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CADERNO DE 
PROVAS 

GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL  
ENSINO SUPERIOR  

COMPLETO EM NUTRIÇÃO  

 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para iniciar a prova. 

2. Este Caderno de Provas contém 100 (cem) questões objetivas de múltipla escolha e 1 (uma) proposta de redação. 

3. Para cada questão, dentre 4 (quatro) alternativas de resposta, haverá apenas 1 (uma) adequada ao enunciado. 

4. Após a autorização para o início da prova, confira este Caderno de Provas e o cargo ao qual você concorre especificado 

no canto superior direito deste. Caso verifique incorreção, inconsistência ou defeito, solicite ao fiscal de sala a substitui-

ção. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido. 

5. Observe as instruções específicas contidas no Cartão de Respostas e utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta fabricada em material transparente para assinalar as respostas. 

6. A duração máxima da prova será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas e a 

transcrição da redação. 

7. Você SOMENTE poderá se retirar definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 2h30min (duas horas e 

trinta minutos) do início dessa. 

8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala este Caderno de Provas, o Cartão de Respostas DEVIDAMENTE PRE-

ENCHIDO E ASSINADO e a Folha de Redação. 

9. Você poderá levar a folha de rascunho do Cartão de Respostas que se encontra ao final deste Caderno de Provas. Utilize-

a EXCLUSIVAMENTE para a marcação de suas respostas. Qualquer anotação que ultrapasse essa finalidade implicará a 

retenção da folha de rascunho pelo fiscal de sala.  

10. Você não poderá ingressar ou permanecer na sala de provas caso esteja portando um dos seguintes objetos fora da em-

balagem fornecida pelo Unilavras Concursos: boné, óculos escuros, bolsas, material de consulta, protetor auricular, lápis, 

lapiseira, régua, marca-texto, borracha, corretivo, recipiente ou embalagem que não sejam fabricados com material trans-

parente, e ainda equipamentos como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, pager, palmtop, ipod, 

ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 

carro, relógio de qualquer modelo ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos. 

11. Durante as provas, não se levante sem permissão, não se ausente da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, 

nem se comunique com outros candidatos ou terceiros. 

12. Deverão permanecer na sala os três últimos candidatos até que o último termine a prova. Todos deverão sair de uma só 

vez após atestarem o acondicionamento dos Cartões de Respostas e das Folhas de Redação em envelope próprio e la-

crado e assinarem o Termo de Encerramento. 
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Redação 

 
Utilitarismo serve como segunda língua para 

temas morais, diz Greene 

 

O americano Joshua Greene começou sua 

carreira científica tentando entender o que acon-

tecia no cérebro das pessoas diante de um dilema 

inusitado: usar ou não usar um rapaz gordo como 

breque de bonde? 

Esse tipo de cenário, por mais estapafúrdio 

que pareça, virou uma das bases da pesquisa 

sobre o funcionamento das nossas noções de 

certo e errado, em grande parte graças a Greene 

e colegas. 

Nos dois principais estudos conduzidos pe-

lo psicólogo e filósofo, o corpo do pobre sujeito 

só é prensado pelo bonde porque tem o tamanho 

exato para impedir que o veículo mate outras 

cinco pessoas. Troca-se uma vida por cinco, por-

tanto. 

Greene e colaboradores descobriram que 

as pessoas reagem de modo específico a contex-

tos diferentes desse cenário. É mais fácil que 

alguém tope sacrificar o pobre obeso se tiver de 

apertar um botão ou uma alavanca para desviar o 

bonde do que se tiver de empurrar a vítima na 

direção do veículo com as próprias mãos, ainda 

que o resultado de ambas as ações seja o mesmo. 

O cérebro levado a imaginar esses cenários 

reage de forma muito diversa — no segundo 

caso, ativando áreas ligadas às emoções. Os da-

dos levaram o psicólogo da Universidade Har-

vard a formular suas ideias sobre a origem dual 

dos sistemas morais: eles teriam uma profunda 

base emocional, a qual só mais tarde ganha ele-

mentos de racionalidade. 

Em seu livro "Moral Tribes" (tribos mo-

rais), Greene propõe que isso está na raiz de boa 

parte das desavenças políticas e culturais. Nossa 

moralidade emocional funciona bem quando 

lidamos com membros de nossa própria tribo, 

diz ele, mas patina diante de pessoas ligadas a 

grupos muito diferentes. 

Para sair desse impasse, ele propõe uma 

adesão pragmática ao utilitarismo, ou seja, a ten-

tativa de priorizar o mínimo de sofrimento e o 

máximo de bem-estar para o maior número pos-

sível de pessoas. 

Essa estratégia, que ele chama de "pragma-

tismo profundo", está baseada numa série de 

estratégias propostas por Greene: evitar o uso de 

julgamentos emocionais e automáticos diante de 

uma controvérsia moral; debater com base em 

fatos antes de chegar a conclusões sobre o que é 

certo e errado; resistir à tentação de puxar a bra-

sa para a sardinha do seu próprio grupo num 

debate. 

Com isso, teríamos à mão uma "metamora-

lidade" —um arcabouço que permitiria resolver 

dilemas morais envolvendo grupos de visões 

muito diferentes entre si. 

[...] 

Um dos problemas do utilitarismo proposto 

pelo senhor é que ele tem pouco apelo intuiti-

vo se comparado à moralidade mais "automá-

tica" da maioria das pessoas. Haveria algum 

meio de aumentar o apelo dele? 

Concordo que não existe saída fácil. A grande 

força — e a grande fraqueza — do utilitarismo é 

que ele vai além da simples intuição. Como ex-

plico em meu livro, quando você tem tribos dife-

rentes com interesses conflitantes, não há como 

apelar para as intuições morais delas, que podem 

ser bem diferentes entre si. 

Digamos que o utilitarismo é como uma segunda 

língua que todos podemos aprender a falar de um 

jeito desajeitado. Não é o idioma no qual expres-

saríamos naturalmente nossos instintos morais, 

mas é algo que podemos acessar se estivermos 

dispostos a fazer esse esforço, porque todos nos 

importamos com as consequências das nossas 

ações. 

Seria um nível básico de imparcialidade cuja 

fundação é o fato de que todos temos algum 

compromisso com a justiça, com a ideia de evitar 

o sofrimento e buscar a felicidade, mesmo que 

não tenhamos um sentimento profundo no nosso 

coração que crie um apego por esse ponto de 

vista. 

O pensamento religioso, que muitas pessoas 

associam às bases da moralidade, acaba sem-

pre sendo tribal, na sua opinião? 

Todas as religiões têm elementos universais e 

outros que são típicos de cada tribo. Por exem-

plo, a ideia básica da regra de ouro [presente nos 

ensinamentos de Jesus e Confúcio, por exem-

plo], "não faça aos outros o que você não quer 

que façam com você", ocorre numa variedade 
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muito grande de religiões e é compatível com 

uma metamoralidade. 

O que acaba fazendo muita diferença é: qual o 

tamanho do seu círculo de preocupação em de-

terminada cultura religiosa? Ele se estende ape-

nas aos seus vizinhos e correligionários ou vai 

mais longe? 

Então, a questão não é dizer que a religião é 

compatível ou incompatível com a metamorali-

dade, mas perceber que ela pode funcionar como 

uma espécie de portal moral para uma visão mais 

global. 

Um fenômeno meio assustador que aparece às 

vezes em experimentos na sua área de pesqui-

sa é a chamada punição antissocial, quando os 

participantes de um estudo aceitam perder 

recompensas apenas para punir quem é gene-

roso demais. É algo que se manifesta com 

mais frequência com participantes que são de 

países desiguais e pouco democráticos. Quais 

as implicações dessa descoberta? 

Essa é uma observação bastante interessante. 

Para deixar claro do que estamos falando: nesses 

jogos de laboratório, normalmente cada um dos 

participantes recebe uma pequena soma em di-

nheiro e pode investi-la numa espécie de fundo 

comum ou ficar com o dinheiro para si, ou então 

investir só parte da soma e guardar o resto. O 

dinheiro investido volta com juros ao longo das 

rodadas e é dividido igualmente entre os partici-

pantes. 

Ou seja, racionalmente, do ponto de vista coleti-

vo, seria do interesse de todo mundo fazer o in-

vestimento. Mas, se alguém guarda o dinheiro e 

deixa os outros investirem, individualmente ela 

sai ganhando mais do que os outros, às custas 

deles. 

Para evitar isso, os participantes têm o direito de 

punir os colegas: podem tirar parte do dinheiro 

de outros jogadores entre as rodadas. Só que, 

para isso, eles também perdem parte do dinheiro 

deles. Portanto, a punição tem um custo para 

quem pune. 

