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PORTUGUÊS 
 
1.1.1.1. Assinale a opção falsa quanto às informações referentes ao 

texto abaixo. 
 

1 
 
3 
 
5 

“Testa de ferro é o indivíduo que aparece como 
responsável por um negócio, firma ou transação que os 
interessados reais controlam dissimuladamente, mantendo-se 
no anonimato. Em outras palavras, alguém que assume uma 
posição nominal de liderança, mas não tem o poder efetivo.” 

(Língua Portuguesa. 2010. p. 63) 
 

A) O verbo controlar (linha 3) é transitivo direto. 

B) A classificação da palavra que (linhas 1, 2 e 4) é de 
pronome relativo. 

C) A expressão por um negócio, firma ou transação (linha 2) 
é complemento nominal. 

D) No último trecho (linhas 4-5), há um período composto por 
coordenação e subordinação. 

E) A expressão de ferro (linha 1) é complemento nominal. 

 

2.2.2.2. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas 
dos períodos seguintes. 

I. “ ______ iremos parar com tamanha corrupção de nosso 
políticos?” 

II.  “E há também o sentimento de que foi traído por aqueles 
______ confiou [...]” 

III. “Cheguei a faltar às aulas e a deixar de estudar matérias 
______ sempre gostei por conta do stress com as notas 
[...]” 

IV. “A primeira etapa começa em Fernando de Noronha, 
______ chegam os cadáveres.” 

 

A) Onde – em que – as quais – aonde  

B) Aonde – a quem – das quais – onde  

C) Onde – a quem – que – onde  

D) Aonde – em quem – de que – onde  

E) Aonde – que – que – aonde  

 

3.3.3.3. Dados os períodos seguintes, quanto à concordância verbal, 

I. “No centro do escândalo está José Sarney e sua família.” 

II. “Formar engenheiros e ampliar o ensino pode resultar em 
mais pesquisas.” 

III. “Tão grande é o fascínio que despertam os mecanismos 
que regulam a nossa linguagem quanto à variedade de 
abordagens que podem ser usadas para estudá-los.” 

IV. “A arte de combinar bebidas de primeira linha com 
ingredientes que vão do caviar às frutas exóticas está em 
alta. É o que mostra a variedade e os preços dos 
coquetéis mais exclusivos encontrados em cardápios de 
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.” 

há violação em 

A) I, II e IV. 

B) I, II, III e IV. 

C) I e II, apenas. 

D) I, apenas. 

E) III e IV, apenas. 

4.4.4.4. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas 
dos períodos seguintes. 

I. “Para entender melhor ______ alguns erros são tão 
frequentes, é preciso ter em mente fenômenos que vão 
além de regras estabelecidas.” 

II. “Como e ______ a economia brasileira irá crescer a um 
ritmo de 5% ao ano até 2020, num cenário inédito de 
desenvolvimento?” 

III. “Primeiro, foi a CSN. Agora é a Camargo Corrêa que quer 
a portuguesa Cimpor. Saiba ______ ela é tão cobiçada.” 

IV. “Em Criação imperfeita, o físico Marcelo Gleiser explica 
______ jamais se chegará a uma teoria capaz de explicar 
tudo o que existe no universo – e ______ nem mesmo faz 
sentido buscá-la.” 

 

A) por que – por quê – porquê – por quê – porquê  

B) por que – por que- por que – porquê – por que 

C) porque – por que – por quê – porque – porque  

D) por que – por que – por que – por que – por que 

E) porque – por quê – por que – porque – porquê  

 
5.5.5.5. Indique a opção cujo texto está com a redação mais 

adequada à norma-padrão da língua portuguesa, 
considerando pontuação, vocabulário, concordância e 
regência. 

A) “Na década de 70, a proporção de mulheres atingidas por 
enfarto ou AVC, era de uma para 10 homens no Brasil. 
Hoje, essa relação já é de uma para 2,4 homens, segundo 
dados do Ministério da Saúde, que apontou o substancial 
crescimento de problemas cardio-vasculares na população 
feminina.” 

