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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

 

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 01/03/2010, 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 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009. 
  
* 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 - NUTRIÇÃO 
 
01 - De acordo com as regras de Ouro da “OMS” sobre a 
preparação inócua dos alimentos estão corretas as 
alternativas abaixo, exceto: 

A) Um armazenamento correto retarda a 
proliferação microbiana e destrói os 
microorganismos. 

B)  Recomenda que as UAN´s somente adquiram 
aves frescas ou congeladas que tenham sido 
tratadas por radiações ionizantes. 

C) Os alimentos congelados como: carnes, pescados 
e aves devem ser completamente descongelados 
antes da cocção. 

D) Um reaquecimento correto implica em todas as 
partes do alimento alcançarem pelo menos uma 
temperatura de 70°C. 

E) Armazenar cuidadosamente os alimentos cozidos 
por mais de 4 a 5 horas somente em condições de 
calor (em torno ou acima de 60°C) e em 
condições de frio (em torno ou abaixo de 10°C). 

 
02 - Assinalar a alternativa CORRETA, referente ao tipo 
de exame exigido para manipuladores de alimentos 
correlacionando-o ao objetivo da sua realização: 
1- VDRL 
2- Coprocultura 
3- Hemograma 
4- Coproparasitológico 
5- Urina tipo I 
(   ) Diagnosticar a sífilis que é uma doença que pode 
trazer distúrbios neurológicos, em estagio mais avançado; 
(  ) Isolar microrganismos patogênicos, que podem ser 
transmitidos durante a manipulação dos alimentos, 
acarretando surto de toxinfecção alimentar aos 
consumidores; 
(   ) Visa estabelecer um diagnóstico com precocidade 
sobre a presença de anemia, alteração de coagulação 
sanguínea, presença de infecção bacteriana, viral ou 
parasitaria além das reações imunológicas. 
(   ) Detecta a existência de alguma infecção urinária 
crônica sub-clinica ou mesmo a formação de cristais, que 
podem levar a formação de cálculos renais. 
(   ) Investiga a presença de parasitas intestinais, que  
podem com freqüência ocasionar  diarréias, espoliações 
orgânicas,  deixando o individuo  debilitado para o 
trabalho, além de poder transmitir através do produto 
manipulado. 

A) 1,2,3,5 e 4 
B) 1,3,2,5 e 4 
C) 1,2,3,4 e 5 
D) 1,3,5,4 e 2 
E) 2,1,5,3 e 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 - O estado nutricional na sua dimensão biológica, 
teoricamente pode ser expresso dentro de três modalidades 
de manifestações orgânicas: 
1- Normalidade nutricional 
2- Carências nutricionais 
3- Distúrbios nutricionais 
Fazer a devida correlação e assinalar a alternativa correta: 
(  ) Obesidade 
(  ) Bócio endêmico 
(  ) Aterosclerose 
(  ) Hipertensão 
(  ) Cárie dental 

A) 2,3,3,3 e 2 
B) 3,2,3,3 e 2 
C) 3,3,2,2 e 3 
D) 2,2,3,3 e 3 
E) 3,2,2,3 e 3 

 
04 - A classificação de Gomez foi à primeira classificação 
do estado nutricional baseada no indicador peso/idade 
internacionalmente recomendada para avaliar o estado 
nutricional de crianças. Neste contexto, identificar abaixo a 
alternativa falsa: 

A) Uma criança com percentual de adequação de 
peso acima de 110%, é considerada uma criança 
com sobrepeso ou obeso. 

B) Uma criança com percentual de adequação de 
peso abaixo de 60%, é considerada uma criança 
com desnutrição de III grau (desnutrição grave); 

C) Uma criança com percentual de adequação de 
peso entre 90% e 76%, é considerada uma criança 
com desnutrição de grau leve. 

D) A classificação de Gómez é utilizada para classificar 
o estado nutricional de crianças até 10 anos de idade. 

E) Uma criança com percentual de adequação de 
peso entre 110% e 91%, é considerada normal. 

