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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 03/05/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

 NUTRICIONISTA 
 



 

PARTE I - NUTRICIONISTA 
 
01 - Dentro da classificação das fibras, quais dos alimentos 
abaixo são considerados como fornecedores de fibras 
INSOLÚVEIS: 

A) Farelo, Vegetais maduros, Grãos integrais. 
B) Leguminosas, Maçãs, Cenouras. 
C) Aveia, Vegetais maduros, Farelos. 
D) Grãos integrais, Maçãs, Cevada. 
E) Trigo, Leguminosas, Aveia. 

      
02 - Na fabricação de uma GELÉIA ou GELATINA, qual 
o principal componente responsável pela absorção da água, 
no processo de formação do gel: 

A) Hemicelulose. 
B) Lignina. 
C) Pectina. 
D) Quitina. 
E) Carregenina. 

 
03 - Dentre os diferentes tipos de gorduras, qual 
caracteriza-se  por apresentar na    sua composição 75% de 
ácido graxo monoinsaturado, cadeias longas de 18 
carbonos e torna-se turva e viscosa quando resfriada: 

A) Azeite de oliva. 
B) Óleo de coco. 
C) Margarina. 
D) Manteiga. 
E) Gordura do leite. 

 
04 - O processamento de alimentos poderá danificar os 
aminoácidos, reduzindo sua disponibilidade de várias 
maneiras. Assim, o tratamento com calor na presença de 
açúcares redutores causa perda, sobretudo do aminoácido: 

A) Metionina. 
B) Histidina. 
C) Cistina. 
D) Lisina. 
E) Leucina. 

 
05 - Qual o valor da proteína bruta de um alimento que 
contém 3g de nitrogênio (N): 

A) 12,00g. 
B) 1,20g. 
C) 20,18g. 
D) 1,50g. 
E) 18,75g. 

 
06 - De acordo com o Ministério da Saúde (MS), os 
alimentos para praticantes de atividade física que 
apresentam na composição: carboidratos abaixo de 90% do 
valor energético total do produto, mínimo de 65% de 
proteína de alto valor biológico, 1/3 de gorduras saturadas, 
1/3 monoinsaturada e 1/3 de poliinsaturada, podendo 
conter vitaminas e/ou minerais desde que não ultrapassem 
a Ingestão Diária Recomendada (R.D.I), são classificados 
como: 

A) Repositores Energéticos. 
B) Alimentos Compensadores. 
C) Repositores Hidreletrolíticos. 
D) Suplementos. 
E) N.D.R. 

07 - Os mecanismos fisiopatológicos relacionados à 
Síndrome Metabólica estão se tornando cada vez mais 
freqüente na infância e adolescência, estando este aumento 
diretamente proporcional ao aumento da prevalência de 
obesidade nessa faixa etária. Assinale a resposta que 
define parâmetros utilizados para definição da Síndrome 
Metabólica na adolescência: 

A) Circunferência da cintura ≥ percentil 90; 
Triglicerídeos ≥ 110mg/dL; HDL –col. < 40mg/dL; 
Pressão arterial ≥ percentil 90; Glicemia≥ 110mg/dL. 

B) Circunferência da cintura ≥ percentil 90; 
Triglicerídeos ≥ 110mg/dL; HDL –col. > 40mg/dL; 
Pressão arterial ≥ percentil 90; Glicemia <110mg/dL. 

C) Circunferência da cintura ≤ percentil 90; 
Triglicerídeos ≥ 110mg/dL; HDL –col. < 40mg/dL; 
Pressão arterial ≥ percentil 90; Glicemia <110mg/dL. 

D) Circunferência da cintura ≤ percentil 90; 
Triglicerídeos ≥ 110mg/dL; HDL –col. > 40mg/dL; 
Pressão arterial < percentil 90; Glicemia <110mg/dL. 

E) Circunferência da cintura ≤ percentil 90; 
Triglicerídeos ≤ 110mg/dL; HDL –col. > 40mg/dL; 
Pressão arterial < percentil 90; Glicemia <110mg/dL. 
 

08 - Na Técnica Dietética dentro do tópico condimentos e 
ervas são classificados como corantes: 

A) Massa de tomate, manjericão, orégano. 
B) Caramelo, colorau, espinafre. 
C) Cravos, canela, curry. 
D) Açafrão, páprica, chocolate e café. 
E) Pimentão, cebola roxa, alcaparras. 