Em vários casos, os outros jogadores punem 

quem contribui pouco para o fundo comum. É a 

chamada punição pró-social, que mantém as con-

tribuições coletivas num nível mais alto. Mas há 

também a punição antissocial que você citou: há 

quem escolha punir quem contribui muito para o 

fundo, tirando dinheiro de quem é "generoso 

demais". 

Quando você pergunta para as pessoas que ade-

rem a essa punição por que elas fazem isso, em 

geral elas respondem coisas como "não gosto 

desse jogo, não gosto que me forcem a seguir 

essas regras estranhas". Elas tendem a perceber o 

sistema como algo coercitivo. 

É intrigante que o sr. coloque as coisas dessa 

maneira, porque eu já tinha visto outras ex-

plicações segundo as quais a variável-chave 

seria a confiança —em culturas nas quais as 

pessoas não confiam nas instituições, elas ten-

deriam a agir desse modo. 

Sim, acho que o que eu disse antes tem mais ou 

menos esse significado. A questão é uma revolta 

contra o sistema segundo o qual as coisas funci-

onam. 

Acho que é um fenômeno similar ao que vemos 

quando as pessoas votam em políticos com retó-

rica violenta, de personalidade antissocial e de-

sonesta, como Donald Trump. 

O raciocínio é: "Não estou nem aí se essa esco-

lha acabar até me prejudicando, tudo o que eu 

quero é chacoalhar esse sistema que está me 

mantendo por baixo". 

Parece haver um consenso de que a desigual-

dade econômica tem aumentado no mundo 

todo. Há dados mostrando qual o efeito disso 

sobre as tentativas de achar um terreno co-

mum no que diz respeito a dilemas morais? 

Sociedades desiguais são naturalmente mais 

divididas? 

Uma democracia que continua a ser uma demo-

cracia tende a autocorrigir esse tipo de desequilí-

brio: existem mecanismos para fazer com que as 

pessoas que concentram a riqueza em suas mãos 

acabem revertendo boa parte de seus ganhos em 

benefício de toda a sociedade. 

Mas, ao menos nos EUA, um certo ramo da elite 

econômica queria achar outra estratégia para 

manter seus ganhos. E é óbvio que eles não iam 

dizer na cara de todo mundo: "Vamos diminuir 

os impostos pagos pelas grandes empresas e pe-

los ricos e gastar menos com serviços que bene-

ficiam a população". Não seria uma plataforma 

muito popular. 

Eles precisavam de outra coisa para fazer com 

que as pessoas embarcassem no projeto deles, e            

por isso têm apelado para preconceitos tribais 
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naturais: o problema são os mexicanos, os mu-

çulmanos, os elitistas esnobes querendo tirar o 

seu suado dinheirinho do americano comum. 

[...] 

 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/ 

2018/07/utilitarismo-serve-como-segunda-lingua-para-temas-mo-

rais-diz-greene.shtml>.  Acesso em jul. 2018. [Adaptado] 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Partindo da ideia de que o utilitarismo pres-

supõe “a tentativa de priorizar o mínimo de so-

frimento e o máximo de bem-estar para o maior 

número possível de pessoas”, elabore um artigo 

de opinião que discuta a questão que se segue: 

 

Utilitarismo: elemento norteador para  

a resolução de conflitos no desempenho  

da função pública? 

 

Instruções: 

 

1. O texto deverá ter entre 20 e 30 linhas. 
2. A fuga total ao tema e ao tipo e gênero tex-

tuais solicitados ensejará aplicação de nota 

zero à prova. A fuga parcial determinará 

diminuição proporcional da nota. 
3. Ensejarão também a atribuição de nota zero 

à prova discursiva: colocação de qualquer 

marca de identificação do autor; apresenta-

ção de texto nulo; colocação de epigramas; 

inserção de registros indevidos, não ligados 

diretamente ao desenvolvimento do texto, 

como invocação de proteção divina; dese-

nhos; recados para a banca examinadora; 

apostilas e anotações marginais. 

4. Deverá ser feito à caneta e à mão e será de 

exclusiva responsabilidade do candidato ga-

rantir a legibilidade do texto. Não será cor-

rigida prova discursiva ilegível. 

Língua Portuguesa 

 

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 

11. 

 
Texto I 

Capítulo LXXVI  

O estrume 

 
Súbito deu-me a consciência um repelão, acu-

sou-me de ter feito capitular a probidade de Do-

na Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois 

de uma longa vida de trabalho e privações. Me-

dianeira não era melhor que concubina, e eu ti-

nha-a baixado a esse ofício, à custa de obséquios 

e dinheiros. Foi o que me disse a consciência; 

fiquei uns dez minutos sem saber que lhe repli-

casse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da 

fascinação exercida por Virgília sobre a ex-        

-costureira, da gratidão desta, enfim da necessi-

dade. Notou a resistência de Dona Plácida, as 

lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os 

silêncios, os olhos baixos, e a minha arte em 

suportar tudo isso, até vencê-la. E repuxou-me 

outra vez de um modo irritado e nervoso. 

Concordei que assim era, mas aleguei que a 

velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo 

da mendicidade: era uma compensação. Se não 

fossem os meus amores, provavelmente Do-

na Plácida acabaria como tantas outras criaturas 

humanas; donde se poderia deduzir que o vício é 

muitas vezes o estrume da virtude. O que não 

impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. 

A consciência concordou, e eu fui abrir a porta a 

Virgília. 
Joaquim Maria Machado de Assis, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas – fragmento 

QUESTÃO 1)  No texto I, 

 

A) verifica-se linguagem predominantemente 

denotativa, com trechos em linguagem figurada, 

os quais conferem maior dinamicidade à narra-

ção. 

B) predomina a linguagem coloquial, com evi-

dentes trechos que buscam reproduzir o relacio-

namento do narrador, inclusive em seus momen-

tos de questionamentos. 

C) sobressai a linguagem conotativa, com diálo-

gos hipotéticos e a presença marcante da proso-
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popeia na construção das imagens propostas pelo 

autor. 

D) utilizaram-se inúmeros arcaísmos que impos-

sibilitam o entendimento do texto e a consequen-

te assimilação da mensagem exposta pelo seu 

autor. 

 

QUESTÃO 2) Considerando o objetivo e a lin-

guagem presentes nesse texto, é correto afirmar 

que ele   

 

A)  apresenta características descritivas, embora 

predomine a dissertação argumentativa. 

B) centra-se na narração, com trechos expositi-

vos que contribuem para a construção da mensa-

gem. 

C) expõe objetivamente características injunti-

vas, com evidentes trechos persuasivos. 

D) mostra-se predominantemente expositivo, 

com trechos ricos em arcaísmos e neologismos. 

 

QUESTÃO 3) Ao “capitular a probidade de 

Dona Plácida”, o narrador 

 

A)  sentiu-se extremamente consciente do bem 

que ora fazia à velha senhora. 

B) mostrou-se abalado em suas certezas, de mo-

do a cair em uma tormentosa reflexão. 

C) indignou-se com sua postura e a partir daí 

mudou suas atitudes com a velha senhora. 

D) revoltou-se com a atitude interesseira da ve-

lha senhora, motivo central de sua indignação. 

 

QUESTÃO 4) Por meio das falas do narrador, é 

possível inferir que ele é 

 

A)  uma pessoa extremamente bondosa, a qual se 

preocupa, em primeiro lugar, com a comodidade 

de Dona Plácida. 

B) um ser humano extremamente religioso, o 

qual põe os preceitos divinos acima de qualquer 

proveito próprio. 

C) uma pessoa reflexiva que busca a alteridade 

em primeiro lugar, preocupando-se com aqueles 

que estão à sua volta. 

D) um ser humano questionador, mas que acaba 

por encontrar uma saída conveniente para a satis-

fação de seus desejos. 

QUESTÃO 5) No trecho “Súbito deu-me a 

consciência um repelão...”, 

 

A) a expressão ‘um repelão’ exerce a função 

sintática de sujeito. 

B) a expressão ‘a consciência’ exerce a função 

de sujeito simples. 

C) a forma verbal ‘deu’ apresenta apenas objeto 

direto. 

D) o sujeito está anteposto à forma verbal ‘deu’. 

 

QUESTÃO 6) O pronome ‘lhe’, presente no 

excerto “fiquei uns dez minutos sem saber que 

lhe replicasse.”, refere-se 

 

A) à Dona Plácida. 

B) à concubina. 

C) à consciência. 

D) a Virgília. 

 

QUESTÃO 7) Releia: 

 

“Notou a resistência de Dona Plácida, as lágri-

mas dos primeiros dias, as caras feias, os silên-

cios, os olhos baixos, e a minha arte em suportar 

tudo isso, até vencê-la.” 

 

No contexto em que se encontra, o pronome ‘la’ 

refere-se 

 

A) à resistência. 

B) à minha arte. 

C) à ex-costureira. 

D) à consciência. 

 

QUESTÃO 8) Releia:  

 

“O que não impede que a virtude seja uma flor 

cheirosa e sã.” 