 
05 - Considerando a NR-24, identificar a alternativa que 
corresponde à área física adequada para refeitório, cozinha 
e deposito de gêneros respectivamente de uma Unidade de 
Alimentação e Nutrição que atende em media 630 
desjejuns, 1860 almoços e 410 jantares diariamente: 

A) 1860,0 m², 651,0m² e 372,0m² respectivamente. 
B) 1000,0m², 350,0m² e 200,0m² respectivamente. 
C) 620,0m², 186,0m² e 124,0 m² respectivamente. 
D) 310,0m², 108,5m² e 62,0m² respectivamente. 
E) 620,0m², 124,0m² e 186,0m² respectivamente. 

 
06 - Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) de uma 
Instituição Pública identificou o montante de recursos 
necessário para aquisição de gêneros alimentício na ordem de 
R$ 620.000,00(seiscentos e vinte mil reais). Para realização 
dessa compra a Instituição, obedecendo a Lei Nº. 8666,deve 
enquadrá-la em qual das modalidades de licitação abaixo 
relacionada: 

A) Dispensa de Licitação 
B) Concorrência 
C) Tomada de preços 
D) Convite 
E) N.D.R. 



 

07 - Assinalar a alternativa FALSA com relação à 
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE): 

A) O valor Per capita repassado às Entidades 
Executoras para alunos matriculados na pré - 
escola, no ensino fundamental, no ensino médio e 
na educação de jovens e adultos é de R$ 0,30 ( 
trinta centavos de real). 

B) O valor per capita repassados às Entidades 
Executoras para alunos matriculados  no programa 
amais Educação é de R$ 0,90 ( noventa centavos 
de real). 

C) O valor Per capita repassado às Entidades 
Executoras para alunos matriculados na pré- 
escola, no ensino fundamental, no ensino médio e 
na educação de jovens e adultos é de R$ 0,22 
(vinte e dois centavos de real). 

D) O FNDE repassa às Entidades Executoras o 
montante referente há 200 dias letivos/ano em 10 
(dez) parcelas mensais. 

E) A data limite para o CAE encaminhar a prestação 
de contas anual ao FNDE , é 28 de fevereiro. 

 
08 - Numa Unidade de Alimentação e Nutrição o 
planejamento dos equipamentos é algo fundamental para 
um bom funcionamento desta UAN. Neste sentido, 
identificar abaixo a alternativa CORRETA com relação à 
capacidade do caldeirão para cocção de 90g per capita de 
arroz cujo fator de cocção é 3 e o número de  comensais é 
900: 

A) 270 litros 
B) 99 litros 
C) 90 litros 
D) 324 litros 
E) 297 litros 

 
09 - Evidencia-se que o treinamento está diretamente 
relacionado às vantagens decorrentes da sua aplicação, 
tanto para o empregado, como para a empresa. Através do 
treinamento, vários resultados satisfatórios dentro de uma 
UAN poderão ser atingidos.Destaque a alternativa que não 
tem uma relação direta com o treinamento bem sucedido: 

A) Aumento da produtividade; 
B) Aumento da taxa de absenteísmo, decorrente do 

aumento de confiança no desempenho do 
empregado. 

C) Melhoria das técnicas e dos padrões de execução;  
D) Redução das ações de supervisão. 
E) Redução das perdas e danos com gêneros, 

equipamentos e utensílios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - A portaria CVS-6/99, de 10/03/99, estabelece 
parâmetros de tempo e temperatura para congelamento de 
alimentos. Neste sentido assinalar a alternativa FALSA: 

A) Alimentos congelados em temperatura entre 0° C 
e – 5 ºC , o tempo máximo de armazenamento é 
de 10 (dez) dias. 

B) Alimentos congelados em temperatura entre – 5 
ºC e – 10ºC , o tempo máximo de armazenamento 
é de 20 (vinte) dias. 

C) Alimentos congelados em temperatura entre – 10 
ºC e -18ºC , o tempo máximo de armazenamento é 
de 30 (trinta) dias. 

D) Alimentos congelados em temperatura < que -
18ºC , o tempo máximo de armazenamento é de 
180 (cento e oitenta) dias. 

E) Alimentos congelados em temperatura < que -
18ºC , o tempo máximo de armazenamento é de 
90 (noventa) dias. 

