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CASA DA MOEDA DO BRASIL

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 30 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA , E ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
Obs. Por razões de segurança, o candidato somente poderá levar o Caderno de Questões se permanecer na sala
até 30 (trinta) minutos antes do encerramento das provas.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 2 (DUAS) HORAS E (TRINTA)
MINUTOS.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no segundo dia útil após a realização das
provas na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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Ao longo de uma vida inteiramente dedicada ao estudo e
à análise da ética enquanto base da convivência huma-
na, e de uma permanente reflexão sobre o papel da ética
na conquista de um autoconhecimento, pode o profes-
sor Gabriel Chalita ser considerado hoje como o
propugnador máximo de uma transformação ética do país,
só ela capaz de resolver os grandes problemas que o
Brasil vem enfrentando há séculos.(...)
ZS: Qual foi o ponto de partida para seu livro (Os dez
mandamentos da ética) sobre ética?
GC: Foi minha permanente observação de que o ser hu-
mano está cada vez mais distante da ética e do equilíbrio.
O que vemos é a agressividade quase gratuita que se tra-
duz em brigas, violência no trânsito e no radicalismo exa-
cerbado gerador dos conflitos de ordem política, social e
religiosa, bem como dos vários tipos de preconceito e de
discriminação. São valores, concepções e ações equivo-
cadas, distorcidas e arcaicas que vêm prejudicando a
humanidade, como um todo, em vários momentos da sua
História. Essas atitudes e pensamentos estão na contra-
mão do que se espera de um mundo marcado pela forte
simbologia do novo milênio e de um novo século que, em
tese, deveriam trazer mais evolução, mais conscientização,
mais compreensão a respeito das coisas. Neste contexto,
creio que o resgate e/ou fortalecimento de valores essen-
ciais à vida em comunidade, tais como: honestidade, res-
peito às diferenças, tolerância, amor e solidariedade —
cada vez mais necessários nos dias de hoje — estão
profundamente vinculados e dependentes da apreensão
da ética e do seu exercício contínuo. Por isso, este livro
— fruto de anos como estudioso da filosofia, educador e
observador do comportamento humano — visa a colaborar
para o fortalecimento destas virtudes e para a reflexão em
torno delas.(...)
ZS: Acha que a melhor compreensão da ética ajudaria a
encurtar o abismo entre o discurso e a prática política?
GC: Sem dúvida. Muitos representantes da classe políti-
ca precisam compreender melhor o que é o chamado
“caminho do bem” — magistralmente descrito por
Aristóteles — bem como o que é a ciência do bem co-
mum. Dessa forma, certamente agiriam de maneira mui-
to mais comprometida e responsável.
Estou convencido de que o resultado de suas ações se-
ria muito melhor se refletissem mais a respeito da gran-
de responsabilidade social que têm nas mãos quando
ocupam um cargo. Outra reflexão essencial para eles
seria sobre o aspecto transitório do poder e o modo como
a brevidade dessa passagem impõe seriedade, princí-
pios éticos e uma postura correta em relação às pessoas
e às suas necessidades mais prementes.

Jornal de Letras, no 72, RJ, ago. 2004.

PORTUGUÊS III

O texto a seguir é parte de uma entrevista concedida por
Gabriel Chalita a Zora Seljan e publicada no Jornal de
Letras.
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1
Segundo o texto, a ética, para Gabriel Chalita, pode promover:

I - maior compreensão do indivíduo sobre si mesmo;
II - relacionamento positivo entre os homens;
III - solução das crises e conflitos brasileiros.

Está(ão) correta(s) o(s) item(ns):
(A) I, somente. (B) II, somente.
(C) III, somente. (D) I e II, somente.
(E) I, II e III.

2
No trecho “...radicalismo exacerbado gerador dos confli-
tos...” (l.14-15), a palavra destacada significa que o radica-
lismo se tornou mais:
(A) intenso.
(B) intempestivo.
(C) inusitado.
(D) inconseqüente.
(E) incompreensível.

3
Ao introduzir mais um período, a expressão “Neste con-
texto” (l. 24) refere-se à(ao):
(A) prática cotidiana da ética pelos cidadãos.
(B) comparação estabelecida entre ética e equilíbrio.
(C) pleno exercício da ética num grande país.
(D) afastamento de valores imprescindíveis ao convívio social.
(E) reconhecimento da importância de valores equivocados.