 

Assinale a opção em que a palavra ‘que’ apre-

senta classificação morfossintática diferente da-

quela destacada no fragmento acima. 

 

A)  “Medianeira não era melhor que concubi-

na...” 

B) “Ela acrescentou que eu me aproveitara da 

fascinação...” 
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C) “... mas aleguei que a velhice de Do-

na Plácida estava agora ao abrigo da mendicida-

de...” 

D) “donde se poderia deduzir que o vício é mui-

tas vezes...” 

 

QUESTÃO 9) Releia este fragmento:  

 

“Se não fossem os meus amores, provavelmente 

Dona Plácida acabaria como tantas outras cria-

turas humanas...”  

 

Assinale a opção em que a palavra ‘se’ apresenta 

o mesmo valor semântico verificado no fragmen-

to acima. 

 

A) Se todos já foram embora eu não sei. 

B) Se fala muito de paz ultimamente, é o que 

todos dizem. 

C) Se é tarde para nos salvar ninguém jamais 

afirmou. 

D) Se todos dizem a verdade, tudo é possível. 

 

QUESTÃO 10) Na frase “Foi o que me disse a 

consciência...”, a palavra que exerce a função 

sintática de 

 

A) objeto direto. 

B) objeto indireto. 

C) sujeito. 

D) adjunto adnominal. 

 

QUESTÃO 11) Releia este fragmento:  

 

“Concordei que assim era, mas aleguei que a 

velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo 

da mendicidade: era uma compensação.” 

 

No contexto em que se encontra, o conectivo 

destacado poderá ser substituído, sem alteração 

semântica, por todos que seguem, exceto: 

 

A) todavia. 

B) entretanto. 

C) portanto. 

D) contudo. 

 

 

 

Leia a tirinha abaixo para responder às questões 

de 12 a 14. 

 

Texto II 

 

 
 

QUESTÃO 12)  No texto II, a palavra saúde se 

encontra acentuada de acordo com os preceitos 

da norma-padrão.  

 

Assinale a alternativa em que aparece uma pala-

vra erroneamente acentuada. 

 

A) feiúra 

B) saúva 

C) saída 

D) saúda 

 

QUESTÃO 13) Para a construção do humor do 

texto II, não foram utilizados os recursos abaixo, 

exceto: 

 

A) estrangeirismo. 

B) arcaísmo. 

C) ironia. 

D) neologismo. 

 

QUESTÃO 14) Com relação ao texto II é cor-

reto afirmar que 

 

A) a apreensão completa dos sentidos da charge 

se faz de forma integral utilizando-se apenas o 

texto verbal.  

B) a imagem da lancha e da mulher de biquíni, 

embora seja importante na construção de senti-

dos, não é imprescindível na assimilação da 

mensagem. 
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C) a charge tematiza um problema social, embo-

ra traga em seu subtexto um posicionamento 

favorável à manutenção do status quo. 

D)  a posição física em que se encontra a mulher 

sugere uma possível participação ativa no crime 

sugerido pela charge. 

 

Leia o texto III para responder às questões 15 e 

16. 

 

Texto III  

Noite 

 

Úmido gosto de terra, 

cheiro de pedra lavada, 

- tempo inseguro do tempo! – 

sombra do flanco da serra, 

nua e fria, sem mais nada. 

 

Brilho de areias pisadas, 

sabor de folhas mordidas, 

- lábio da voz sem ventura!- 

suspiro das madrugadas 

sem coisas acontecidas. 

 

A noite abria a frescura 

dos campos todos molhados, 

- sozinho, com o seu perfume!- 

preparando a flor mais pura 

com ares de todos os lados. 

Bem que a vida estava quieta. 

Mas passava o pensamento... 

- de onde vinha aquela música? 

E era uma nuvem repleta 

Entre as estrelas e o vento. 
 

(MEIRELES, Cecília. Obra completa. Rio de Janeiro: 

Aguilar, 1967.) 

 

QUESTÃO 15) É correto afirmar que no texto 

III 

 

A) predomina a tipologia narrativa, embora apa-

reçam fragmentos em que se percebem trechos 

descritivos. 

B) aparece a tipologia injuntiva, com trechos 

descritivos e narrativos, dando-se ênfase ao sen-

sorial. 

C) constata-se a predominância da tipologia des-

critiva, com trechos em que se dá ênfase à sines-

tesia. 

D) percebe-se a ocorrência da tipologia expositi-

va, com o uso de hipérboles e ambiguidades.        

 

QUESTÃO 16) No contexto em que se encon-

tra, a palavra flanco traz a ideia de 

 

A) mata. 

B) lado. 

C) trilha. 

D) buraco. 

 

Leia o texto IV para responder às questões de 17 

a 22. 

Texto IV 

 

 
Disponível em: http://marcelostanzel.blogspot.com.br/2010/01/tirinhas-
hagar.html 

 

QUESTÃO 17) Com relação ao texto IV, é cor-

reto afirmar que 

 

A) a forma verbal “haviam” está corretamente 

empregada, uma vez que concorda com o sujeito 

“escolas”, que se encontra no plural. 

B) a palavra “escolas” funciona como sujeito da 

forma verbal “haviam”, o que justifica o fato de 

tal verbo estar empregado no plural. 

C) a forma verbal “são” enquadra-se no grupo 

dos verbos transitivos diretos, fato que se justifi-

ca pelo fato de não estar acompanhado de prepo-

sição. 

D) a forma verbal “haviam” está empregada de 

forma incorreta, pois o verbo haver, no contexto 

em que aparece, é impessoal e não deve ser em-

pregado no plural. 
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QUESTÃO 18) A oração que inicia o segundo 

balão (primeiro quadrinho) instaura no contexto 

o valor semântico de 

 

A) causa. 

B) tempo. 

C) consequência. 

D) conclusão.  

  

QUESTÃO 19) No contexto em que se encon-

tra, a palavra “papai” assume a função sintática 

de 

 

A) sujeito. 

B) objeto direto. 

C) aposto. 

D) vocativo. 

 

QUESTÃO 20) No contexto em que está inseri-

da, a palavra “mimadas” classifica-se sintatica-

mente como 

 

A) predicativo do sujeito. 

B) objeto direto. 

C) predicativo do objeto. 

D) aposto. 

 

QUESTÃO 21) Assinale a oração em que a pa-

lavra que apresenta o mesmo valor morfossintá-

tico que se percebe na tira.  

 

A) A pessoa que acaba de chegar à escola é mi-

nha mãe. 

B) Veja que hoje já não se fazem escolas como 

antigamente. 

C) Já que as escolas eram longe, tínhamos de 

andar muitos quilômetros. 

D) Desde que chegou à escola, a menina não 

para de estudar. 

 

QUESTÃO 22) A conjunção “mas”, presente no 

último quadrinho, poderá ser substituída, sem 

comprometimento de sentido, apenas por 

 

A) portanto. 

B) por isso. 

C) todavia. 

D) então. 

QUESTÃO 23) Segundo alguns estudiosos da 

língua portuguesa, a preposição até pode ou não 

admitir o uso do acento indicador de crase, ou 

seja, muitas vezes, dependendo do sentido da 

oração, o uso do acento grave é opcional. Consi-

derando esse fato, assinale a opção em que o uso 

do acento de crase é opcional, não transgredindo 

os preceitos da norma-padrão e não acarretando 

mudança de sentido. 

 

A) Os românticos amam até a morte. 

B) Fomos até a fazenda para visitar nossa mãe. 

C) Até as meninas foram à praia no sábado. 

D) Chegamos até Paris e voltamos a Roma. 

 

QUESTÃO 24) Assinale a alternativa em que se 

usaram corretamente as vírgulas. 

 

A) Pedro pediu, que o ajudássemos na feitura 

dos exercícios, pois ele estava com dificuldades 

em Português. 

B) Amigos sinceros, todos sabemos das dificul-

dades de André, mas sabemos também, de suas 

traquinagens. 

C)  A parede da casa, era branquinha, branqui-

nha e parecia que todos ali escreveram suas his-

tórias e fantasias. 

D) A Paulo, diga-lhe o que sabe a respeito das 

investigações, mas diga-lhe, também, a verdade 

sobre as gravações. 

 

QUESTÃO 25) Considere as regras do portu-

guês-padrão e assinale a alternativa correta. 

 

A) João só intervém nas despesas quando os 

outros interveem por ele. 

B) Os pais provêem os lares com o melhor e 

mantém a casa em ordem. 

C) O voo para Roma partirá em 5h e todos têm 

que estar prontos a tempo. 

D) Venha dar a sua rúbrica e não seja paranóica 

com os erros de digitação. 
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Matemática 

 
QUESTÃO 26) Considerando π = 3, a área de 

um círculo de raio 3 cm é igual à área de um 

quadrado cujo lado está compreendido entre 
 

A) 4 cm e 5 cm. 

B) 5 cm e 6 cm. 