 
11 - A guarda de amostras de alimentos é item 
regulamentado pela portaria CVS-6/99 de 10/03/99, 
procedimento fundamental que deve ser assegurado pelas 
UAN’s, para esclarecer possíveis ocorrências de 
enfermidades transmitidas por alimentos prontos para o 
consumo. Com relação a este procedimento é CORRETO 
afirmar: 

A) A quantidade mínima da amostra é de 100g. 
B) O armazenamento da amostra deve ser feito 

somente sob refrigeração até 4ºC. 
C) O tempo de permanência da amostra sob 

refrigeração deverá ser de 24horas. 
D) Os utensílios utilizados para coleta devem ser os 

mesmos da distribuição, podendo ser o mesmo 
para todos os itens do cardápio. 

E) Os utensílios utilizados para coleta não podem ser 
desinfetados com álcool a 70%. 

 
12 - O Ministério da Saúde através do Guia Alimentar para 
crianças menores de 02( dois) anos , estabelece os 10 
passos para uma Alimentação Saudável. Dentre eles a 
recomendação para o aleitamento materno é fundamental 
para o bom desenvolvimento da criança. Assinalara 
alternativa FALSA referente à prática do Aleitamento 
Materno: 

A) A boa produção do leite independe de uma boa 
pega do bebê. 

B) A boa produção do leite depende da freqüência 
das mamadas. 

C) Mamas flácidas é sinal de pouca produção de 
leite. 

D) Mamas não esvaziadas adequadamente ficam 
ingurgitadas, podendo diminuir a produção do 
leite.  

E) A produção de ocitocina, hormônio responsável 
pela ejeção do leite, não é influenciado pelo 
estado emocional da mãe. 

 
 
 
 



 

13 - O IMC ( Índice de Massa Corporal),é uma medida de 
avaliação do estado nutricional que avalia se o peso está 
adequado para a altura do indivíduo.Assinalar abaixo a 
alternativa FALSA de acordo com a classificação do IMC: 

A) Um Indivíduo com o IMC < que 18,5, já é 
considerado baixo peso. 

B) c)Um Indivíduo com o IMC entre 25 e 29,9 ,é 
considerado sobrepeso. 

C) O IMC entre 18,5 e 24,9 ,demonstra um indivíduo 
com peso normal para sua altura. 

D) É considerado um indivíduo obeso somente 
quando o IMC está acima de 40. 

E) Um indivíduo com IMC > que 30, já é 
considerado obeso. 

 
14 - Com relação as práticas alimentares maternas durante 
a amamentação, é correto afirmar,exceto: 

A) Há contra indicação quanto a ingestão de álcool 
pela nutriz por este ocasionar a mudança de odor 
no leite, levando a recusa da criança. 

B) A produção de leite não é prejudicada nem 
melhorada pelos tipos de alimentos consumidos 
pela nutriz, desde que estes atendam o aporte 
necessário dos nutrientes. 

C) A ingestão de cafeína por mães que amamentam 
não é contra-indicado pela Academia Americana 
de Pediatria, no entanto, o uso sem moderação 
pode acarretar insônia e irritabilidade do bebê. 

D) A ingestão de peixes pela nutriz é importante para 
garantir os níveis de ácidos graxos ômega-3 no 
leite materno.  

E) A ingestão de água natural pura é fundamental 
para a hidratação da nutriz, devendo ser no 
mínimo 4 copos por dia, independentemente da 
quantidade de outros líquidos ingeridos. 

 
15 - De acordo com o código de ética, são direitos dos 
nutricionistas, exceto: 

A) Denunciar às autoridades competentes inclusive 
ao Conselho Regional de Nutricionistas, atos de 
que tenha conhecimento e que sejam prejudiciais à 
saúde e à vida. 

B) Requerer desagravo público ao Conselho Regional 
de Nutricionistas, quando atingido no exercício da 
profissão. 

C) Ter acesso a informações, referentes a indivíduos 
e coletividades sob sua responsabilidade 
profissional, que sejam essenciais para subsidiar 
sua conduta técnica. 