B) “Uma ideia fundamental por traz do iPad, é transmitir às 
pessoas que o utilizam a sensação de que o aparato físico 
não existe. Uma nova tecnologia multi-toques tornou sua 
tela ainda mais sensível ao movimento dos dedos que a de 
um iPhone.” 

C) “O número de brasileiros que viajam de avião dobrou nos 
últimos cinco anos. A notícia somente não é melhor porque 
os viajantes são submetidos a momentos infernais nos 
superlotados aeroportos do Brasil.” 

D) “Estudantes que cometem crimes assim deveriam se 
envergonhar de suas atitudes e serem gratos aos 
profissionais que tentam ensiná-los.” 

E) “No fim de 2008, o Greenpeace fez uma gritaria danada na 
Bahia para denunciar uma situação que parecia aterradora. 
Todo o lençol freático de Caetité – único município do país 
aonde há uma mina de urânio – estaria contaminado por 
radiação.” 

 
6.6.6.6. No período “Poucas horas depois dos ataques no metrô de 

Moscou, o presidente americano Barack Obama ligou para 
o seu colega russo Dimitri Medvedev e ofereceu ajuda para 

caçar os culpados.”, qual a função sintática das 
expressões em negrito? 

A) complemento nominal – vocativo – adjunto adverbial 

B) adjunto adverbial – aposto – complemento nominal 

C) complemento nominal – adjunto adnominal – objeto indireto 

D) adjunto adnominal – vocativo – complemento nominal 

E) adjunto adverbial – aposto – adjunto adverbial 
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7.7.7.7. Quais os números entre parênteses que ocupam uma 
vírgula pontuando adequadamente o texto abaixo, de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa? 

“A essa escrita falseada (1) falta um processo de retorno (2) 
pois falta (3) igualmente (4) um leitor à vista (5) ou mesmo 
simulado.” 
 

A) 2 – 4 – 5  

B) 1 – 2 – 3 – 4  

C) 2 – 3 – 4  

D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

E) 2 – 5  

 
As questões 8 e 9 referem-se ao texto seguinte. 

 Havia arroz sem colorau, couve e pão. Sobre a toalha 
havia também copos cheios de vinho ou de água mineral, 
sorrisos, manchas de sol e a frescura do vento que sussurrava 
nas árvores. E no fim de tudo, houve fotografias. É possível que 
nesse intervalo tenhamos esquecido uma encantadora linguiça 
de porco e talvez um pouco de farofa. Que importa? O lombo era 
o essencial, e a sua essência era sublime. Por fora era escuro, 
com tons de ouro. A faca penetrava nele tão docemente como a 
alma de uma virgem entra no céu. A polpa se abria, levemente 
enfibrada, muito branquinha, desse branco leitoso e doce que 
têm certas nuvens às quatro horas da tarde, na primavera. O 
gosto era de um salgado distante e de uma ternura quase 
musical (Rubem Braga).  

8.8.8.8. Das informações a seguir, uma não traduz corretamente o 
sentido do texto. Identifique-a. 

A) Ao subverter o caráter sublime e poético do objeto descrito, 
o autor estabelece uma relação assimétrica entre os 
diversos sentidos pelos quais os objetos se definem.  

B) Em seu caráter alimentar, o lombo, contrariando-se a 
descrição banal, é revestido de uma acepção poética 
inusitada. 

C) Se o lombo era essencial, o conjunto dos outros elementos 
que compunha o banquete dá-se apenas num formato 
coadjuvante. 

D) Numa mistura de objetos visuais e metáforas, o autor 
descreve a parcela animal posta à mesa em tom sublime.  

E) Abdicando das fronteiras que definem as diferenças entre a 
subjetividade e a objetividade, o autor evidencia sentidos 
sinestésicos na composição de um contexto poético. 

 

9.9.9.9. O autor diz: “O lombo era o essencial”, que, considerando-se 
o contexto, traduz-se em: 

A) avultava-se o caráter sublime do lombo. 