C) 6 cm e 7 cm. 

D) 7 cm e 8 cm. 

 

 

QUESTÃO 27) Mário percebeu que há um va-

zamento em sua piscina. Após algumas observa-

ções, ele concluiu que a cada hora, 10 L de água 

são subtraídos do volume total da piscina. Sa-

bendo-se que são necessárias exatamente duas 

semanas para que a piscina fique completamente 

vazia e desprezando-se fatores meteorológicos, é 

correto afirmar que o volume total da piscina é 
 

A) 2800 litros. 

B) 3600 litros. 

C) 4230 litros. 

D) 5620 litros. 

 

 

QUESTÃO 28) Considerando π = 3, um deco-

rador precisará preencher com areia colorida um 

objeto cilíndrico em formato esférico cujo raio 

mede 9 cm. Para isso, serão necessários 
 

A) 2916 cm³ de areia colorida. 

B) 1958 cm³ de areia colorida. 

C) 1253 cm³ de areia colorida. 

D) 729 cm³ de areia colorida. 

 

 

 

QUESTÃO 29) Considerando os dias, é correto 

afirmar que o mês de abril representa, em relação 

ao ano, aproximadamente 
 

A) 0,82. 

B) 0,082. 

C) 0,0082. 

D) 0,00082. 

 

 

QUESTÃO 30) A função f(x) = 3x² - 4 + 3x 

representa a fabricação f(x) de peças de roupas 

no decorrer de x horas. Nessas condições, em 8 

horas são fabricadas 

 

A) 212 peças de roupas. 

B) 208 peças de roupas. 

C) 204 peças de roupas. 

D) 201 peças de roupas. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31) Um estudante ganhou um tecla-

do musical com 36 teclas brancas. Ele estava 

praticando alguns acordes (junção de teclas dife-

rentes) pressionando sempre duas teclas brancas 

diferentes ao mesmo tempo. Se esse estudante 

for esgotar todas as possibilidades de se montar 

esses acordes, então ele produzirá 

 

A) 630 acordes distintos. 

B) 680 acordes distintos. 

C) 720 acordes distintos. 

D) 750 acordes distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32) Qual a probabilidade de, em um 

baralho com 52 cartas, uma pessoa retirar aleato-

riamente uma carta de copas? 

 

A) 0,5. 

B) 0,4. 

C) 0,25. 

D) 0,1. 
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QUESTÃO 33) Ao analisar o gráfico da função 

h(x) = |x| - 3, percebe-se que ele é constituído 

por 

 
 

A) duas semirretas com mesma origem num 

ponto negativo em relação a y. 

B) duas semirretas com mesma origem num pon-

to positivo em relação a y. 

C) duas semirretas com mesma origem num 

ponto negativo em relação a x. 

D) duas semirretas com mesma origem num 

ponto positivo em relação a x. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34) Patrícia aplicou uma certa quan-

tia a juros simples de 4% ao mês por 3 meses. 

Em seguida, reaplicou esse novo montante (tam-

bém a juros simples) por 6 meses a uma taxa de 

5% ao mês. No final desses 9 meses, ela possuía 

um montante de R$ 2912,00. Nessas condições, 

o capital investido inicialmente por Patrícia foi 

de  

A) R$ 1912,00. 

B) R$ 2000,00. 

C) R$ 2124,00. 

D) R$ 2450,00. 

 

 

 

QUESTÃO 35) Suponha que um avião particu-

lar esteja a uma altura de 2000 m e que, nesse 

instante, ele faça um ângulo de 30° com a hori-

zontal e comece a descer para efetuar o pouso. 

Nessas condições, ele voaria ainda  

 

A) 4 km. 

B) 3,5 km. 

C) 3 km. 

D) 2,5 km. 

 

 

 

 

Informática 

 
QUESTÃO 36) Em relação ao processador de 

textos Writer, idioma português do Brasil, assi-

nale a alternativa que apresenta o subitem do 

menu Arquivo que permite a alteração do nome 

de um documento do tipo ODT bem como a mu-

dança do local onde foi salvo no computador, 

mantendo o tipo desse documento. 
 

A) Salvar. 

B) Salvar como. 

C) Exportar. 

D) Recarregar. 

 

QUESTÃO 37) Em relação ao processador de 

textos Writer, idioma português do Brasil, assi-

nale a opção que deve ser selecionada na caixa 

de diálogo "Salvar como", para que seja possível 

proteger e restringir quem pode abrir, ler e editar 

um documento. 
 

A) Salvar com senha. 

B) Extensão de arquivo automática. 

C) Editar as configurações do filtro. 

D) Salvar arquivo remoto. 

 

QUESTÃO 38) O processador de textos Writer 

possui um recurso que permite aplicar um mes-

mo grupo de características em partes do docu-

mento que desempenham a mesma função, como 

Títulos, por exemplo. Além disso, esse recurso 

possibilita formatar facilmente um documento de 

forma consistente e mudar o formato com um 

mínimo de esforço. Por exemplo, esse recurso 

permite aplicar o seguinte conjunto de caracterís-

ticas a todos os títulos do documento: tamanho 

da fonte 14 pt, Times New Roman, negrito e 

centralizado. As informações apresentadas nesta 

questão se referem ao recurso do Writer denomi-

nado 
 

A) estilos. 

B) formatação direta. 

C) listas de marcadores. 

D) modelos. 

 

QUESTÃO 39) Veja o texto a seguir que deve 

ser analisado nesta questão e que foi formatado 

no Writer, idioma português do Brasil: 
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O Writer é o componente de processamento 

de textos do LibreOffice. 

 

Assinale a alternativa que indica os tipos de for-

matação que foram aplicadas ao texto em análise 

nesta questão. 
 

A) Itálico e negrito. 

B) Itálico e tachado. 

C) Negrito e sublinhado. 

D) Tachado e sublinhado. 

 

QUESTÃO 40) Analise o gráfico a seguir, que 

foi elaborado na planilha de cálculo Calc. 
 

 
 

Em relação ao gráfico apresentado nesta questão 

e de acordo com as características do Calc, assi-

nale a alternativa incorreta. 
 

A) Foram vendidos mais Smartphones em 2017 

do que em 2016. 

B) Foram vendidos menos Desktops em 2017 do 

que em 2016. 

C) O gráfico apresentado nesta questão é do tipo 

Coluna. 

D) A legenda está localizada à direita do gráfico.  

 

QUESTÃO 41) Considere as células A1 até A3, 

B1 até B3, C1 até C3, D1 até D3, E1 até E3, F1 

até F3 e G1 até G3, de uma planilha eletrônica 

do Calc, idioma português do Brasil, com valo-

res inseridos conforme representado no esquema 

a seguir. 

 

 A B C D E F G 

1   Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

2 
Temperatura média 
máxima (o Celsius) 28 29 28 27 25 23 

3 
Temperatura média 
mínima (o Celsius) 17 17 17 14 13 9 

 

De acordo com o esquema apresentado nesta 

questão, assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, as identificações das células 

que contêm a temperatura média máxima para o 

mês de abril e a temperatura média mínima para 

o mês de fevereiro. 
 

A) A2 e A3 

B) C2 e E3 

C) E1 e E2 

D) E2 e C3 

 

QUESTÃO 42) Considere que uma empresa 

trabalha com o conceito de Estoque de Seguran-

ça, que pode ser definido da seguinte maneira: 
 

Estoque de Segurança = Média de vendas diária x 

Tempo de entrega do fornecedor (em dias) 
 

O Estoque de Segurança é utilizado para calcular 

o Estoque Mínimo de cada peça na empresa. 

Nesse sentido, considere as células A1 até A4, 

B1 até B4, C1 até C4 e D1 até D4, de uma plani-

lha eletrônica do Calc, idioma português do Bra-

sil, com valores inseridos conforme representado 

no esquema a seguir: 
 

 

A B C D 

1 

Código 

do 

Produto 

Nome 

do  

Produto 

Média de 

vendas 

diária 

Tempo de 

entrega do 

fornecedor 

2 1 Prego 250 4 

3 2 Parafuso 250 5 

4 3 Martelo 5 5 
 

De acordo com o esquema apresentado nesta 

questão, assinale a alternativa que apresenta a 

fórmula correta para o cálculo do Estoque de 

Segurança para o produto Parafuso. 
 

A) =C2*D2 

B) =MULT(C3;D3) 

C) =MÉDIA(C2:C4) 

D) =SOMA(C2:C4)*SOMA(D2:D4) 

 

QUESTÃO 43) Avalie a situação a seguir: 
 

Um usuário recebeu uma mensagem por e-mail 

solicitando que ele atualizasse seus dados cadas-

trais relativos a um serviço digital, sendo direci-

onado a um site que solicitava seu CPF, senha de 

acesso, endereço de e-mail e senha do endereço 
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de e-mail. O usuário suspeitou tratar-se de um 

golpe.  