D) Participar de movimentos reivindicatórios de 
interesse da categoria. 

E) O pronunciamento em matéria de sua habilitação, 
sobretudo quando se tratar de assuntos de 
interesse dos indivíduos e da coletividade. 

  
 
 
 
 
 
 

16 - Dentre as modificações por processos biológicos é 
CORRETO afirmar: 

A) Os fungos não são usados na produção de ácidos 
por via fermentativa. 

B) No leite azedo verifica-se a presença de bactérias 
produtoras de ácidos lácticos, butíricos e 
tartáricos. 

C) A levedura comum é um fungo que possui 
enzimas que quebram o álcool, produzindo 
açúcares e gás carbônico. 

D) As bactérias utilizadas industrialmente são do tipo 
anaeróbias e microaerófilas. 

E) Os fungos durante a produção de ácidos por via 
fermentativa produzem exclusivamente ácidos 
cítricos e lácticos. 

 
17 - Na Técnica Dietética são considerados como métodos 
de calor seco: 

A) Fervura em fogo lento, prancha, cocção a vapor 
sob pressão. 

B) Cocção a vapor propriamente dita, prancha, 
imersão em fritura. 

C) Prancha, ar confinado, microondas. 
D) Ar confinado, prancha, cocção à vapor sob 

pressão. 
E) Fervura a fogo lento, cocção à vapor sob pressão, 

vapor propriamente dito. 
 
18 - No estudo das carnes, no tocante aos componentes 
químicos do tecido conjuntivo e adiposo é CORRETO 
afirmar: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) As carnes que possuem gordura intrafasicular 

(“marmoreio”),são mais macias, porque a gordura 
impede que o tecido muscular resseque durante a 
cocção. 

C) Os compostos nitrogenados são substâncias 
extrativas das carnes e podem ser representados 
pelas bases purínicas, ácido úrico e creatinina. 

D) A carne contém vitaminas do complexo B, 
aproximadamente 70% de água, 30% de elastina, 
7 a 8 % de colágeno, ferro e proteína entre outros 
elementos. 

E) O tipo de corte empregado no preparo das carnes, 
influi diretamente na maciez da mesma. 

       
19 - A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma síndrome 
clínica decorrente da perda lente, progressiva e irreversível 
das funções renais. Qual a quantidade de energia 
recomendada para os pacientes que apresentam piora da 
condição nutricional, ou já desenvolveram desnutrição 
energético-proteíca (DEP): 

A) >25 kcal\kg\dia. 
B) >35 kcal\kg\dia. 
C) > 30 kcal\kg\dia. 
D) Somente > que 40 kcal\kg\dia. 
E) N.D.R. 

    
 
 



 

20 - Qual o valor protéico de uma porção de alimento de 
50g que contém 13% de proteína: 

A) 9,8g; 
B) 52g 
C) 25g; 
D) 2,5g. 
E) 6,5g 

 
21 - Assinalar a alternativa CORRETA que representa a  
Ingestão  Dietética de Referência (DRI) para Cálcio (1977) 
e Vitamina A em indivíduos do sexo feminino na faixa 
etária de 19 -30anos: 

A) 1000mg\d; 700mcg\d respectivamente. 
B) 1000mg\d; 600mcg\d respectivamente. 
C) 1300mg\d; 600mcg\d respectivamente. 
D) 1200mg\d; 700mcg\d respectivamente. 
E) 1000mg\d; 900mcg\d respectivamente. 

 
22 - Na classificação dos lipídeos, são classificados como 
do tipo SIMPLES: 

A) Ácidos graxos, esteróis, lipoproteínas. 
B) Gorduras neutras, palmitato de retinol, ácidos 

graxos. 
C) Fosfolipídeos, ceras, esteróis. 
D) Glicolipídeos, gorduras neutras, fosfolipídeos. 
E) Lipoproteínas, esteróis, ceras. 