B) no conjunto de tudo posto à mesa, o lombo também era 
importante. 

C) se havia o lombo com tons de ouro, sua essencialidade era 
sublime. 

D) a carne transcende de sua condição essencialmente animal. 

E) se havia o lombo, as outras comidas eram prescindíveis. 

 
 
 

As questões de 10 a 12 referem-se ao texto seguinte. 

 “Qualquer conhecimento do mundo implica uma construção de 
sentido. As coisas não se apresentam para o ser humano de 
forma imediata, natural ou objetiva. Ele as recria por meio de 
sentido, transformando-as de elementos insignificantes em 
objetos carregados de significação cultural. O mundo do ser 
humano é sempre um sentido do mundo” (RUIZ, Castor 
Bartolomé. Os paradoxos do imaginário. São Leopoldo,           
RS: UNISINOS, 2002, p. 59). 
 
10.10.10.10. Para o autor, o mundo do ser humano é uma construção  

A) imperfeita das coisas, um simulacro. 

B) de sentidos que se processa num vislumbre indireto das 
coisas. 

C) essencialmente simbólica, fundamentada no provável 
conceito das coisas. 

D) que se elabora a partir da recriação das coisas numa 
perspectiva simbólica. 

E) de símbolos que subverte a originalidade dos valores 
essenciais da realidade. 

 

11.11.11.11. Nas versões da frase “Ele as recria por meio de sentido”, 
ocorreu uma subversão da norma culta em: 

A) as coisas são recriadas pelo ser humano por meio do 
sentido. 

B) o ser humano recria as coisas por meio de sentido. 

C) para o ser humano, recriam-se as coisas por meio de 
sentido. 

D) por meio de sentido, ele recria as coisas. 

E) por meio de sentido, o ser humano, recria as coisas. 

 

12.12.12.12. É também aceitável para o primeiro período do texto a 
seguinte estrutura: 

A) Qualquer conhecimento do mundo implica na construção de 
sentido. 

B) Qualquer conhecimento do mundo implica construção de 
sentido. 

C) Qualquer conhecimento do mundo implica com uma 
construção de sentido. 

D) Qualquer conhecimento do mundo implica-se numa 
construção de sentido. 

E) Qualquer conhecimento do mundo implica-se em construção 
de sentido. 

 

13.13.13.13. Qual opção contém pretérito perfeito do indicativo? 

A) “Histórias em quadrinhos puderam ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 

B) “Histórias em quadrinhos podem ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 

C) “Histórias em quadrinhos poderiam ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 

D) “Histórias em quadrinhos podiam ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 

E) “Histórias em quadrinhos poderão ser trabalhadas com 
crianças desde a tenra idade.” 
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As questões 14 e 15 referem-se ao texto seguinte:  

Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, três meses depois da 
morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos três anos. Essas 
e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos 
contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, 
desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que 
docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno 
(Cecília Meireles). 

 

14.14.14.14. Observe o fragmento: “Essas e outras mortes ocorridas na 
família acarretaram muitos contratempos”. Uma versão de 
reescrita totalmente de acordo com a norma culta está na 
opção: 

A) Tiveram essas e outras mortes na família, que acarretaram 
muitos contratempos. 

B) Essas e outras mortes, às quais ocorreram na família, 
acarretaram muitos contratempos. 

C) Houve muitos contratempos nessas e noutras mortes que 
ocorreram na família. 

D) Essas e outras mortes, acarretaram muitos contratempos 
ocorridas na família. 

E) Acarretaram, muitos contratempos, essas e outras mortes 
ocorridas na família. 

 

15.15.15.15. No fragmento “entre o efêmero e o eterno”, há um exemplo 
de 

A) metonímia. 

B) antítese. 

C) catacrese. 

D) hipérbole. 

E) sinestesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 
16.16.16.16. A afirmação: “O Windows é um tipo de periférico de 

hardware utilizado em servidores”, está 

A) incorreta, pois o Windows é hardware, mas não periférico. 

B) correta. 