 

Com base nessas informações, assinale a alterna-

tiva incorreta em relação aos procedimentos re-

comendáveis em tal situação, após o usuário 

identificar que a mensagem recebida é uma ten-

tativa de golpe e, também, para prevenir-se con-

tra futuras fraudes. 
 

A) Apagar a mensagem imediatamente. 

B) Encaminhar a mensagem original para os 

contatos da sua lista de e-mail, sem incluir aler-

tas sobre o conteúdo da mensagem. 

C) Instalar mecanismos de segurança, como 

programas antimalware, firewall pessoal e filtros 

antiphishing. 

D) Entrar em contato, por canal seguro, com a 

instituição responsável por manter os dados do 

serviço digital e informar da tentativa de golpe.  

 

QUESTÃO 44) Assinale a alternativa correta 

em relação às funcionalidades ofertadas pela 

maioria dos serviços de e-mail da atualidade. 
 

A) Ao responder um e-mail, um arquivo que foi 

anexado no e-mail original é encaminhado au-

tomaticamente para os destinatários da resposta. 

B) Ao encaminhar um e-mail, um arquivo que 

foi anexado no e-mail original não é encaminha-

do automaticamente para os destinatários do 

encaminhamento. 

C) Ao enviar uma nova mensagem de e-mail, os 

destinatários inseridos no campo cópia oculta 

(Cco) não aparecerão para os demais destinatá-

rios da mensagem enviada. 

D) Ao enviar uma nova mensagem de e-mail, os 

destinatários inseridos no campo com cópia (Cc) 

não aparecerão para os destinatários inseridos no 

campo "Para" da mensagem enviada. 

 

QUESTÃO 45) Assinale a alternativa incorreta 

em relação às características do software de sis-

tema operacional Ubuntu. 
 

A) É um sistema operacional open source. 

B) É um sistema operacional baseado no Linux. 

C) Não permite que seja realizado dual boot com 

o Windows. 

D) Possui versões para servidor, desktop e plata-

forma de computação em nuvem.  

Legislação 

 
QUESTÃO 46) Em relação a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho/MG, compete ao 

município, exceto: 
 

A) manter relações com a União, os Estados 

Federados, o Distrito Federal e os demais       

municípios. 

B) organizar, regulamentar e executar seus     

serviços administrativos.  

C) desapropriar, por necessidade ou utilidade 

pública ou por interesse social, nos casos previs-

tos em lei. 

D) autorizar que a câmara de vereadores estabe-

leça os quadros e o regime único dos servidores. 

 

QUESTÃO 47) Considerando o texto constitu-

cional, o Senado Federal é composto por repre-

sentantes dos Estados e do Distrito Federal, elei-

tos segundo o princípio majoritário. O número 

de senadores eleitos para cada Estado e o Distri-

to Federal, bem como a renovação do mandato 

corresponde a 

 

A) quatro Senadores, com mandato de 4 anos, 

que se renova de 3 em 3 anos, cumulativamente, 

por um a dois terços. 

B) três Senadores, com mandato de 6 anos, que 

se renova de 4 em 4 anos, alternadamente, por 

um a dois terços. 

C) três Senadores, com mandato de oito anos, 

que se renova de 4 em 4 anos, alternadamente, 

por um a dois terços. 

D) quatro Senadores, com mandato de 8 anos, 

que se renova de 4 em 4 anos, cumulativamente, 

por um a dois terços. 

 

QUESTÃO 48) Em relação à organização dos 

poderes, prevista na Constituição Federal de 

1988, é atribuição do Presidente da República 

 

A) iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos na Constituição Federal de 1988. 

B) expedir instruções para a execução das leis, 

decretos e regulamentos. 

C) exercer, sem auxílio dos Ministros de Estado, 

a direção superior da administração federal. 
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D) autorizar operações externas de natureza fi-

nanceira, de interesse da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municí-

pios.  

 

QUESTÃO 49) Nos termos do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Bom Des-

pacho/MG, considera-se infração disciplinar o 

ato praticado pelo servidor, com violação dos 

deveres e das proibições decorrentes do cargo ou 

da função que exerce. Podem ser aplicadas as 

seguintes penas, exceto:  
 

A) advertência verbal. 

B) repreensão. 

C) demissão. 

D) suspensão disciplinar, que não excederá 45 

dias.  

 

QUESTÃO 50) Em relação a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho/MG, não é ade-

quado afirmar que a autonomia do Município se 

configure especialmente pela 

 

A) elaboração e promulgação da Lei Orgânica.  

B) eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereado-

res.  

C) eleição dos secretários municipais e vereado-

res. 

D) organização de seu governo e administração. 

 

QUESTÃO 51) Considerando a previsão no 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Bom Despacho/MG, o aproveitamento é o 

reingresso no serviço público municipal de ser-

vidor em disponibilidade. Em relação ao apro-

veitamento, assinale a afirmativa correta. 

 

A) O aproveitamento independerá de prova de 

capacidade mediante inspeção médica.  

B) O aproveitamento dependerá de prova de 

capacidade mediante inspeção médica.  

C) Será facultativa, a critério do Município, a 

prova de capacidade mediante inspeção médica 

para a efetivação do aproveitamento do servidor 

em disponibilidade.  

D) Provada a incapacidade definitiva em ins-

peção médica, não será decretada a aposentado-

ria.  

 

QUESTÃO 52) Estabelece a Constituição Fede-

ral de 1988 que a casa é asilo inviolável do indi-

víduo, ninguém nela podendo penetrar sem con-

sentimento do morador, salvo  

 

A)  nos casos de flagrante delito, desastre ou 

para cumprir determinação policial. 

B) em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou durante o dia, por de-

terminação judicial. 

C) nos casos de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou durante a noite, por de-

terminação judicial e policial. 

D) em casos de determinação de ordem policial. 

 

QUESTÃO 53) A partir da análise do texto 

constitucional é reconhecida a instituição do júri, 

com a organização que lhe der a lei, assegurados 

  

A) a ampla defesa, o sigilo das votações, a sobe-

rania dos veredictos, a competência para o jul-

gamento dos crimes culposos contra a vida. 

B) a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a 

soberania dos veredictos, a competência para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

C) a plenitude de defesa, a publicidade das vota-

ções, a soberania dos veredictos, a competência 

para o julgamento dos crimes dolosos e culposos 

contra a vida. 

D) a ampla defesa, a publicidade das votações, a 

soberania dos veredictos, a competência para o 

julgamento dos crimes de qualquer natureza. 

 

QUESTÃO 54) Em relação aos direitos e garan-

tias fundamentais, previstos na Constituição Fe-

deral de 1988, não é privativo de brasileiro nato 

o cargo 

 

A) de Presidente do Senado Federal. 

B) de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

C) de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

D) de Ministro de Estado da Defesa.  

 

QUESTÃO 55) Em relação aos direitos e garan-

tias fundamentais, previstos na Constituição Fe-

deral de 1988, somente terão direito a recursos 

do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 

televisão, na forma da lei, os partidos políticos 

que alternativamente  



 UNILAVRAS Concursos 

        GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENS. SUP. COMP. EM NUTRIÇÃO 

 

 

– 15 – 

 

A)  obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 6% (seis por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos dois 

terços das unidades da Federação, com um mí-

nimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos 

em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo me-

nos quinze Deputados Federais distribuídos em 

pelo menos um terço das unidades da Federação. 

B) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 3% (três por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um míni-

mo de 5% (cinco por cento) dos votos válidos 

em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo me-

nos quinze Deputados Federais distribuídos em 

pelo menos um terço das unidades da Federação. 

C) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 3% (três por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um míni-

mo de 3% (três por cento) dos votos válidos em 

cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 

cinco Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. 

D) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos 

Deputados, no mínimo 3% (três por cento) dos 

votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um míni-

mo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 

cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 

quinze Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. 

 

QUESTÃO 56) Conforme previsão constitucio-

nal, a União intervirá nos Estados e no Distrito 

Federal para assegurar a observância dos seguin-

tes princípios constitucionais: 

 

A) forma republicana, sistema representativo e 

regime democrático; direitos da pessoa humana; 

autonomia municipal; prestação de contas da 

Administração Pública direta e indireta; aplica-

ção do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente 

de transferências, na manutenção e desenvolvi-

mento do ensino e nas ações e serviços públicos 

de saúde. 

B) forma republicana, sistema representativo e 

regime democrático; direitos da pessoa humana; 

autonomia municipal e estadual; prestação de 

contas da Administração Pública direta somente; 

aplicação do mínimo exigido da receita resultan-

te de impostos estaduais, compreendida a prove-

niente de transferências, na manutenção e desen-

volvimento do ensino e nas ações e serviços pú-

blicos de saúde. 