4
Segundo o autor, espera-se também dos políticos que aten-
dam a princípios éticos, tendo em vista a:
(A) certeza da reeleição.
(B) extensão do mandato.
(C) transitoriedade do poder.
(D) inconstância dos valores.
(E) responsabilidade dos eleitores.

5
No trecho “... que, em tese, deveriam trazer mais evolução,”
(l. 22-23), o verbo dever está na forma de plural porque
concorda com:
(A) a humanidade.
(B) ações equivocadas.
(C) novo milênio e novo século.
(D) essas atitudes e pensamentos.
(E) vários momentos da sua História.
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6
“São valores, concepções e ações equivocadas, distorcidas
e arcaicas que vêm prejudicando...” (l.17-18). Na forma ver-
bal assinalada está o verbo:
(A) vir, na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo.
(B) vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
(C) vir, na terceira pessoa do singular do presente do

subjuntivo.
(D) ver, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
(E) ver, na terceira pessoa do singular do presente do

indicativo.

7
“Dessa forma, certamente agiriam de maneira muito mais
comprometida e responsável.” (l.41-42). A expressão assi-
nalada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:
(A) Assim (B) Por que
(C) Embora (D) Porém
(E) Isto é

8
Dentre as palavras assinaladas, a que NÃO pertence à
mesma classe gramatical das demais é:
(A) “... uma vida inteiramente dedicada ao estudo...” (l.1)
(B) “... minha permanente observação ...” (l.11)
(C) “... estão profundamente vinculados ...” (l.28-29)
(D) “... magistralmente descrito ...” (l.39)
(E) “Dessa forma, certamente agiriam ...” (l.41)

9
A palavra que FOGE à regra de acentuação que as demais
seguem é:
(A) substância.
(B) núcleo.
(C) idéia.
(D) família.
(E) tendências.

10
Assinale a opção em que o item destacado muda de signifi-
cado e passa a pertencer a outra classe de palavras quando
colocado após o substantivo.
(A) Drásticas limitações.
(B) Criativa resistência.
(C) Difíceis tempos.
(D) Negros anos.
(E) Certas leis.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
O custo de uma refeição é definido como todos os gastos
que fazem parte da produção de bens ou serviços e podem
ser classificados, em relação ao aspecto contábil, em
diretos e indiretos. Considere os seguintes valores per capita
de uma Unidade de Alimentação e Nutrição:

Neste caso, o valor do custo direto, em reais, é:
(A) 3,00
(B) 3,80
(C) 3,95
(D) 4,00
(E) 4,30

12
Esporos microbianos são estruturas resistentes ao calor,
à desidratação e ao congelamento, entre outros. Em condi-
ções favoráveis, a reversão da forma de esporo para a forma
vegetativa pode resultar na multiplicação de microrganismos
em alimentos. Assinale a opção que apresenta apenas
bactérias capazes de formar esporos.
(A) Clostridium botulinum, Salmonella sp e Staphylococcus

aureus.
(B) Clostridium perfringens, Salmonella sp e Yersinia

enterocolitica.
(C) Bacillus cereus, Clostridium botulinum e Clostridium

perfringens.
(D) Campylobacter jejuni, Bacillus cereus e Staphylococcus

aureus.
(E) Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica e Listeria

monocytogenes.

13
O Bacillus cereus pode causar duas formas distintas de
gastroenterite: a síndrome emética e a diarréica. Esta última
caracteriza-se por um período de incubação que varia de
8 a 16 horas e tem como principais sintomas: diarréia intensa,
dores abdominais e tenesmos retais. Um dos principais
alimentos envolvidos neste caso é o:
(A) creme de leite.
(B) ovo.
(C) iogurte.
(D) queijo.
(E) leite.