C) incorreta, pois o Windows não é utilizado em servidores. 

D) incorreta, pois o Windows é um software. 

E) incorreta, pois o Windows é utilizado apenas em clientes. 

 

17.17.17.17. Dadas as proposições 

I. O atalho de teclas CTRL+R é normalmente utilizado no 
Windows para recortar. 

II. O atalho de teclas CTRL+V é utilizado no Windows para 
colar. 

III. O atalho de teclas do Windows Alt+Tab executa a ação de 
alternar entre janelas. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) somente 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I. 

D) II. 

E) III. 

 
18.18.18.18. Via e-mail, não é possível 

A) enviar uma imagem como anexo. 

B) enviar a mesma mensagem para mais de um destinatário. 

C) anexar mais de um arquivo em uma mesma mensagem. 

D) enviar uma mensagem para um destinatário oculto. 

E) realizar conferências de vídeo com mais de um usuário. 

 
19.19.19.19. São exemplos de sites de busca: 

A) Twiter e Yahoo. 

B) Google e Yahoo. 

C) Google e Orkut. 

D) Orkut e Yahoo. 

E) Google e Twiter. 

 

20.20.20.20. Dados os itens abaixo 

I. No endereço eletrônico http://www.penedo.al.gov.br o 
protocolo http indica que o site não é seguro. 

II. Um site seguro e com envio de dados criptografados 
possui, por padrão, em sua URL a terminação SGR. 

III. Um computador, mesmo possuindo um antivírus instalado, 
ainda pode ser infectado por um vírus. 

Está(ão) correto(s) somente o(s) item(ns) 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I. 

D) II. 

E) I e II. 
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21.21.21.21. De acordo com as opções de Layout de imagens 
encontradas no Microsoft Word 2003, na Janela Formatar 
Imagem, enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

 
1ª coluna 2ª coluna 

1.  

( ) Na frente 

2.  

( ) Atrás 

3.  

 ( ) Comprimido 

4.  

( ) Quadrado 

5.  

( ) Alinhado 

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção 

A) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 

B) 1 – 3 – 4 – 5 – 2 

C) 4 – 3 – 5 – 2 – 1      

D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5 

E) 1 – 4 – 5 – 2 – 3 

 
A figura a seguir foi extraída de uma janela no Microsoft Word 
2003 e serve como base para resolução da questão 22. 

22.22.22.22. Dadas as afirmações sobre a barra de Status, 

 

 

 

 

I. Ela fornece diversas informações sobre o documento, 

como número de páginas, posicionamento do cursor, 

idioma a ser usado, tamanho do papel, orientação da 

página etc. 

II. Clicando no botão      abre-se a ferramenta de Gravar 

Macro. 

III. O recurso     pode indicar que a tecla ALT está 

pressionada. 

IV. O recurso      pode indicar que a função de Sobrescrever 

está ativa.  

verifica-se que estão corretas  

A) II e IV, apenas.       

B) I, II, III e IV. 

C) III e IV, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I, II e IV, apenas. 

 

23.23.23.23. A inserção de um Hiperlink poder ser feita por meio do menu 
Inserir. Uma outra maneira de usar este recurso que o Word 
2003 oferece é o atalho do teclado 

A) Ctrl+L.  

B) Ctrl+H. 

C) Ctrl+K.     

D) Ctrl+P.  

E) Alt+H. 

 

24.24.24.24. Para inserir um gráfico no Microsoft Excel 2003, após clicar 

no botão , é necessário passar por 4 etapas listadas 
abaixo, para concluir a inserção. Enumere a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

1ª coluna 2ª coluna 

1ª etapa  ( ) Opções de gráfico 

2ª etapa  ( ) Local do gráfico. 

3ª etapa  ( ) Tipo do gráfico 

4ª etapa  ( ) Dados de origem 

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção 

A) 4ª – 2ª – 1ª – 3ª 

B) 3ª – 4ª – 1ª – 2ª 

C) 1ª – 3ª – 4ª – 2ª 

D) 1ª – 4ª – 3ª – 2ª 

E) 3ª – 4ª – 2ª – 1ª       

 

A figura a seguir foi extraída de uma janela no Microsoft Excel 
2003 e serve como base para resolução da questão 25. 