 
09 - Preencher a Ficha de Preparação Técnica (FPT) 
considerando as informações abaixo, de uma receita de 
bife frito.  Em seguida assinale a alternativa que determina 
o valor do Fator de Correção (FC) do ovo e a quantidade 
total de carne. O número de porções: 12 . 

Ingredientes PL FC PB QT 
Carne 100g    
Óleo p/ fritura 15mL    
Ovos    110g 
Farinha de trigo(3%)     

OBS: Peso das cascas dos ovos =13g; FC carne = 1,08. 
 

A) 1,14 e 1296 respectivamente. 
B) 1,13 e 1300g respectivamente. 
C) 1,13 e 1296g respectivamente. 
D) 1,12 e 1300g respectivamente. 
E) 1,15 e 1404g respectivamente. 

            
10 - A esterilização pelo calor é a operação unitária, na 
qual o alimento é aquecido à temperatura alta o suficiente, 
por um tempo adequadamente longo, para destruir a 
atividade microbiológica e enzimática. O tempo necessário 
para esterilizar um alimento é influenciado por: 

A) Pela resistência ao calor dos microrganismos ou 
enzimas presentes nos alimentos. 

B) Pelas condições do aquecimento. 
C) Pelo pH e estado físico do alimento. 
D) Pelo tamanho do recipiente. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 



 

11 - A salga é um processo de conservação de alimentos 
que se conhece desde a antiguidade, no entanto, ainda hoje 
é bastante utilizado. Sobre esse processo de conservação é 
incorreto afirmar: 

A) O sal é essencial no processo de cura da carne, 
contribuindo na conservação e conferindo-lhe cor, 
aroma, sabor e textura desejáveis. 

B) O sal, juntamente com o nitrito e os nitratos, são 
os componentes não cárneos mais importantes na 
indústria de transformação da carne. 

C) Uma das mais importantes funções do sal, na 
indústria de produtos cárneos, é a extração das 
proteínas miofibrilares. 

D) O sal é utilizado na conservação de produtos de 
origem animal, como carne e derivados do leite, 
como também na preparação de conserva de 
produtos de origem vegetal. 

E) A extração e solubilização das proteínas 
miofibrilares pelo sal, não contribuem para a 
emulsificação das gorduras e na capacidade de 
retenção de água durante o cozimento de produtos 
cárneos. 
 

12 - A pasteurização é um tratamento térmico usado em 
alimentos quando processos rigorosos poderiam afetar suas 
propriedades organolépticas e nutricionais. Nesse 
processo, os objetivos do uso divergem de acordo com o 
alimento empregado. Assim, qual a alternativa que o 
alimento não corresponde aos objetivos principais da 
pasteurização: 

A) Suco de frutas: inativação de enzimas. 
B) Ovo líquido: destruição de enzimas e 

microrganismos deterioradores. 
C) Cerveja: destruição de microrganismos 

deterioradores. 
D) Leite: destruição de microrganismos patogênicos 

como Brucella abortus, Micobacterium 
tuberculosis. 

E) Sorvetes: destruição de microrganismos 
patogênicos. 
 

13 - Baseado na pirâmide alimentar, adaptada por Philippi 
et al (1996) para a população brasileira, visando orientar o 
consumo de uma alimentação saudável, assinalar a 
alternativa FALSA: 

A) A base da pirâmide representada pelo grupo dos 
cereais, pães, tubérculos e raízes recomenda o 
consumo diário de 5 a 7 porções. 

B) Deve-se consumir 4 a 5 porções diariamente de 
hortaliças. 

C) Os açucares e doces, topo da pirâmide alimentar, 
orienta o consumo diário de 1 a 2 porções. 

D) As carnes e ovos, grupo importante da 
alimentação, orienta o consumo moderado de 1 a 
2 porções diárias. 

E) A recomendação do consumo diário dos grupos 
das frutas é de 3 a 5 porções. 

 
 
 
 

14 - A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição 
(1990), sugeriu valores mínimos e máximos de 
contribuição dos nutrientes energéticos em relação as 
Necessidades Energéticas Totais – NET: 
I – Proteínas 10 a 12%; 
II – Lipídios 20 a 30%; 
III – Glicídios 60 a 70%. 

