC).
(   ) É possível utilizar a circunferência do braço em 
substituição ao IMC, quando não for possível obter 
medidas de peso e altura.
(   ) Pode ser utilizado tanto para triagem de risco nu-
tricional como para avaliação do estado nutricional.
(   ) É validada exclusivamente para ser utilizada em hos-
pitais.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

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

QUESTÃO 32

Os exames laboratoriais são prescritos para diagnosti-
car doenças, apoiar os diagnósticos nutricionais e mo-
nitorar as intervenções dietéticas. Considera-se que, 
classicamente, albumina sérica compõe o painel de 
avaliação bioquímica do estado nutricional.

A respeito da interpretação dos resultados da concen-
tração sérica deste índice é correto o que se afirma em:

a) Os níveis plasmáticos da albumina permanecem 
baixos por algum tempo após cirurgias ou injúrias 
significativas, em razão de sua passagem dos vasos 
para o interstício.

b) É confiável para avaliar o estado nutricional em si-
tuações de estresse, como cirurgias e traumas.

c) Os níveis estão falsamente baixos em indivíduos 
desidratados.

d) Os níveis estão  falsamente elevados em situações 
de edema.

e) É bom indicador de alterações precoces do estado 
nutricional.

QUESTÃO 33

Em razão da relevância do atendimento de nutrição 
por níveis de assistência – seja para crianças, adultos 
ou idosos hospitalizados, independentemente do es-
tado fisiológico ou da situação clínica –, faz-se neces-
sário o entendimento detalhado da classificação.

Dessa forma estão incluídos em nível de assistência 
terciário, EXCETO 

a) terapias nutricionais enterais e parenterais. 
b) cirurgias de grande porte.
c) grandes queimaduras.
d) hipertensões arteriais.
e) politraumas.

QUESTÃO 34

Avalie o caso a seguir:

Paciente A.C.P, 61 anos, sexo feminino, portadora de 
depressão maior e diabetes mellitus e hipertensão ar-
terial. Avaliação antropométrica: Peso atual: 58,1 kg, 
altura: 1,47m, albumina 3,5 mg/dl.  

O diagnóstico nutricional desta paciente é

a) risco nutricional. 
b) desnutrição.
c) sobrepeso.
d) obesidade.
e) eutrofia.

QUESTÃO 35

O manejo dos líquidos no tratamento do câncer preci-
sa assegurar hidratação adequada e equilíbrio eletrolí-
tico, bem como evitar a desidratação e a hipovolemia. 

Dessa forma, a diretriz geral para a estimativa das ne-
cessidades hídricas desses pacientes (adultos e idosos) 
em condições de estado de hidratação normal, assu-
mindo-se função renal e cardíaca normais, em mL/kg 
de peso atual, é de

a) 10 a 15.
b) 15 a 20.
c) 20 a 25.
d) 30 a 40.  
e) 40 a 50.
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QUESTÃO 36

Preencha as lacunas do texto a seguir. 

A medida da circunferência da cintura é recomendada 
para avaliar e tratar os fatores de risco para doenças 
cardiovasculares e comorbidades relacionadas com a 
obesidade, sendo o aumento do risco cardiometabóli-
co definido para mulheres e homens, respectivamen-
te, como maior ou igual a _____ e maior ou igual a 
_____. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas é 

a) 80 / 90
b) 82 / 96
c) 85 / 98
d) 88 / 102
e) 98 / 106

QUESTÃO 37

Preencha as lacunas da afirmação a seguir com os va-
lores percentuais corretos.

A distribuição de macronutrientes para o planejamen-
to de dietas para indivíduos portadores de obesidade 
é de ______% de carboidratos, de ______% de proteí-
nas e de ______% de gorduras.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a) 50 / 25 / 25
b) 50 / 20 a 25 / 25 a 30
c) 50 a 60 / 20 / 20 a 30
d) 55 a 60 / 15 a 20 / 20 a 30
e) 55 a 60 / 15 a 25 / 25

QUESTÃO 38

Para pacientes portadores de doença pulmonar obs-
trutiva crônica em condição de eutrofia nutricional, o 
percentual de proteína recomendado para manter ou 
restaurar o pulmão e a força muscular, bem como pro-
mover a função imune é 

a) de 10 a 15.
b) de 12 a 15. 
c) de 12 a 20. 
d) de 15 a 20.
e) maior que 20.