25.25.25.25. Para obter os resultados da coluna D, foi usada a função 
MÉDIA. Analisando as opções, podemos concluir que todas 
são verdadeiras, exceto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) O nome do arquivo é Pasta1. 

B) Selecionando as células B3, B4 e B5, a barra se status 
sempre fornecerá o somatório dos valores.       

C) Selecionando o conjunto de células de B2 a D7, temos 
informações suficientes para gerar um gráfico. 

D) Para obter o resultado da média do aluno Eduardo, basta 
preencher a célula D4 com =média(b4:c4). 

E) Excluindo/deletando os valores das notas semestrais do 
aluno Carlos, aparecerá na célula D4 a informação #DIV/0!. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26.26.26.26. O Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a 

Constituição brasileira de 1988, é definido como um sistema 
descentralizado com comando único.  

Isso implica que:  

I. seja delegada autonomia para que Estados e Municípios 
formulem e implementem as respectivas políticas de 
saúde.  

II. cabe somente à União a responsabilidade pela execução 
das ações de Saúde Pública.  

III. cabe à União, somente por meio das AIHs, a 
responsabilidade pelo financiamento da assistência 
médico-hospitalar.  

Quais afirmações estão corretas? 

A) Apenas II e III. 

B) I, II e III. 

C) Apenas I. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 
27.27.27.27. A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, de acordo 

com a Lei nº 8.142/09, são considerados instâncias  

A) colegiadas do Sistema Único de Saúde.  

B) informativas para a comunidade sobre o Sistema Único de 
Saúde. 

C) executivas do Sistema Único de Saúde.  

D) consultivas do Sistema Único de Saúde.  

E) gerenciais dos repasses do Sistema Único de Saúde.  
 
28.28.28.28. Dadas as seguintes inferências sobre o Programa Nacional 

de Suplementação de Ferro, 

I. Programa Nacional que consiste na suplementação 
medicamentosa de sulfato ferroso para crianças de 6 a 18 
meses de idade. As gestantes (a partir da 20ª semana), as 
mulheres até o 3º mês pós-parto e no pós-aborto, além do 
sulfato ferroso, devem ser suplementadas também com 
ácido fólico. 

II. Em relação à periodicidade da suplementação, há uma 
recomendação distinta para a clientela do programa. Para 
as crianças de 6 a 18 meses, a suplementação deve ser 
diária, para gestantes e mulheres no pós-parto, a 
suplementação deve ser semanal. 

III. É também objetivo do programa desenvolver atividades de 
orientação nutricional para as famílias acompanhadas, 
com vista a fomentar o consumo de alimentos ricos em 
ferro e vitamina C, além de estimular hábitos alimentares 
saudáveis. 

IV. Crianças e gestantes que apresentarem diagnóstico de 
anemia falciforme, independentemente da idade, devem 
ser incluídas no programa, devendo receber a 
suplementação medicamentosa de sulfato ferroso. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I, II, III e IV. 

C) I, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) III, apenas. 

29.29.29.29. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, foi 
proposto nos anos 70, mas somente em 1990, após a 
promulgação da Lei n.º 8080/90, e com a publicação da 
Portaria 1.156, é que o SISVAN foi estabelecido 
nacionalmente. Sobre este sistema, é correto afirmar: 

A) é um instrumento para obtenção de dados de 
monitoramento do Estado Nutricional e do Consumo 
Alimentar dos usuários das Unidades Básicas de Saúde do 
SUS e hospitais públicos.  

B) apesar do aumento de idosos no Brasil, reflexo da transição 
demográfica no país, em relação aos ciclos de vida, não são 
contemplados pelo sistema o grupo de idosos. 