Com base nas assertivas acima, assinalar a alternativa 
VERDADEIRA: 

A) Somente a alternativa I está correta. 
B) Somente a alternativa III está correta. 
C) Somente as alternativas  I e II estão corretas. 
D) As alternativas I e III estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
15 - As boas práticas de manipulação dos alimentos 
exigem medidas de controle e atividades subseqüentes à 
produção e distribuição das refeições. Neste sentido os 
profissionais envolvidos terão que se reportar ao 
planejamento observando se tudo ocorre ou ocorreu em 
conformidade com o planejado. Considerando a Análise e 
Avaliação do processo de produção, assinalar a alternativa 
FALSA: 

A) O número de refeições produzidas. 
B) As sobras e o custo. 
C) A cobertura em calorias e nutrientes. 
D) A aceitação da alimentação servida. 
E) O tempo de permanência do usuário no refeitório. 

 
16 - A avaliação bioquímica e laboratorial realizada a 
partir das dosagens sanguíneas é um recurso fundamental 
para o tratamento e acompanhamento das dislipidemias. 
Assinalar a alternativa FALSA referente aos valores de 
referência das diferentes categorias de lipídeos nas 
diversas faixas etárias. 

A) Para indivíduos com idade de 2 a 19 anos, os 
valores (mg/dl) desejáveis para o colesterol total é 
< 170. 

B) A faixa de triglicerídeos entre 150 – 200mg/dl é 
considerada limítrofe para indivíduos acima de 20 
anos de idade. 

C) O HDL (colesterol) de indivíduos com idade 
acima de 20 anos, só é considerado alto quando > 
80 mg/dl. 

D) Os indivíduos com idade entre 10 e 19 anos, com 
a taxa de triglicerídeos > 130mg/dl, já é 
considerado elevado. 

E) O colesterol total < 200 é considerado ótimo para 
indivíduos com idade acima de 20 anos. 
 

17 - Assinalar a alternativa FALSA referente às diferentes 
técnicas ou procedimentos de aplicação de Inquérito 
Dietético, para avaliação do estado nutricional: 

A) Anamnese ou história dietética. 
B) Pesos e medidas. 
C) Registro alimentar. 
D) Inquérito recordatório de 48 horas. 
E) Questionário de freqüência de consumo alimentar. 

 
 
 



 

18 - A elaboração de cardápios numa UAN é uma 
atividade de extrema importância e considerada ponto de 
partida do funcionamento da mesma. Neste momento além 
do respectivo padrão, outros fatores são fundamentais para 
que estes se concretizem. Dentre as alternativas abaixo 
assinalar aquela considerada de menor relevância. 

A) Área física e equipamentos adequados. 
B) Adequação ao clima, digestibilidade e 

consistência das preparações. 
C) Necessidades nutricionais da clientela. 
D) Disponibilidade dos gêneros no mercado. 
E) Recursos humanos disponíveis em quantidade e 

qualidade. 
 

19 - Considerando a existência de um panelão de 300 litros 
em uma determinada UAN, quantos quilos (Kg) de feijão, 
é possível preparar de cada vez neste equipamento, 
considerando que o Fator de Cocção (FCç) desta 
preparação é 3,0: 

A) 90 kg. 
B) 100 kg. 
C) 110 kg. 
D) 60 kg. 
E) N.D.R. 

 
20 - O IRd (Indicador de Rendimento de Mão de Obra) 
proposto por Gandra e col. (1983), visa avaliar o 
rendimento da mão de obra em função do tempo previsto 
para o preparo e distribuição de uma refeição (em 
minutos). Desta forma assinalar a alternativa que 
corresponde ao IRd de uma UAN que tem 32 funcionários 
trabalhando 8,4 horas p/dia, produzindo 1.580 refeições. 

A) 10,2 minutos p/refeição. 
B) 0,17 minutos p/refeição. 
C) 1,21 minutos p/refeição. 
D) 0,59 minutos p/refeição. 
E) N.D.R. 

 
21 - Nos últimos anos, o IMC (Índice de Massa Corporal) 
tem sido usado e indicado como critério de diagnóstico 
nutricional tanto na prática clínica nutricional quanto em 
estudos epidemiológicos de base populacional.  Assinalar a 
alternativa FALSA referente aos critérios de diagnóstico 
nutricional para indivíduos adultos. 

A) IMC < 16,0 é considerado baixo peso grau III 
(desnutrição III). 

B) IMC ≥ 35,0 é considerado obesidade grau III 
(mórbida). 

C) IMC de 18,5 – 24,9 é considerado eutrofia. 
D) IMC > 30,0 é considerado obesidade. 
E) IMC de 25,0 – 29,9 é considerado sobrepeso (pré-

obesidade). 
 