C) soberania estatal; dignidade da pessoa huma-

na; prestação de contas da Administração Públi-

ca direta e indireta; aplicação do mínimo exigido 

da receita resultante de impostos estaduais, com-

preendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas 

ações e serviços públicos de saúde. 

D) forma republicana, sistema representativo e 

regime democrático; direitos da pessoa humana; 

autonomia estatal; prestação de contas da Admi-

nistração Pública direta e indireta; aplicação do 

mínimo exigido da receita resultante de impostos 

estaduais e municipais, compreendida a proveni-

ente de transferências, na manutenção e desen-

volvimento do ensino e nas ações e serviços pú-

blicos de saúde. 

 

QUESTÃO 57) Em relação ao regime discipli-

nar, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Bom Despacho/MG, assinale a 

afirmativa correta. 

 

A) É vedada a acumulação remunerada de car-

gos e funções públicas, sem ressalvas. 

B) Provada a boa-fé, o servidor optará por um 

dos cargos ou uma das funções.  

C) Se a acumulação proibida for em cargo de 

outra entidade estatal ou paraestatal, o servidor 

não será demitido. 

D) Verificada em processo administrativo a 

acumulação proibida, não será possível a instau-

ração de procedimento penal cabível.  

 

QUESTÃO 58) Em relação à organização do 

Estado, prevista na Constituição Federal de 

1988, a fiscalização do Município será exercida  

 

A)  pelo sistema de controle externo do Poder 

Executivo Municipal. 

B) pelos Conselhos de Contas Municipais medi-

ante controle interno e externo. 

C) somente pelo Poder Legislativo Municipal.  

D) pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 

controle externo, e pelos sistemas de controle 
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interno do Poder Executivo Municipal, na forma 

da lei. 

 

QUESTÃO 59) Com relação à Lei 9.784/99, 

que regulamenta o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal, o ad-

ministrado tem os seguintes direitos perante a 

Administração, exceto: 

 

A) ser tratado com respeito pelas autoridades e 

servidores, que deverão facilitar o exercício de 

seus direitos e o cumprimento de suas obriga-

ções. 

B) formular alegações e apresentar documentos 

antes da decisão, os quais serão objeto de consi-

deração pelo órgão competente. 

C) fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advo-

gado. 

D) ter ciência da tramitação dos processos admi-

nistrativos em que tenha a condição de interessa-

do, ter vista dos autos, obter cópias de documen-

tos neles contidos e conhecer as decisões profe-

ridas. 

 

QUESTÃO 60) Em relação à Lei 9.784/99, que 

regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública federal, é(são) inadmissí-

vel(is) no processo administrativo 

 

A) as provas obtidas por meios ilícitos. 

B) a aplicação de sanção de natureza pecuniária. 

C) a aplicação de sanção que consista em obri-

gação de fazer. 

D) a aplicação de sanção que consista em obri-

gação de não fazer. 

 

QUESTÃO 61) Em relação à Lei complementar 

101/2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, o prazo de validade da verificação 

dos limites e das condições relativas à realização 

de operações de crédito de cada ente da Federa-

ção e da análise realizada para a concessão de 

garantia da União será de   

 

A) no mínimo 80 dias e no máximo 150 dias. 

B) no mínimo 90 dias e no máximo 270 dias. 

C) no mínimo 80 dias e no máximo 170 dias. 

D) no mínimo 70 dias e no máximo 200 dias. 

QUESTÃO 62) Considerando a Lei Orgânica do 

Município de Bom Despacho/MG, o município 

assegura no seu território e nos limites de sua 

competência, os direitos e garantias fundamen-

tais que as Constituições da República e do Es-

tado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País. Ao munícipio não é vedado 

 

A) recusar fé a documento público. 

B) criar distinção entre brasileiros ou ter prefe-

rência em relação às demais unidades da Federa-

ção. 

C) estabelecer culto religioso, sem nenhuma 

ressalva. 

D) estabelecer culto religioso, ressalvada, na 

forma da lei, a colaboração de interesse público.  

 

QUESTÃO 63) Considerando a Lei 8.666/93, 

que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti-

tuição Federal e institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) Obra corresponde a toda construção, reforma, 

fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 

por exclusão direta ou indireta. 

B) Compra corresponde a toda aquisição remu-

nerada de bens para fornecimento de uma só vez 

ou parceladamente. 

C) Execução indireta é feita pelos órgãos ou 

entidades da Administração, pelos próprios mei-

os. 

D) Alienação é toda transferência de domínio de 

bens a terceiros. 

 

QUESTÃO 64)  Sobre as modalidades de licita-

ção previstas na Lei 8.666/93, assinale a alterna-

tiva incorreta. 

 

A) Concorrência é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados que, na fase inicial 

de habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto. 

B) Tomada de preço é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados do ramo pertinente 

ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 

convidados em número mínimo de 3, pela uni-

dade administrativa, a qual fixará, em local 

apropriado cópia do instrumento convocatório e 
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estenderá aos demais cadastrados na correspon-

dente especialidade que manifestarem seu inte-

resse com antecedência de até 24 horas de apre-

sentação das propostas. 

C) Concurso é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico mediante a insti-

tuição de prêmios ou remuneração aos vencedo-

res. 

D) Leilão é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para a venda de bens mó-

veis inservíveis para a Administração ou de pro-

dutos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 

para a alienação de bens imóveis previstos no 

art. 19 da Lei 8.666/93.  

 

QUESTÃO 65) Conforme descrito no Estatuto 

dos servidores públicos do Município de Bom 

Despacho/MG, no art. 18, a posse é o ato de in-

vestir a pessoa em cargo público ou em função 

pública. São componentes para empossar o can-

didato, exceto: 

 

A) o Prefeito Municipal. 

B) os Secretários Municipais. 

C) os Dirigentes de autarquias e fundações pú-

blicas municipais.  

D) o Presidente da Câmara.  

 

QUESTÃO 66) Realizada a parceria em desa-

cordo com o plano de trabalho e com as normas 

da Lei 13.019/2014 e da legislação específica, a 

Administração Pública poderá, garantida a pré-

via defesa, aplicar à organização da sociedade 

civil as seguintes sanções, exceto:  

 

A) advertência. 

B) suspensão temporária de participação em 

chamamento público, por prazo não superior a 3 

anos. 

C) declaração de idoneidade para participar de 

chamamento público. 

D) impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo da 

Administração Pública, por prazo não superior a 

dois anos. 

 

 

QUESTÃO 67) Considerando a Lei 4.320/64, 

que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e ba-

lanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal, tributo é a receita derivada, 

instituída pelas entidades de direito público, 

compreendendo, exceto:  

 

A) os impostos. 

B) as taxas. 

C) as contribuições. 

D) as operações de crédito.  

 

QUESTÃO 68) Considerando a Lei 4.320/64, 

que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e ba-

lanços da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal, a dívida flutuante compreen-

de 

 

A) os serviços da dívida a pagar. 

B) os depósitos judiciais. 

C) os débitos do contribuinte. 

D) os restos a pagar, incluindo os serviços da 

dívida. 

 

QUESTÃO 69) Quanto à organização dos pode-

res, nos termos do texto constitucional, o Minis-

tério Público abrange 

 

A) somente o Ministério Público da União. 

B) o Ministério Público da União, dos Estados e 

dos Municípios. 

C) o Ministério Público da União, que compre-

ende o Ministério Público Federal, o Ministério 

Público do Trabalho, o Ministério Público Mili-

tar e o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios. 

D) somente o Ministério Público dos Estados e 

Municípios. 

 

QUESTÃO 70) Quanto à organização dos pode-

res, prevista no texto constitucional, são órgãos 

do Poder Judiciário, exceto: 

 

A) o Supremo Tribunal Federal. 

B) o Conselho Nacional de Justiça. 

C) o Superior Tribunal de Justiça. 

D) o Tribunal de Contas.  
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Língua Estrangeira – Inglês 
 

 

 

QUESTÃO 71) Mary is talking to a friend on 

the phone. She says: 

 

" I'm reading a really good book at the moment. 

It's about a girl who..." 

 

Choose the sentence that is incorrect: 

 

A) Mary is still reading the book. 

B) Mary is not reading the book at the time of 

speaking. 

C) She has already read the book. 

D) It seems that she has started reading it, but 

has not finished it yet. 

 

QUESTÃO 72) All the sentences have mistakes, 

except one. Choose the correct sentence: 

 

A) “I have a party next week. Do you come?" 

B) "That box is heavy. "I'll help you with it." 

C) Did you call Peter? "No, I forgot. I call him 

now." 

D) "I don't want to stay here alone. Do you stay 

with me?" 

 

QUESTÃO 73) Choose the sentence which is in 

the Passive Voice. 

 

A) They managed to enter the house without 

being seen. 

B) They entered the house and nobody saw 

them. 

C) Somebody told them what was happening. 

D) They managed to enter the house by them-

selves. 

 

QUESTÃO 74) Analyze the following sentences 

and choose the correct alternative. 