C) podemos destacar como objetivo das informações geradas 
pela Vigilância Alimentar e Nutricional na atenção básica, 
monitorar a situação nutricional, mas não subsidiar políticas 
para promoção da saúde e prevenção e controle de agravos 
nutricionais. 

D) no módulo de gestão do SISVAN, registra-se a situação de 
saúde dos indivíduos, incluindo o estado nutricional, 
vacinação e pré-natal. 

E) a inclusão de outras fontes de dados (inquéritos 
populacionais, chamadas nutricionais, pesquisas, estudos e 
informações geradas por outros sistemas de informação em 
saúde), é um desafio que pode ser assegurado mediante 
uma reformulação do SISVAN e novos investimentos para 
sua expansão. 

 

30.30.30.30. A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – 
LOSAN é resultado do anseio da população brasileira, 
manifestado durante a II Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em Olinda-PE, 
no ano de 2004. Sua aprovação representa a consagração, 
em lei, de uma concepção abrangente e intersetorial da 
Segurança Alimentar e Nutricional. Marque a opção correta. 

A) O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN) é composto pelas conferências, conselhos de 
participação social (CONSEA) e pelas câmaras 
governamentais intersetoriais de SAN, de uma esfera de 
governo: a nacional, apenas. 

B) O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN) é composto pelas conferências, conselhos de 
participação social (CONSEA) e pelas câmaras 
governamentais intersetoriais de SAN, de uma esfera de 
governo: a estadual, apenas. 

C) A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 
(LOSAN) tem como objetivo assegurar de forma sustentável 
o direito humano à alimentação adequada para a população 
pobre brasileira, como determina a Constituição Federal 
Brasileira. 

D) Os critérios para apontar os nomes dos Conselheiros que 
irão representar a sociedade civil dentro do CONSEA são 
definidos na Conferência Nacional e seu presidente é 
escolhido pelos próprios conselheiros. 

E) Pela sua natureza consultiva e de assessoramento, o 
CONSEA, além de gestor e executor, acompanha e propõe  
diferentes programas, como Bolsa Família, Alimentação 
Escolar, Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e 
Vigilância Alimentar e Nutricional, entre muitos outros. 
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31.31.31.31. O uso de temperaturas adequadas durante as diversas 
etapas do preparo dos alimentos até o consumo consiste 
numa medida imprescindível para garantir a sua inocuidade. 
As temperaturas adequadas para algumas dessas etapas 
correspondem a  

A) cocção à temperatura mínima de 74ºC e reaquecimento à 
temperatura maior ou igual a 65ºC durante 30 minutos. 

B) manutenção a quente em temperatura abaixo de 60ºC, por 
no máximo 6 horas. 

C) distribuição de alimentos frios em temperatura igual a 5ºC. 

D) cocção à temperatura mínima de 74ºC e reaquecimento à 
temperatura maior ou igual a 70ºC durante 30 minutos. 

E) manutenção a quente em temperatura de 60ºC, por no 
máximo 6 horas, e reaquecimento à temperatura mínima de 
74ºC. 

 

32.32.32.32. Apesar dos inúmeros avanços na forma de preservação dos 
alimentos, a ocorrência de doenças de veiculação alimentar 
constitui um problema de saúde pública. Acerca dessas 
doenças, é correto afirmar:  

A) os sintomas gástricos e intestinais estão sempre presentes 
e por isso o nome genérico utilizado para designar essas 
doenças é infecção alimentar. 

B) o cálculo da taxa de ataque é fundamental na investigação 
de surtos e corresponde a identificação do alimento mais 
consumido. 

C) o período de incubação é muito variável e por isso não deve 
ser levado em consideração para o diagnóstico do agente 
etiológico. 

D) a técnica de preparo utilizada para cada alimento constitui 
uma importante informação na investigação de surtos. 

E) as análises microbiológicas de alimentos não são de grande 
importância na elucidação de surtos, pois o tempo 
necessário para a obtenção de resultados é longo e os 
métodos usuais apresentam uma grande margem de erros. 