22 - Conforme RDC N° 216, de 15 de setembro de 2004, 
manipuladores de alimentos devem ser submetidos à 
capacitação abordando os diferentes temas, EXCETO: 

A) Contaminantes alimentares. 
B) Boas práticas. 
C) Legislação sobre alimentos. 
D) Doenças transmitidas por alimentos. 
E) Manipulação higiênica dos alimentos. 

23 - Para melhor controlar os alimentos reaproveitados, 
são importantes alguns critérios de controle de tempo e 
temperatura. Assinalar a alternativa FALSA: 

A) No reaquecimento, a temperatura no interior do 
alimento deverá atingir 64 ou 60°C por 2 minutos. 

B) O alimento após a cocção em espera para a 
distribuição, deverá ser mantido a 65°C ou mais. 

C) Se houver necessidade de refrigeração após a 
cocção, a temperatura deverá atingir 4°C no 
interior do alimento entre 2 a 4 horas, 
permanecendo nessa temperatura no máximo por 
48 horas. 

D) A temperatura de cocção deverá atingir 74°C no 
interior do alimento. 

E) Os alimentos distribuídos frios deverão estar sob 
temperatura de 10°C ou menos. 
 

24 - Com relação a execução do Programa Nacional da 
Alimentação Escolar, assinalar a alternativa CORRETA: 

A) O Poder Legislativo está representado por 1(um) 
titular e 1(um) suplente nos Conselhos de 
Alimentação Escolar – CAE. 

B) O mandato dos conselheiros do CAE é de 2 anos, 
podendo ser reconduzido por igual período. 

C) O exercício do mandato dos conselheiros do CAE 
é considerado serviço público relevante, podendo 
ser remunerado. 

D) O valor per capita da alimentação escolar 
repassado pelo FNDE às Entidades Executoras é 
R$ 0,30 (trinta centavos de real) para alunos 
matriculados na pré-escolar, ensino fundamental, 
ensino médio e educação de jovens e adultos 
(EJA). 

E) Os cardápios deverão ser planejados e executados 
de modo a atender no mínimo 15% (vinte por 
cento) das necessidades diárias dos alunos 
matriculados na educação básica, em período 
parcial. 
 

25 - Considerando os diferentes nutrientes e suas 
principais fontes, assinalar a alternativa FALSA: 

A) Fígado, vegetais verdes intensos e amarelos são 
fontes de ferro. 

B) Leites, queijos e iogurtes são fontes de cálcio. 
C) Abacate, salmão, e castanha do Pará são fontes de 

Omega 3. 
D) Frango, ovo e peixes são fontes de proteínas 

consideradas de alto valor biológico. 
E) Manteiga, carne de sol e ovo são fontes de 

gorduras insaturadas. 
 

26 - Na Insuficiência Renal Crônica (IRC), como a 
creatinina depende da massa muscular, o “clearance” deve 
ser corrigido pela superfície corporal, e o resultado 
multiplicado por: 

A) 1,37m2. 
B) 1,75m2. 
C) 1,67m2. 
D) 1,73m2. 
E) 1,77m2. 

 



 

27 - As doenças cardiovasculares são patologias muito 
freqüente no nosso meio. Desta forma, podemos 
considerar como fatores primários de risco:  

A) Sedentarismo, estresse e tabagismo. 
B) Hipertensão arterial, colesterol elevado, 

tabagismo. 
C) Diabetes, HDL baixo, atividade trombótica. 
D) Tabagismo, triglicerídeos elevados, HDL alto. 
E)  Hipertrofia ventricular, isquemia cerebral, 

obesidade. 
 

28 - No processo de envelhecimento, alterações 
fisiológicas e anatômicas têm repercussão na saúde e 
nutrição do idoso. Desta forma, o estado nutricional pode 
ser afetado pelo uso de medicamentos causando uma 
diminuição na absorção, no metabolismo ou na excreção 
de nutrientes.  Assim, assinale a alternativa CORRETA 
quanto à relação entre medicamentos e nutrientes:  

A) Os antibióticos em geral, reduzem a síntese de 
vitamina K por bactérias intestinais e prejudicam 
os mecanismos de coagulação. 

B) Os diuréticos aumentam a excreção de potássio, 
magnésio e cálcio, além das vitaminas 
hidrossolúveis. 

C) Os Laxantes podem depletar as vitaminas 
lipossolúveis ( A,D,E, K) e minerais como sódio i 
potássio. 