 

I.  Where is the bakery who sells those deli-

cious cakes? 

II.  The man which caused the accident was ar-

rested. 

 

III. I only like movies that have happy endings. 

IV. What is the name of the person who is look-

ing for me? 

 

A) The sentences A, B and C are incorrect. 

B) The sentences C and D are correct. 

C) The sentences A and B are correct. 

D) Only the sentence C is correct. 

 

QUESTÃO 75) Read the text to answer and 

choose the correct alternative. 

 

 

The past 20 years have witnessed some pro-

gress for women in the world of work and in 

terms of gender equality in society. Today, more 

women than ever before are both educated and 

participating in the labour market. 

This ""global snapshot"" looks at the pro-

gress (or lack thereof) made during the past 

decade and assesses women's labour market 

prospects by examining the gaps between men 

and women according to a selection of ILO sta-

tistical indicators, namely labour force partici-

pation, unemployment, informal employment and 

working poverty. 

 
 

http://www.ilo.org/ 

global/research/ 

global-reports/weso/ 

trends-for-women2018 

/WCMS_619577/ 

lang--en/index.htm> 

Access in 26-03-2018 

 

According to the text: 

 

A) The number of women is higher than men in 

the current labour market. 

B) Progress with women's work has poorly 

yielded good results in the past 20 years. 

C) The ILO statistical indicators suggest that 

there was a gender gap in the labour market. 

D) In the last decade there has been a lack of 

progress in the work force of women.  
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Conhecimentos Específicos 
 

QUESTÃO 76) O Programa Nacional de Ali-

mentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, 

é o maior programa de alimentação no Brasil que 

garante alimentação escolar e ações de educação 

alimentar e nutricional aos estudantes matricula-

dos na educação básica das redes públicas fede-

ral, estadual, distrital e municipal. Sobre o 

PNAE, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) O objetivo do programa é contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossoci-

al, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de práticas alimentares saudáveis dos 

alunos. 

B) O valor por aluno para a oferta de alimenta-

ção escolar repassado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) é deter-

minado pela etapa de ensino, sendo R$ 0,30 en-

sino fundamental, médio e Educação de Jovens e 

Adultos, R$ 0,50 pré-escola, R$ 0,60 escolas 

indígenas e remanescentes de quilombos, 

R$ 1,00 creches e R$ 0,90 para alunos do Pro-

grama Mais Educação. 

C) A Lei n.º 11.947/2009 preconiza que do total 

de recursos financeiros repassados pelo FNDE 

para o PNAE, no mínimo 30% devem ser inves-

tidos na compra direta de produtos da agricultura 

familiar e dos empreendedores familiares. 

D) Os recursos financeiros para execução do 

PNAE serão repassados pelo FNDE de forma 

automática, sem necessidade de convênio, ajuste, 

acordo ou contrato, para aquisição de gêneros 

alimentícios e de utensílios em geral como talhe-

res, pratos e copos utilizados pelos estudantes. 

 

QUESTÃO 77) De acordo com o Programa Na-

cional de Alimentação Escolar (PNAE), os car-

dápios da alimentação escolar deverão ser elabo-

rados pelo nutricionista responsável com utiliza-

ção de gêneros alimentícios básicos, respeitando 

os hábitos, a cultura e a tradição da alimentação, 

pautando-se na sustentabilidade e diversificação 

agrícola da região, na alimentação saudável e 

adequada. Em relação aos cardápios escolares, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) Os cardápios elaborados devem oferecer, ao 

menos, três porções de frutas e hortaliças por dia 

(300 g/aluno/dia), sendo que as bebidas à base de 

frutas aprovadas pelo MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento) substitu-

em a obrigatoriedade da oferta de frutas in natu-

ra. 

B) O açúcar simples adicionado nas preparações 

diárias deve fornecer, no máximo, 10% da ener-

gia total. 

C) Para as preparações diárias recomenda-se que 

as gorduras totais adicionadas forneçam de 15 a 

35% da energia total, já a gordura saturada e a 

gordura trans ficam restritas a no máximo 8% e 

1% da energia total, respectivamente. 

D) É restrita a aquisição de alimentos enlatados, 

embutidos, doces, preparações semiprontas ou 

prontas para o consumo, não devendo ultrapassar 

20% dos recursos repassados pelo Fundo Nacio-

nal de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

 

QUESTÃO 78) Com relação aos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), criados por 

meio da Portaria GM n.º 154, de 24 de janeiro de 

2008, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Discussões de casos, atendimento conjunto 

ou não, construção conjunta de Projetos Tera-

pêuticos Singulares, educação permanente, in-

tervenções no território e em outros espaços da 

comunidade para além das unidades de saúde 

como CAPS, escolas e CRAS, realizar visitas 

domiciliares, são algumas das ações desenvolvi-

das pelos profissionais do NASF. 

B) As portarias vigentes que se referem ao 

NASF são as de n.º 2.488/2011, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), e 

a de n.º 3.124/2012, que redefine os parâmetros 

de vinculação das modalidades 1 e 2 do NASF, e 

cria a modalidade 3. 

C) O NASF 1 deve estar vinculado a no mínimo 

5 e no máximo 9 equipes da Saúde da Família; o 

NASF 2 deve estar vinculado a 3 ou 4 equipes; e 

o NASF 3, vinculado a 1 ou 2 equipes. 

D) A composição de profissionais de cada um 

dos NASFs será definida pelos gestores federais 

de acordo com os critérios de prioridade identifi-

cados a partir dos dados epidemiológicos e das 

necessidades locais e das equipes de saúde apoi-

adas. 
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QUESTÃO 79) A respeito das alterações no 

perfil nutricional da população adulta brasileira, 

pode-se afirmar que: 

 

I - as prevalências da obesidade e do excesso de 

peso em homens aumentaram em todos os estra-

tos de renda, sendo que o maior aumento foi nos 

estratos de maior renda; 

II - a obesidade ainda é mais prevalente entre as 

mulheres, embora a prevalência tenha aumenta-

do significativamente entre os homens ao longo 

das décadas; 

III - o excesso de peso é maior em homens do 

que em mulheres em todas as regiões brasileiras, 

com exceção do Nordeste; 

IV - houve uma redução do déficit de peso para 

homens e mulheres em todos os estratos de ren-

da.             

                                                                                                                                                                  

Estão corretos apenas os itens: 

 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II, III e IV. 

D) I e IV. 

 

QUESTÃO 80) No Brasil e em outros países em 

desenvolvimento, as deficiências de micronutri-

entes ainda persistem como um problema de 

saúde pública. Sobre o assunto, assinale a alter-

nativa correta. 

 

A) Os micronutrientes de relevância em saúde 

pública são: ferro, vitamina A, iodo, ácido fólico, 

vitamina B12 e zinco. 

B) As consequências das deficiências nutricio-

nais à saúde são diversas, especialmente nos 

grupos mais vulneráveis como as crianças, ges-

tantes e idosos. 

C) A deficiência de ferro é a carência nutricional 

de maior magnitude mundial, sendo as crianças 

maiores de 2 anos, principalmente as que vivem 

em regiões pobres, as que apresentam maior vul-

nerabilidade a essa deficiência. 

D) As deficiências de micronutrientes de maior 

prevalência no Brasil são a de ferro, vitamina A 

e a de ácido fólico.  

 

QUESTÃO 81) Em relação à Segurança Ali-

mentar e Nutricional (SAN), assinale a alternati-

va incorreta. 

 

A) A Lei Orgânica de Segurança Alimentar- 

LOSAN (Lei n.º 11.346, de 15/9/2006) cria o 

SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimen-

tar e Nutricional), que tem por objetivos formu-

lar e implementar políticas e planos de segurança 

alimentar e nutricional; estimular a integração 

dos esforços entre governo e sociedade civil; e 

promover o acompanhamento, o monitoramento 

e a avaliação da SAN. 

B) A segurança alimentar e nutricional apresenta 

uma ampla abrangência, incluindo a garantia da 

qualidade biológica, sanitária, nutricional e tec-

nológica dos alimentos, bem como seu aprovei-

tamento. 

C) A consecução do direito humano à alimenta-

ção adequada e da segurança alimentar e nutrici-

onal da população é feito por meio do SISAN, 

integrado por um conjunto de órgãos e entidades 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, não abrangendo as instituições pri-

vadas, com ou sem fins lucrativos. 

D) A SAN consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente a alimentos 

de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais. 

 

QUESTÃO 82) A Educação Alimentar e Nutri-

cional (EAN) é reconhecida como uma ferra-

menta para a garantia do Direito Humano à Ali-

mentação Adequada e da Segurança Alimentar e 

Nutricional. Sobre a EAN, assinale a alternativa 

correta. 

 

A) As abordagens em EAN devem privilegiar 

processos que não incluem os conhecimentos e 

práticas populares, mas que possibilitem a inte-

gração permanente entre a teoria e a prática. 