 

33.33.33.33. Desde a antiguidade o azeite de oliva já era muito 
apreciado. Além do uso na cozinha, aplicava-se o azeite 
como medicamento, unguento ou bâlsamo, combustível 
para iluminação, impermeabilizante de tecidos. Nos tempos 
atuais, a produção de azeite de oliva vem sendo estimulada 
particularmente para o consumo, devido às propriedades 
culinárias e funcionais desse produto. Assinale a opção 
correta acerca do azeite de oliva.  

A) Constitui um produto produzido a partir da azeitona e a cor 
verde intensa resulta do esmagamento simultâneo das 
folhas da oliveira, ricas em clorofila. 

B) Entre as substâncias químicas que o compõe, destacam-se 
os ácidos graxos monoinsaturados, tais como o oleico. 

C) O azeite extravirgem é obtido por prensagem à quente e por 
isso as suas propriedades funcionais são potencializadas. 

D) Os ácidos graxos polinsaturados encontram-se em maiores 
proporções que os monoinsaturados. 

E) O azeite extravirgem destaca-se como alimento funcional 
devido a sua riqueza em ácidos graxos polinsaturados e 
antioxidantes polifenólicos. 

 

34.34.34.34. Assinale a opção incorreta sobre a cocção de alimentos por 
fervura (com ou sem tampa).  

A) Promove grandes perdas nutritivas por dissolução quando o 
tempo de cocção é longo e utiliza grandes volumes de água. 

B) Retem na água de cocção componentes do sabor e aroma, 
além de nutrientes, que podem ser aproveitados no preparo 
de molhos e caldos. 

C) Aumenta de 2 a 3 vezes o volume de cereais e 
leguminosas, devido à absorção de água. 

D) A temperatura da água pode variar com a altitude do local e 
com os eletrólitos presentes, num intervalo entre 100 a    
1210ºC. 

E) A troca de energia ocorre por condução. 

 

35.35.35.35. A amamentação constitui um dos aspectos principais da 
nutrição na infância. Assinale a opção incorreta a respeito 
das evidências do efeito da amamentação:  

A) Está associada a um menor risco de obesidade e sobrepeso 
na idade adulta. 

B) Efeito positivo sobre o desenvolvimento cognitivo da 
criança. 

C) Formação de flora intestinal benéfica, com maior quantidade 
de bifidobactérias e menos Escherichia coli.  

D) Estudos científicos não comprovam a redução de diarreia e 
infecções respiratórias em crianças amamentadas 
exclusivamente ao seio. 

E) Oligossacarídios e glicoconjugados (agentes pré-bióticos) 
presentes no leite materno dificultam que micro-organismos 
patogênicos se fixem na parede celular. 

 

36.36.36.36. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição-PNAN, 
aprovada no ano de 1999, atesta o compromisso do 
Ministério da Saúde com os males relacionados à escassez 
alimentar e à pobreza, bem como com o complexo quadro 
dos excessos já configurado no Brasil. Sobre esta política, é 
correto afirmar que: 

A) Apesar de não integrar a Política Nacional de Saúde, a 
PNAN está totalmente inserida no contexto da Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

B) Para o alcance de seu propósito, foram definidas dez 
diretrizes que tem como fio condutor o Direito Humano à 
Alimentação e à Segurança Alimentar e Nutricional. 

C) A intersetorialidade, mais precisamente o estímulo às ações 
intersetoriais, com vista ao acesso universal aos alimentos, 
não está contemplada entre suas diretrizes, uma vez que 
esta política define apenas o compromisso do setor saúde 
nas três esferas de governo. 

D) Após dez anos de sua publicação, a PNAN ainda não 
contempla a Promoção de práticas alimentares e estilos de 
vida saudáveis, componente importante da promoção da 
saúde, entre suas diretrizes. 