QUESTÃO 39

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir.

Na inanição simples, o glicogênio armazenado é fonte 
primária de combustível e entra  em depleção em cer-
ca de 24 horas. Depois da depleção de glicogênio, a gli-
cose é disponibilizada pela degradação das proteínas 
em aminoácidos. A concentração _______________ 
de glicose leva ao (à)  _______________ da secreção 
de insulina e ao (à) _______________ da secreção de 
glucagon. Durante o estado adaptativo da inanição, o 
catabolismo proteico é reduzido e diminui a gliconeo-
gênese hepática.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do 
texto é

a) diminuída / aumento / redução
b) diminuída / redução / aumento
c) elevada / aumento / aumento
d) elevada / redução / aumento
e) elevada / redução / redução

QUESTÃO 40

Durante a gestação, energia e proteínas adicionais são 
necessárias para suportar as demandas metabólicas 
da gestação e do crescimento fetal.

O aumento em Kcal/dia recomendado em relação às 
Recomendações de Ingestão Diária (DRIs) no segun-
do e terceiro trimestres correspondem, respectiva-
mente, a

a) 100 e 200.
b) 150 e 250. 
c) 200 e 300. 
d) 300 e 350.
e) 340 e 452. 
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QUESTÃO 41

Atenção pré-natal de qualidade envolve ações de pre-
venção e promoção da saúde, incluindo a avaliação do 
estado nutricional inicial e o acompanhamento do ga-
nho de peso gestacional.

Complicações gestacionais, com desfechos desfavorá-
veis para mães e filhos, também têm sido associadas 
tanto ao ganho de peso gestacional insuficiente quan-
to excessivo.

O ganho de peso preconizado para gestantes com peso 
adequado corresponde, em quilogramas, a

a) 9 a 12.
b) 9 a 14.
c) 11,5 a 14.
d) 11,5 a 16.
e) 14 a 16.

QUESTÃO 42

A recomendação percentual para o consumo de áci-
dos graxos saturados para prevenção e tratamento das 
dislipidemias é menor do que

a) 15. 
b) 12. 
c) 10. 
d) 7.
e) 5. 

QUESTÃO 43

Com a pandemia por COVID-19, a terapia nutricional 
tem se mostrado parte fundamental do cuidado in-
tegral na atenção ao paciente crítico. Pacientes com 
COVID-19 acompanhados por Equipes Multidisciplina-
res de Terapia Nutricional (EMTNs) devem receber a 
terapia nutricional.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
sobre os princípios estabelecidos para o cuidado nu-
tricional em pacientes hospitalizados com COVID-19.

(   ) Em pacientes graves, a nutrição enteral é a via pre-
ferencial, com início precoce.
(   ) Deve-se considerar o uso de nutrição parenteral 
suplementar após 5 a 7 dias, em pacientes que não 
conseguirem atingir aporte calórico proteico maior do 
que 60% por via digestiva.

(   ) Deve-se iniciar com aporte calórico de 30 kcal/kg/
dia.
(   ) Na fase de reabilitação, considerar aumento pro-
gressivo da meta, baseado em calorimetria ou no esta-
do nutricional do paciente, podendo chegar a 35 kcal/
kg/dia.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

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

QUESTÃO 44

A composição nutricional do plano alimentar para por-
tadores de diabetes mellitus preconiza a seguinte in-
gestão recomendada de frutose por dia: 

a) Não se recomenda a ingestão deste componente.
b) Menos de 3%.
c) Menos de 5%.
d) Menos de 10%.
e) Menos de 15%.

QUESTÃO 45

Para uma parcela da população obesa, as tentativas de 
mudanças no estilo de vida, com tratamentos exclu-
sivamente clínicos, culminam em fracassos recorren-
tes. Entre esses obesos, as inúmeras experiências de 
tratamento e a oscilação ponderal agravam o quadro 
clínico. Com os avanços das técnicas e do número de 
profissionais habilitados, vem aumentando a procura 
pelo tratamento cirúrgico da obesidade (cirurgia bari-
átrica), que parece ser atualmente a melhor resposta 
que a medicina tem para esse paciente de alto risco 
de morte. 