Gêneros alimentícios
Energia elétrica
Aluguel
Mão-de-obra do funcionário da UAN
Água
Materiais descartáveis

R$ 3,00
R$ 0,10
R$ 0,20
R$ 0,80
R$ 0,05
R$ 0,15
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14
Os movimentos trabalhistas reivindicando melhores condi-
ções de trabalho, incluindo a alimentação subsidiada,
concomitantemente à maciça conscientização empresarial
acerca dos benefícios decorrentes de uma alimentação equi-
librada, levaram as empresas a incluir, em suas estruturas
funcionais, as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN).
De acordo com as exigências legais vigentes, é necessária
a existência de um responsável técnico em serviços de
alimentação que, em UAN, deve ser:
(A) qualquer profissional de nível superior.
(B) qualquer funcionário capacitado que trabalhe no local.
(C) funcionário com formação em nível técnico em Nutrição.
(D) profissional graduado em Nutrição.
(E) profissional com pós-graduação em controle de qualidade.

15
A American Diabetic Association recomenda que, em
relação à ingestão de carboidratos, a terapia nutricional de
pacientes portadores de diabetes tipo 2 seja baseada na
quantidade total de carboidrato consumido e não à fonte desse
carboidrato.
Equivale a uma fonte de carboidrato, uma porção de alimen-
to que apresenta uma quantidade, em gramas, de carboidrato
igual a:
(A) 15
(B) 20
(C) 25
(D) 30
(E) 35

16
Segundo Teixeira et al. (2003), a depreciação de equipamen-
tos é uma despesa que não é desembolsada, apenas
contabilizada e representa a perda de valor de um ativo pelo
desgaste natural de um bem. Considerando-se que um
fogão foi adquirido por R$ 2.000,00 e que, após 10 anos de
vida útil, terá um valor residual de R$ 200,00, pode-se afirmar
que a depreciação anual desse equipamento, em reais,
é de:
(A) 200,00
(B) 180,00
(C) 160,00
(D) 130,00
(E) 100,00

17
O dimensionamento dos equipamentos utilizados em uma
Unidade de Alimentação e Nutrição constitui tarefa que
requer experiência do nutricionista. Quantos quilos de arroz
é possível preparar em um caldeirão de 150 litros, conside-
rando o fator de cocção do arroz igual a 3?
(A) 35 (B) 45 (C) 55 (D) 65 (E) 75

18
Os procedimentos operacionais padronizados (POP’s)
devem ser escritos de forma objetiva, além de estabelecer
instruções seqüenciais para a realização de operações
rotineiras e específicas na manipulação de alimentos.
De acordo com a RDC 216/2004, os serviços de alimenta-
ção devem implantar POP relacionado a:
(A) programa de recolhimento de alimentos.
(B) manejo de resíduos.
(C) manutenção preventiva e calibração de equipamentos.
(D) seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens.
(E) higienização de reservatórios.

19
O programa de controle médico da saúde ocupacional torna
obrigatória a realização, pelos trabalhadores, de exames
admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudan-
ça de função e demissionais. O funcionário X, 35 anos, não
portador de doença crônica e que não é exposto a risco ou
situação de trabalho que implique o desencadeamento de
doenças ocupacionais, deve realizar os exames periódicos
a cada:
(A) 6 meses. (B) 1 ano.
(C) 2 anos. (D) 3 anos.
(E) 5 anos.

20
A farinha é obtida pela moagem do grão de cereal e varia de
acordo com o grau de extração e subdivisão. A farinha bran-
ca, de primeira, apresenta um grau de extração do grão de:
(A) 20 a 50% (B) 30 a 60%
(C) 40 a 70% (D) 50 a 80%
(E) 60 a 90%

21
Segundo a RDC 216/2004, o responsável pela manipulação
de alimentos deve ser comprovadamente submetido a curso
de capacitação para o cargo. Esse curso deve abordar, no
mínimo, todos os seguintes temas:
(A) higiene dos alimentos, microbiologia, pontos críticos de

controle e manual de boas práticas.
(B) doenças transmitidas por alimentos, técnica dietética,

dietoterapia e análise de perigos e pontos críticos de
controle.

(C) manipulação higiência dos alimentos, boas práticas,
análise sensorial e análise de perigos e pontos críticos
de controle.

(D) técnica dietética, contaminantes alimentares, análise
sensorial e higiene dos alimentos.

(E) contaminantes alimentares, doenças transmitidas por
alimentos, manipulação higiência dos alimentos e boas
práticas.
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22
As hortaliças apresentam substâncias responsáveis por
odores característicos, como, por exemplo, os bulbos que
contêm em sua composição:
(A) lisina. (B) metionina.
(C) treonina. (D) cistina.
(E) histidina.