 
23 - São sintomas de Hemocromatose: 

A) Excesso de ferritina nos tecidos. 
B) Transferrina sérica elevada. 
C) Oxidação do LDL colesterol. 
D) Acúmulo anormal de ferro no fígado. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
24 - A Desnutrição Energético-Proteíca (DEP) ocorre mais 
frequentemente em lactentes e crianças menores de 5 anos. 
Assinale a resposta CORRETA que apresenta 
características básicas de Kwashiorkor: 

A) Hipoalbuminemia, caquexia, hipotermia. 
B) Alterações qualitativas e quantitativas do colágeno, 

deficiência de metionina, aminograma de 
aminoácidos essenciais e não essenciais 
equilibrados. 

C) Deficiência na motilidade, lesões cutâneas, 
hipotermia. 

D) Proteínas normais ou levemente diminuídas, 
cabelos descorados, caquexia. 

E) Atrofia do tecido acinar do pâncreas, aminograma 
de aminoácidos essenciais e não essenciais 
equilibrados , hipotermia. 

 
25 - Na Síndrome Metabólica ou Síndrome “X” o paciente 
que apresenta obesidade central, com acúmulo de gordura 
visceral abdominal, e sua relação com a resistência á 
insulina parece ser o mais potente fator de risco 
modificável para o surgimento: 

A) Do Diabetes tipo 2 e outras comorbidades. 
B) Apenas da Hipertensão arterial. 
C) Apenas da Catarata. 
D) Apenas do Diabetes tipo 1. 
E) N.D.R. 

26 - Na hidratação durante a atividade física, qual a 
alternativa CORRETA que representa o carboidrato com 
maior velocidade de esvaziamento gástrico: 

A) Glicose.  
B) Maltodextrina. 
C) Sacarose. 
D) Frutose. 
E) Não existe diferença entre o tipo de carboidrato 

utilizado. 
 

27 - Na atividade física são considerados Recursos 
Ergogênicos: 

A) Os aspectos nutricionais. 
B) Os aspectos farmacológicos. 
C) Os aspectos psicológicos. 
D) Os aspectos biomecânicos e mecânicos. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

28 - Qual o Fator de Correção de 2178g de laranjas, 
adquiridas para fazer uma porção de 250mL, sabendo-se 
que o mesmo deverá ter 20% de gelo,e 30% de água. O 
suco deverá ser servido para 13 pessoas. 

A) 1,34 
B) 1,29 
C) 1,43 
D) 1,92 
E) N.D.R. 

 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
 

Sensatez e diálogo para resolver conflitos 
 

Apesar dos índices assustadores da violência e do 
sensacionalismo dos meios de informação, os brasilienses têm 
consciência de que a paz, a sensatez e o diálogo ainda são as 
melhores formas de se resolverem conflitos. 
 Isso foi constatado em pesquisa iniciada há dois 
anos, pelo Departamento de Sociologia da UnB, que aplicou 
625 questionários aos moradores do Plano Piloto, do Park 
Way, dos lagos e das cidades-satélites. 
 A pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF, segundo sua coordenadora, professora 
Maria Stela Grossi Porto, revelou “um tipo de evolução, um 
despertar da sociedade” para o problema. Os resultados 
obtidos até agora mostram, segundo ela, um progresso em 
termos do processo de civilização. Porém, Maria Stela faz 
uma ressalva: “Percebemos, pelas respostas, que há uma 
recusa à violência, mas também detectamos a ambigüidade 
das reações, em uma proporção bastante significativa, com 
destaque para a idéia de que, para ‘me defender’, ou para 
‘defender os que me são próximos’, então o uso da violência é 
válido”. 
 A segurança privada é um fator que pode aumentar a 
violência, revelou ainda a pesquisa. Para Maria Stela, “a 
proliferação da privatização da segurança confunde o que é 
público e o que é privado. Um segurança particular defende 
interesses particulares, que podem se opor aos da 
comunidade. Isso eu considero um retrocesso”. 
 

(Márcio Varela. A banalização da violência.  
UnB Revista, ano 1, nº 2, com adaptações.) 

 
 



 

29 – Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com os meios de informação, a paz, a sensatez e o 
diálogo ainda são as melhores formas de se resolverem 
conflitos. 
II- O Departamento de Sociologia da UnB já realizou 625 
pesquisas acerca da violência no Distrito Federal (DF). 
III- A pesquisa realizada pela professora Maria Stela 
revelou que os habitantes do DF estão cada vez mais 
violentos. 