O índice de massa corporal que preenche o critério 
para este procedimento, em kg/m2, é

a) 35.
b) 38.
c) 40.
d) maior que 40.
e) maior que 45.
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QUESTÃO 46

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir 
referentes à Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 
216/2004.

O processo de resfriamento de um alimento prepa-
rado deve ser realizado de forma a minimizar o risco 
de contaminação cruzada e a permanência do mesmo 
em temperaturas que favoreçam a multiplicação mi-
crobiana. A temperatura do alimento preparado deve 
ser reduzida de ______ °C a ______ °C, em até ______ 
horas. Em seguida, o mesmo deve ser conservado sob 
refrigeração a temperaturas inferiores a ______ °C, ou 
congelado à temperatura igual ou inferior a ______ °C. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do 
texto é:

a) 65 / 8 / duas / 5 / -18
b) 60 / 10 / duas / 5 / -18
c) 70 / 10 / três / 4 / -15
d) 68 / 8 / três / 6 / -18
e) 55 / 10 / três / 4 / -15
 
QUESTÃO 47

Informe (V) para verdadeiro ou (F) para falso em rela-
ção às afirmações do Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE), descritas na Resolução/CD/FNDE 
número 6, de 08/05/2020, referentes aos cardápios, 
que devem 

(   ) ser elaborados pelo responsável técnico pelo 
PNAE, tendo como base a utilização de alimentos 
in natura ou minimamente processados.
(   ) ser adaptados para atender aos estudantes diag-
nosticados com necessidades alimentares especiais, 
como diabetes, hipertensão, anemias, alergias, intole-
râncias alimentares, doença celíaca, dentre outras. 
(   ) ser planejados para atender, no mínimo, 40% das 
necessidades nutricionais de energia, macronutrien-
tes e micronutrientes prioritários, distribuídos em, no 
mínimo, duas refeições, para as creches em período 
parcial. 
(   ) conter informações sobre horário e tipo de re-
feição, nome da preparação, ingredientes que a 
compõem, bem como informações nutricionais de 
energia e macronutrientes, além da identificação e 
assinatura do nutricionista.

(   ) ser planejados para atender, no mínimo, 70% das 
necessidades nutricionais, distribuídas em, no míni-
mo, três refeições, para os estudantes participantes 
de programas de educação em tempo integral, para os 
matriculados em escolas e creches de tempo integral, 
inclusive as localizadas em comunidades indígenas ou 
áreas remanescentes de quilombos.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é: 

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

QUESTÃO 48

Associe corretamente o estágio à respectiva mudança 
comportamental da pessoa, considerando-se o mode-
lo transteórico, proposto pelo Instrutivo de Aborda-
gem Coletiva para o Manejo da Obesidade pelo Siste-
ma Único de Saúde (BRASIL, 2021). 

ESTÁGIOS 
1 - Ação
2 - Manutenção
3 - Contemplação
4 - Preparação ou Decisão
5 - Pré-contemplação

MUDAnÇAS COMPORTAMEnTAIS
(   ) A pessoa já adotou mudanças de comportamento 
visando o peso saudável há 6 meses ou mais.
(   ) A pessoa pretende reduzir peso nos próximos 6 
meses, mas ainda não faz planos concretos para o 
próximo mês.
(   ) A pessoa pretende reduzir peso nos próximos 30 
dias.
(   ) A pessoa não pretende reduzir peso nos próximos 
6 meses.
(   ) A pessoa já adotou mudanças de comportamento 
visando o peso saudável, mas há pouco tempo (menos 
de 6 meses).

A sequência correta é 

a) 3, 2, 1, 4, 5. 
b) 5, 1, 2, 4, 3. 
c) 4, 5, 1, 2, 3. 
d) 1, 4, 2, 3, 5. 
e) 2, 3, 4, 5, 1. 
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QUESTÃO 49

As proteínas da clara e da gema do ovo se coagulam 
em diferentes condições. Avalie as afirmações sobre a 
coagulação do ovo.

I - A clara se coagula a 60 °C. 
II - A gema se coagula a 65 °C.
III - O ácido aumenta a temperatura de coagulação do 
ovo.
IV - O açúcar diminui a temperatura de coagulação.    
V - A concentração de proteínas e a presença de outros 
ingredientes na mistura afetam a temperatura de coa-
gulação dos ovos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV. 
b) I, II e V. 
c) III, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) I, II e III.