23
A leptina é um hormônio secretado pelo tecido adiposo que
parece estar correlacionada com a porcentagem de gordura
corpórea. Portanto, indivíduos obesos apresentam níveis
séricos elevados de leptina. Estudos em animais demons-
traram que a leptina apresenta como principal função:
(A) aumentar a saciedade e o metabolismo energético.
(B) aumentar a saciedade e não interferir no metabolismo

energético.
(C) aumentar a saciedade e reduzir o metabolismo

energético.
(D) reduzir a saciedade e o metabolismo energético.
(E) reduzir a saciedade e aumentar o metabolismo

energético.

24
A existência de refeitório é obrigatória nas empresas em que
trabalhem mais de 300 funcionários, segundo a NR 24.
O refeitório deve apresentar uma área de 1 m2 por usuário,
abrigando, de cada vez, 1/3 do total de empregados por
turno de trabalho. Os percentuais dessa área que devem
corresponder à cozinha e ao depósito de gêneros alimen-
tícios, respectivamente, são:
(A) 25 e 20% (B) 30 e 25%
(C) 35 e 20% (D) 40 e 15%
(E) 45 e 10%

25
As embalagens de matérias-primas representam uma
barreira contra a contaminação por perigos em alimentos.
Durante a manipulação de uma preparação, embalagens
podem ser abertas sem que todo o produto seja utilizado.
Dessa forma, o restante do produto deve ser:
(A) acondicionado em recipiente adequado, identificando-se

o nome do responsável pela manipulação do produto.
(B) acondicionado em recipiente adequado, identificando-se

a data de abertura, a validade e o nome do produto.
(C) mantido na própria embalagem, identificando-se o nome

do responsável pela manipulação do produto.
(D) mantido na própria embalagem, que deve ser fechada

adequadamente.
(E) desprezado, já que não há como garantir sua integridade

após aberto.

26
As gorduras podem decompor-se com relativa facilidade.
O aquecimento excessivo desdobra a gordura em ácido graxo
e glicerol. O glicerol pode sofrer desidratação e produzir uma
substância considerada prejudicial à saúde chamada:
(A) fenilalanina. (B) homocisteína.
(C) lecitina. (D) alicina.
(E) acroleína.

27
Os cálculos renais de ácido úrico estão associados à gota
e a algumas doenças malignas. O fator mais importante
envolvido na formação desses cálculos parece ser a produ-
ção de urina ácida. Dentre os alimentos apresentados a
seguir, assinale somente aqueles que contribuem para a
acidez da urina.
(A) Nozes, leite e pães.
(B) Queijo, manteiga e maçã.
(C) Banana, melaço e café.
(D) Carnes, ovos e ameixa.
(E) Mel, creme de leite e amendoim.

28
Segundo Franco & Landgraf (2003), ponto crítico de controle
pode ser defindo como uma operação na qual uma medida
preventiva ou de controle pode ser realizada para eliminar,
prevenir ou minimizar um perigo. Um exemplo de operação
capaz de eliminar perigos é:
(A) congelamento.
(B) refrigeração.
(C) higienização.
(D) enlatamento.
(E) resfriamento.

29
A avaliação nutricional é uma abordagem completa realizada
pelo nutricionista para determinar o estado nutricional do
indivíduo e deve contemplar todos os seguintes parâmetros:
(A) histórico clínico, nutricional, medicamentoso e social do

paciente; exames físicos; medidas antropométricas e
dados laboratoriais.

(B) histórico social e medicamentoso; dados laboratoriais;
exames clínicos e freqüência de consumo alimentar.

(C) exames físicos; inquérito dietético; avaliação global sub-
jetiva e medidas antropométricas.

(D) história da doença atual; história patológica pregressa;
exame físico e queixa principal.

(E) avaliação global subjetiva; dados laboratoriais;
recordatório alimentar e história patológica pregressa.

30
A doença diverticular refere-se a herniações semelhantes a
sacos na parede colônica e tem sua incidência aumentada
com o avanço da idade. O tratamento nutricional de pacien-
tes com diverticulose baseia-se na ingestão:
(A) elevada de fibras alimentares.
(B) elevada de proteína de alto valor biológico.
(C) reduzida de carboidrato refinados.
(D) reduzida de gordura saturada.
(E) reduzida de leites e derivados.