D) Os antiácidos e bloqueadores ácidos, aumentam o 
pH gástrico levando a redução na absorção do 
cálcio, ferro, magnésio e zinco. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 A Revolução Industrial provocou a dissociação 
entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o 
humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem 
começa a ser identificada com a eficiência em dominar e 
transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de 
liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde 
importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e 
a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da 
liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição. 
A militância política passa a ser tolerada, mas como opção 
pessoal de cada um. 
 Essa ruptura teve o importante papel de contribuir 
para a revolução do conhecimento científico e tecnológico. 
A sociedade humana se transformou, com a eficiência 
técnica e a consequente redução do tempo social 
necessário à produção dos bens de sobrevivência. 
 O privilégio da eficiência na dominação da 
natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em 
vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o 
homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no 
sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e 
científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia 
e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que 
servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade 
identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de 
produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar 
o nível dos meios de produção. 
 Graças a essa especialização e priorização, foi 
possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade 
que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema 
capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da 
liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à 
escassez. Mas não consegue permitir que o potencial 
criado pela ciência e tecnologia seja usado com a 
eficiência desejada. 

(Cristovam Buarque. Na fronteira do futuro. Brasília:  
Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações) 

 
29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto: 
I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a 
ética foi extinta a partir do século XIX. 
II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo 
parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior. 
III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como 
forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a 
liberdade desejada. 

A) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
B) Está correta apenas alternativa II. 
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
 
 
 
 
 



 

30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao 
texto, exceto: 

A) O autor defende que o sistema capitalista 
apresenta a seguinte analogia: quanto maior o 
consumo, menor a opressão. 

B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser 
classificado como verbo e “da liberdade social”, o 
objeto indireto. 

C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas” 
(1º parágrafo) corresponde à ideia de 
consequência de porém, expressão que pode 
ocupar o mesmo lugar na oração. 

D) A definição de “Liberdade” é tomada como 
sinônima de consumo e de eficiência no domínio e 
na conversão da natureza em bens e serviços. 

E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração 
“que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo), 
manteria correta a pontuação e não modificaria a 
estrutura sintática do período. 

 
31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras 
estão corretamente grafadas: 

A) gorgeta – genjiva – vagem 
B) tigela – pagem – cafajeste 
C) deslise – firmeza – gás 
D) pesquisa – proeza – paralizia 
E) jiló – alforje – vertigem 

 
32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque: 

A) é monossilábico tônico terminado em a. 
B) a vogal a tem timbre aberto. 
C) é um monossílabo átono. 
D) é palavra sem valor semântico. 
E) N. D. A. 

 
33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase 
foi usado incorretamente: 

A) Maria fica à vontade em sua casa. 
B) Esta é a pessoa à qual me referi. 
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido. 
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia. 
E) Dirigia-se àquela que estava distante. 

 
34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período 
“Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”? 

A) Por separar orações adverbiais. 
B) Por marcar o vocativo. 
C) Por marcar termos intercalados. 
D) Por indicar a elipse do verbo. 
E) Por separar os termos que se quer realçar. 

 
35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são 
formados pelo processo de derivação regressiva: 

A) percorrer / fala 
B) amanhecer / embarque 
C) mulher-gato / pedreiro 
D) corte / janta 
E) pesca / ajoelhar 

 
 
 

36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se 
como “complemento nominal”. 

A) A criança foi encontrada por policiais. 
B) O vestido da menina é lindo. 
C) Obedeço aos meus pais. 
D) Comovemos a todos, mas a ninguém 

convencemos. 
E) O sítio fica longe da estação. 

 
37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma 
figura conhecida por: 

A) metonímia 
B) catacrese 
C) ironia 
D) hipérbole 
E) prosopopéia 

 
38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a 
concordância prescrita pela gramática. Indique-a. 

A) Ela está meio aborrecida. 
B) Havia menos pessoas no evento. 
C) Água é bom para a saúde. 
D) Estávamos alertas. 
E) Estamos quites. 

 
39 - Assinale a opção correta quanto à concordância. 

A) Bateram cinco horas o relógio do escritório. 
B) Vossas Excelências passa bem? 
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso 

mundial. 
D) Vinte por cento da população será avisado. 
E) N. D. A. 

 
40 - Marque o item em que há erro de regência verbal. 

A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais. 
B) Aspirei ao perfume das flores. 
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo. 
D) Todos visamos ao progresso. 
E) Mário lembra seu pai no modo de falar. 

 