QUESTÃO 50

Vários são os fatores que devem ser considerados na 
ambiência do trabalho em uma Unidade de Alimen-
tação e Nutrição (UAN), que podem interferir direta-
mente na produção ou proporcionar condições ade-
quadas de trabalho. 

Avalie as informações em relação a esses fatores.

I - A iluminação mais recomendada em uma UAN é a 
natural, pois funciona como bactericida devido à exis-
tência de raios ultravioletas.

II - A ventilação adequada assegura um certo grau de 
conforto térmico, indispensável à realização de qual-
quer tipo de trabalho.

III - Sons discordantes e irritantes em um ambiente de 
trabalho conduzem a reações negativas, interferindo 
na execução de qualquer tarefa.

IV - Cores utilizadas no teto e no alto das paredes de-
vem ter um índice de reflexão acima de 10%.

V - Temperaturas de 22 °C a 26 °C, com umidade re-
lativa de 30%, são consideradas compatíveis com as 
operações realizadas em uma UAN.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV. 
b) I, II e V. 
c) III, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) I, II e III.

QUESTÃO 51

Analise as asserções sobre o Guia Alimentar para 
Crianças Brasileiras Menores de 2 (dois) Anos (2019), 
descritas a seguir, e a relação proposta entre elas.

I - A oferta de outros alimentos à criança antes dos 6 
meses, além de desnecessária, pode ser prejudicial

PORQUE

II - aumenta o risco de doenças e pode prejudicar a 
absorção de nutrientes importantes existentes no leite 
materno, como o ferro e o zinco. 

Sobre as asserções, é correto afirmar que 

a) as duas são falsas. 
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justifi-

cativa correta da primeira. 
e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma 

justificativa correta da primeira.
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QUESTÃO 52

Considerando-se os princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS), associe corretamente as três esferas de 
governo às responsabilidades dos seus gestores no 
sentido de viabilizar o alcance do propósito da Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN, 2012).

ESfERAS DE GOvERnO
1 - Ministério da Saúde
2 - Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal
3 - Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Fe-
deral

RESPOnSABIlIDADES DOS GESTORES 
(   ) Implementar a PNAN, no âmbito do seu território, 
respeitando suas diretrizes e promovendo as adequa-
ções necessárias, de acordo com o perfil epidemiológi-
co e as especificidades regionais e locais.

(   ) Pactuar, na Comissão Intergestores Tripartite, prio-
ridades, objetivos, estratégias e metas para implemen-
tação de programas e ações de alimentação e nutrição 
na rede de atenção à saúde, mantidos os princípios e 
as diretrizes gerais da PNAN.

(   ) Prestar assessoria técnica e apoio institucional no 
processo de gestão, planejamento, execução, monito-
ramento e avaliação de programas e ações de alimen-
tação e nutrição na rede de atenção à saúde.

(   ) Prestar assessoria técnica e apoio institucional aos 
municípios e às regionais de saúde no processo de ges-
tão, planejamento, execução, monitoramento e avalia-
ção de programas e ações de alimentação e nutrição.

(   ) Destinar recursos municipais para compor o finan-
ciamento tripartite das ações de alimentação e nutri-
ção na rede de atenção à saúde.

(   ) Fortalecer a participação e o controle social no 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação 
de programas e ações de alimentação e nutrição, no 
âmbito do Conselho Municipal de Saúde e demais 
instâncias de controle social existentes no município.

A sequência correta é 

a) 2, 1, 1, 2, 3, 3. 
b) 1, 2, 1, 2, 3, 3.
c) 3, 2, 1, 1, 2, 3.
d) 1, 2, 2, 3, 1, 2.
e) 1, 2, 3, 3, 1, 1.

QUESTÃO 53

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir, 
em relação ao Marco de Referência de Educação Ali-
mentar e Nutricional (EAN) para as políticas públicas 
(2012).