A) Todas estão corretas. 
B) Apenas I e II estão corretas. 
C) Apenas II está correta. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
30 – Das afirmações seguintes: 
I- Segundo as pessoas entrevistadas, nenhuma situação 
justifica o emprego da violência. 
II- A pesquisadora vê o conflito entre os interesses da 
segurança privada e os da comunidade como um retrocesso 
no processo civilizatório. 
III- O pronome isso (2º parágrafo) refere-se as idéias 
contidas no primeiro parágrafo do texto. 

A) Estão corretas II e III. 
B) Estão corretas I e III. 
C) Estão corretas II e III. 
D) Apenas I está correta. 
E) Todas estão corretas. 

 
31 – Assinale a opção em que a correlação pronome / 
referente está incorreta. 

A) O pronome “ela” (3º parágrafo) refere-se a 
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF”. 

B) O pronome “que” (2º parágrafo) refere-se a 
“Departamento de Sociologia da UnB”. 

C) O pronome “sua” (3º parágrafo) refere-se a 
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da 
Violência no DF”. 

D) O pronome “que” (4º parágrafo) refere-se a 
“interesses particulares”. 

E) N. D. A. 
 
32 – Assinale a alternativa com palavra grafada incorretamente: 

A) O deputado defendeu a descriminação da 
maconha. 

B) Sua ascensão à presidência da firma surpreendeu a 
todos. 

C) Todos o julgavam, com razão, pretencioso. 
D) Os deputados não queriam acabar com os próprios 

privilégios. 
E) A disputa entre os cônjuges só poderia ser 

resolvida nos tribunais. 
 

33 – “Durante muitos anos o TUCA o Teatro da Universidade 
Católica foi em São Paulo o templo da música brasileira”. 
 No período acima, corretamente pontuado, há: 

A) 1 vírgula. 
B) 4 vírgulas. 
C) 2 vírgulas. 
D) Não há vírgulas.  
E) 3 vírgulas. 

34 – A alternativa que apresenta erro no emprego do 
acento grave, indicativo de crase, é: 

A) Preciso ir à Copacabana. 
B) Ele chegou à uma e meia. 
C) Seja rápido na sua ida à França. 
D) Nada mais confere legitimidade à Nação. 
E) Apenas o STF pode impor jurisprudência à 

legislação ordinária. 
  
35 – “... diante desta cruel realidade, o belo torna-se 
repugnante” – a palavra belo nessa frase, quanto ao 
processo de formação, classifica-se como: 

A) derivação regressiva 
B) primitiva 
C) abreviação vocabular 
D) derivação imprópria 
E) hibridismo 

 

36 – “É bom que estudem bem o programa”. Nesse 
período há uma oração: 

A) substantiva predicativa 
B) adjetiva restritiva 
C) substantiva subjetiva 
D) coordenada sindética 
E) adjetiva explicativa 

 

37 – Assinale a alternativa correta quanto a função 
sintática do termo destacado na frase seguinte: 
 “O homem anseia por uma vida de liberdade”. 

A) adjunto adnominal 
B) objeto direto 
C) objeto indireto 
D) adjunto adnominal 
E) objeto direto preposicionado 

 

38 – A alternativa que apresenta erro quanto à 
concordância verbal é: 

A) Deram quatro horas no relógio da central. 
B) São dificuldades a serem vencidas. 
C) Tudo estava bem, como se não houvessem 

ameaças. 
D) Eram dois irmãos bem parecidos. 
E) Só eles podem fazer tais exceções. 

 

39 – Na expressão: “... a natureza parecia estar 
chorando...”, do ponto de vista estilístico temos: 

A) antítese 
B) polissíndeto 
C) eufemismo 
D) ironia 
E) personificação 

 

40 – Assinale a alternativa que completa de forma correta, 
respectivamente: 
I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil. 
II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra-se em 
Curitiba. 

A) a que – de que 
B) de que – cujo 
C) cujo – a que 
D) a que – cujo 
E) N. D. A. 

 