E) Após dez anos de sua publicação, a PNAN ainda não 
contempla a implantação de ações destinadas a populações 
específicas (indígenas e outros povos e comunidades 
tradicionais), entre suas diretrizes. 
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37.37.37.37. A pirâmide alimentar foi criada pelo Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos – USDA, em 1992, e tem 
sido usada, ao longo dos anos, como instrumento de 
educação alimentar e nutricional. É incorreto afirmar: 

A) uma das propostas de mudança foi feita por Walter 
Willett/Harvard University, 2002: recomendação do consumo 
de água e seus benefícios, independentemente dos outros 
líquidos, já que esta desempenha papel fundamental na 
regulação de muitas funções vitais ao organismo. 

B) a pirâmide alimentar tornou-se um ícone moderno e 
permaneceu inalterada por muitos anos. 

C) sobre a pirâmide alimentar da USDA, podemos dizer que já 
houve tempo suficiente para a pirâmide ser testada e que 
ela não atingiu seus objetivos. 

D) estudos epidemiológicos e ensaios clínicos evidenciaram 
algumas falhas: ignora os benefícios cardiovasculares da 
ingestão moderada de bebida alcoólica.  

E) uma das propostas de mudança deste instrumento foi feita 
por Walter Willett/Harvard University, 2002: recomendação 
da prática de exercícios físicos, ressaltando seus benefícios. 

 

38.38.38.38. A unidade de alimentação e nutrição deve ser planejada de 
maneira a permitir o funcionamento adequado ao 
desenvolvimento de todas as etapas do processo de 
produção. Sobre esse aspecto, assinale a opção correta.  

A) Deve existir separação entre as diferentes atividades da 
produção de alimentos, por meios físicos ou por outros 
meios eficazes, visando à prevenção de contaminação 
cruzada. 

B) Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as 
grelhas devem possuir dispositivo que permitam o seu 
fechamento. 

C) Instalações sanitárias e vestiários não devem se comunicar 
diretamente com a área de preparação e armazenamento 
de alimentos ou refeitórios, a não ser quando autorizado 
pela vigilância sanitária. 

D) As instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estar 
supridas de produtos destinados à higiene pessoal, tais 
como papel higiênico, sabonete líquido inodoro antisséptico 
ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, e 
toalhas de papel não reciclado. 

E) Devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das mãos 
na área de manipulação, em posições estratégicas e em 
número suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.39.39.39. Em 1984, o Ministério da Saúde, por meio da Divisão 
Nacional de Saúde Materno-Infantil, elaborou o Programa 
de Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM. Sobre 
este programa, é incorreto afirmar: 

A) o PAISM incluía ações educativas, preventivas, de 
diagnóstico, tratamento e recuperação. 

B) o PAISM engloba a assistência clínica ginecológica, no    
pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento 
familiar, câncer de colo de útero e de mama, além de outras. 

C) não são componentes das ações de assistência ao parto e 
ao puerpério: ações educativas relacionadas ao aleitamento 
materno.  

D) o PAISM foi preconizado com o objetivo maior de reduzir a 
morbi-mortalidade entre as mulheres. 

E) é também objetivo do PAISM atender a mulher em sua 
integralidade, em todas as fases da vida, respeitando as 
necessidades e características de cada uma delas. 

 

40.40.40.40. Dadas as proposições seguintes sobre o indicador de 
saúde: “Coeficiente de Mortalidade Infantil”, 

I. É determinado pelo número de óbitos de menores de um 
ano, em certa área, durante o período de um ano, divididos 
pelo total de nascidos vivos, nessa mesma área durante o 
ano. O resultado é, usualmente, multiplicado pela base 
100. 

II. É objetivo do indicador: avaliar o risco de morrer devido a 
fatores relacionados à gestação e ao momento em torno do 
nascimento das crianças.  

III. Segundo o grupo de causas, a mortalidade infantil é 
classificada em dois grupos: evitáveis e não evitáveis. 

IV. Este indicador é calculado diretamente dos sistemas SIM e 
SINASC, pelo Ministério da Saúde. 

verifica-se que 

A) somente a IV é verdadeira. 

B) somente a III é verdadeira. 

C) todas são verdadeiras. 

D) somente a I é verdadeira. 

E) somente I e II são verdadeiras 

 

 

 