Enquanto política pública, a EAN pode ocorrer em di-
versos setores e deverá observar os princípios organi-
zativos e doutrinários do campo no qual está inserida. 
Assim, na esfera da segurança alimentar e nutricional, 
deverá observar os princípios do _______________; 
na saúde, os princípios do _______________; na edu-
cação, os princípios do _______________; na rede so-
ciassistencial, os princípios do _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do 
texto é

a) SISAN / SUS / PNAE / SUAS
b) SUS / SISAN / SUAS / PNAE
c) SISAN / SUAS / PNAE / SUS
d) PNAE / SUS / SUAS / SISAN
e) SUAS / PNAE / SISAN / SUS

QUESTÃO 54

Avalie as afirmações em relação à Portaria Interminis-
terial (2006) que altera os parâmetros nutricionais do 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

I - Os cardápios deverão oferecer, pelo menos, uma 
porção de frutas e uma porção de legumes ou verdu-
ras, no almoço, jantar e ceia e pelo menos uma porção 
de frutas no desjejum e lanche.

II - O cálculo do Valor Energético Total (VET) será altera-
do, em cumprimento às exigências laborais, em bene-
fício da saúde do trabalhador, desde que baseado em 
estudos de diagnóstico nutricional. 

III - O almoço, jantar e ceia deverão conter de 600 kcal 
a 800 kcal, admitindo-se um acréscimo de 20% em rela-
ção ao VET de 2000 kcal por dia.

IV - O desjejum e lanche deverão conter de 400 kcal a 
500 kcal, admitindo-se um acréscimo de 20% em rela-
ção ao VET de 2000 kcal.

V - O percentual proteico - calórico (NdPCal) das refeições 
deverá ser, no mínimo, de 8% e, no máximo, de 10 %.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV. 
b) I, II e V. 
c) III, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) I, II e III.
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QUESTÃO 55

Avalie as informações em relação aos documentos e 
registros que as Unidades de Alimentação e Nutrição 
(UAN) devem implantar conforme descrito na Resolu-
ção da Diretoria Colegiada (RDC) 216/2004.

I - Os registros devem ser mantidos por período míni-
mo de 60 dias, contados a partir da data de prepara-
ção dos alimentos.

II - O Procedimento Operacional Padronizado (POP) 
deve ser escrito de forma objetiva a fim de estabe-
lecer as instruções sequenciais para a realização de 
operações rotineiras e específicas na manipulação de 
alimentos.

III - As UAN precisam dispor de Manual de Boas Práti-
cas e de POP, que devem estar acessíveis aos funcio-
nários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária, 
quando requeridos.

IV - As UAN devem implementar os POP relacionados 
ao recebimento das mercadorias; higienização de ins-
talações, equipamentos e móveis; controle integrado 
de vetores e pragas urbanas; higienização do reserva-
tório de água e higiene e saúde dos manipuladores.

V - Os POP referentes às operações de higienização de 
instalações, equipamentos e móveis devem conter as 
seguintes informações: natureza da superfície a ser hi-
gienizada, método de higienização, princípio ativo se-
lecionado e sua concentração, tempo de contato dos 
agentes químicos e ou físicos utilizados na operação 
de higienização, temperatura e outras informações 
que se fizerem necessárias. Quando aplicável, os POP 
devem contemplar a operação de desmonte dos equi-
pamentos. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) III, IV e V. 
d) II, III e V. 
e) I, II e III.

QUESTÃO 56

Sobre o amido, analise as asserções descritas a seguir 
e a relação proposta entre elas.
 
I - O grânulo do amido apresenta capacidade limitada 
de absorção de água fria 

PORQUE

II - essa capacidade é controlada pela estrutura crista-
lina do grânulo, que depende, por sua vez, do grau de 
associação e do arranjo molecular dos componentes 
do amido.

Sobre as asserções, é correto afirmar que 

a) as duas são falsas. 
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justifi-

cativa correta da primeira. 
e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma 

justificativa correta da primeira.

QUESTÃO 57

Informe (V) para verdadeiro ou (F) para falso em re-
lação às enzimas existentes nos vegetais responsáveis 
pelas modificações químicas.

(   ) Enzimas que agem sobre as vitaminas são lipoxige-
nase e tiaminase. 
(   ) Enzimas que modificam os pigmentos são hidrola-
ses e oxidases.
(   ) Enzimas que provocam o escurecimento são pero-
xidases.
(   ) Enzimas que amaciam as carnes são papaína e bro-
melina.
(   ) Enzima que age sobre o tanino é polifenol oxidase.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é 

a) V, V, F, V, F. 
b) F, F, V, F, F. 
c) V, V, F, V, V. 
d) F, F, V, F, V. 
e) V, V, V, V, V.
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QUESTÃO 58

Classifique as atribuições dos pontos das redes de 
atenção à saúde (RAS) no cuidado da pessoa com 
obesidade, de acordo com o Instrutivo de Abordagem 
para Manejo da Obesidade no SUS (BRASIL, 2021). 
Informe 1 para as atribuições da Atenção Primária à 
Saúde (APS) e 2 para as atribuições da Atenção Espe-
cializada (AE). 

(   ) Prestar assistência ambulatorial especializada mul-
tiprofissional a adultos com IMC≥30 kg/m2 e comorbi-
dades, e IMC≥40 kg/m2, quando esgotadas as possibi-
lidades terapêuticas na APS.
(   ) Realizar vigilância alimentar e nutricional visando estra-
tificação de risco para o cuidado de usuários com excesso 
de peso.
(   ) Realizar, de forma intersetorial e com participação 
popular, ações de promoção da saúde e prevenção da 
obesidade.
(   ) Prestar assistência terapêutica multiprofissional 
pré e pós-operatória.
(   ) Apoiar o autocuidado para manter e recuperar o 
peso saudável.
(   ) Identificar e encaminhar usuários com indicação 
cirúrgica.

A sequência correta é 

a) 2, 1, 1, 2, 1, 2. 
b) 2, 1, 2, 1, 2, 2. 
c) 2, 2, 1, 1, 1, 2. 
d) 1, 1, 2, 2, 1, 1. 
e) 1, 2, 1, 2, 1, 1. 

QUESTÃO 59

Avalie, entre os ingredientes e técnicas especificados 
a seguir, as orientações adequadas para o preparo da 
sopinha salgada do lactente que faz uso do leite ma-
terno, segundo o Guia Alimentar de 2019.

I - A carne é um ingrediente necessário no preparo das 
sopinhas salgadas.

II - As sopinhas salgadas devem ser batidas no liquidi-
ficador.

III - O óleo é recomendado para o preparo das sopi-
nhas salgadas.

IV - As sopinhas salgadas devem ser passadas na pe-
neira.

V - A sopinha salgada deverá ser introduzida uma vez 
ao dia a partir do 6º mês de vida.  

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, III e V. 
b) I, II e V. 
c) III, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) I, II e III.

QUESTÃO 60

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
tem como objetivo atender às necessidades nutricio-
nais dos alunos durante sua permanência em sala de 
aula, contribuindo para o seu crescimento e desenvol-
vimento.

Segundo o PNAE, quando for servida uma refeição 
para as crianças de 4-5 anos, com necessidade energé-
tica de 1350 kcal, a refeição deverá cobrir, no mínimo, 
quantas calorias?

a) 135.
b) 270.
c) 405.
d) 473.
e) 540.
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A01 B C D e

A B C D e02

A B C D e03

A B C D e04

A B C D e05

A B C D e06

LíNgUA PORTUgUESA

LEgISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

A29 B C D e

A27 B C D e

A30 B C D e

A26 B C D e

A28 B C D e

NOÇõES DE INfORMáTICA

raciocínio lógico

A43 B C D e

A53 B C D e

A39 B C D e

A33 B C D e

A47 B C D e

A57 B C D e

A37 B C D e

A31 B C D e

A45 B C D e

A55 B C D e

A41 B C D e

A51 B C D e

A35 B C D e

A49 B C D e

A59 B C D e

A44 B C D e

A54 B C D e

A40 B C D e

A34 B C D e

A48 B C D e

A58 B C D e

A38 B C D e

A32 B C D e

A46 B C D e

A56 B C D e

A42 B C D e

A52 B C D e

A36 B C D e

A50 B C D e

A60 B C D e

CONhECIMENTOS ESPECífICOS

A07 B C D e

A B C D e08

A B C D e09

A10 B C D e

A B C D e11

A B C D e12

A13 B C D e

A B C D e14

A B C D e16

A B C D e15

A B C D e17

A18 B C D e

A B C D e19

A B C D e20



ATENÇÃO: 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO 

PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA. 