B) O objetivo da EAN é a promoção da prática 

autônoma e involuntária de hábitos alimentares 

saudáveis pelos indivíduos. 

C) A prática da EAN deve fazer uso de aborda-

gens e recursos educacionais problematizadores 

e ativos que favoreçam o diálogo junto com os 

indivíduos e grupos populacionais, considerando 
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apenas as crianças e os adultos, e os significados 

que formam o comportamento alimentar. 

D) As ações de EAN abrangem aspectos da ali-

mentação adequada e saudável que vão desde a 

produção até a distribuição e o consumo de ali-

mentos, envolvendo a dinâmica socioeconômica 

e as condições de saúde e educação do território 

local. 

 

QUESTÃO 83) Em relação às regulamentações 

e ao exercício da profissão de nutricionista, está 

correto o que se afirma em: 

 

A) a prescrição fitoterápica de plantas in natura 

frescas, ou como droga vegetal nas suas diferen-

tes formas farmacêuticas, mesmo que o seu uso 

seja destinado, exclusivamente, para uso oral, 

não faz parte dos procedimentos regulamentados 

a serem realizados pelo profissional nutricionis-

ta. 

B) na regulamentação (CFN n.º 390/2006) da 

prescrição dietética de suplementos nutricionais, 

o nutricionista, ao realizar uma prescrição, deve-

rá considerar que, após a correção de hábitos 

alimentares, poderá haver necessidade de suple-

mentação nutricional para suprir possíveis defi-

ciências de nutrientes. 

C) no exercício das atribuições em Nutrição Clí-

nica (CFN n°600/2018), cabe ao nutricionista, no 

âmbito da subárea de assistência nutricional do-

miciliar, realizar, como atividade complementar, 

relatórios técnicos de não conformidades e res-

pectivas ações corretivas, impeditivas da boa 

prática profissional e que coloquem em risco a 

saúde humana. 

D) o pagamento da anuidade ao Conselho Regi-

onal da respectiva jurisdição não constitui condi-

ção de legitimidade para o exercício da profissão 

ou para o funcionamento da empresa. 

 

QUESTÃO 84) A Lei n.º 8.234/1991, que regu-

lamenta a profissão de Nutricionista, determina, 

no seu artigo 3.º, as atividades privativas dos 

nutricionistas. Sabendo disso, assinale a alterna-

tiva que não corresponde a atividade(s) privati-

va(s) dos nutricionistas. 

 

A) Planejamento, coordenação, supervisão e 

avaliação de estudos dietéticos. 

B) Ensino das disciplinas de nutrição e alimenta-

ção nos cursos de graduação da área de saúde e 

outras afins. 

C) Prestação de serviços de auditoria, consulto-

ria e assessoria em nutrição e dietética. 

D) Prescrição de suplementos nutricionais, ne-

cessários à complementação da dieta. 

 

QUESTÃO 85) No ano de 2018, foi publicado o 

novo Código de Ética e de Conduta do Nutricio-

nista (Resolução CFN n.º 599, de 25/2/2018). 

Em relação ao Código de Ética, analise as afir-

mativas abaixo. 

 

I - É dever do nutricionista alterar a conduta pro-

fissional determinada por outro nutricionista, 

caso tal medida seja necessária para benefício de 

indivíduos, coletividades ou serviços, registran-

do as alterações e justificativas de acordo com as 

normas da instituição, e sempre que possível 

informar ao responsável pela conduta. 

II - O nutricionista deve realizar, em consulta 

presencial, a avaliação e o diagnóstico nutricio-

nal de indivíduos sob sua responsabilidade pro-

fissional, enquanto que a orientação nutricional e 

o acompanhamento podem ser realizados de 

forma não presencial. 

III - É dever do nutricionista analisar criticamen-

te questões técnico-científicas e metodológicas 

de práticas, pesquisas e protocolos divulgados na 

literatura ou adotados por instituições e serviços, 

com exceção da própria conduta profissional. 

IV - É permitido ao nutricionista instrumentali-

zar e ensinar técnicas relativas a atividades pri-

vativas da profissão a pessoas não habilitadas, 

principalmente a estudantes de graduação em 

Nutrição. 

 

Está(ão) correta(as) apenas a(s) afirmativa(s) 

 

A) I e II. 

B) II. 
C) I. 
D) II e IV. 

 

QUESTÃO 86) A respeito da higiene dos mani-

puladores de alimentos em Unidades de Alimen-

tação e Nutrição, é correto afirmar que 
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A) o uso de luvas descartáveis é obrigatório nas 

medições de temperatura de produtos, na prepa-

ração das mesas e em qualquer situação que 

constitua um perigo para os alimentos. Além 

disso, a utilização de máscaras descartáveis é 

opcional, cabendo a cada estabelecimento essa 

decisão. 

B) os manipuladores devem ter asseio pessoal, 

apresentando-se com uniformes compatíveis 

com a atividade, conservados e limpos, devendo 

estes ser trocados no mínimo a cada dois dias e 

usados exclusivamente nas dependências inter-

nas do estabelecimento. 

C) os manipuladores devem usar cabelos presos 

e protegidos por redes, toucas ou outro acessório 

apropriado para esse fim, barba bem aparada e 

unhas curtas sem esmalte ou base. 

D) não é permitido o uso de maquiagem de 

qualquer tipo. Já em relação ao uso de perfumes, 

loções pós-barba e cremes, é permitido desde 

que não sejam aplicados nas mãos, braços ou 

qualquer parte do corpo que possa entrar em 

contato com os alimentos.  

 

QUESTÃO 87) A higiene dos alimentos consis-

te em submetê-los a procedimentos que promo-

vam a qualidade higiênico-sanitária, dentre os 

diversos fatores relacionados às condições de 

higiene durante a manipulação dos alimentos, 

pode-se citar o controle das temperaturas. Sobre 

o assunto analise as afirmativas abaixo. 

 

I. No tratamento térmico, o centro geométrico 

dos alimentos deve atingir no mínimo 60°C, 

permanecendo nessa temperatura pelo tempo 

mínimo de 2 minutos. 

II. O descongelamento deve ser efetuado em 

condições de refrigeração à temperatura inferior 

a 5°C ou em micro-ondas, quando o alimento for 

submetido imediatamente à cocção, não devendo 

ser recongelado. 

III. No resfriamento, a temperatura do alimento 

preparado deve ser reduzida de 60°C a 10°C em 

até 2 horas. Em seguida, este deve ser conserva-

do sob refrigeração a temperaturas inferiores a 

5°C, ou congelado à temperatura igual ou inferi-

or a -18°C. 

IV. Os óleos e gorduras utilizados devem ser 

aquecidos a temperaturas não superiores a 

180°C, devendo ser substituídos imediatamente 

sempre que houver alteração evidente das carac-

terísticas físico-químicas ou sensoriais. 

V. O prazo máximo de consumo do alimento 

preparado e conservado sob refrigeração à tem-

peratura de 4°C, ou inferior, deve ser de 5 dias. 

 

Está(ão) correta(as) apenas a(s) afirmativa(s) 

 

A)  I e III. 

B)  I. 
C) II e V. 

D) II, III e V. 

 

QUESTÃO 88) A Análise de Perigos em Pontos 

Críticos de Controle (APPCC) consiste em uma 

metodologia sistemática de identificação, avalia-

ção e controle de perigos de contaminação dos 

alimentos. Assinale a alternativa incorreta sobre 

o APPCC. 

 

A) São princípios do APPCC: avaliação de peri-

gos e riscos; determinar os Pontos Críticos de 

Controle (PCC), estabelecer os limites, os proce-

dimentos e ações corretivas para os PCC; estabe-

lecer sistemas de registro de documentação e 

procedimentos para verificar o funcionamento do 

APPCC. 

B) As especificações para cada Ponto Crítico de 

Controle (PCC) devem ser baseadas em critérios 

quantitativos como tempo, temperatura, pH, 

umidade, atividade de água, concentração de sal, 

viscosidade, e também por informações sensori-

ais. 

C) As Boas Práticas de Fabricação e os Proce-

dimentos Operacionais Padronizados (POP) são 

programas que controlam o ambiente do proces-

samento de alimentos, porém não são considera-

dos como programas de pré-requisito ao sistema 

APPCC. 

D) O APPCC é um sistema de baixo custo que 

oferece garantia na prevenção de problemas cau-

sados pela ingestão de alimentos. Dessa forma, 

empregá-lo é a base fundamental para todas as 

atividades relacionadas à segurança alimentar.  

 

QUESTÃO 89) Uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição funciona 6 dias na semana servindo 

refeição para 1440 pessoas diariamente. A jorna-

da de trabalho de seus colaboradores será de 48h 
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semanais, sendo que cada um deles terá 57 dias 

de folga durante todo o ano e 30 dias de férias. 

Sabendo que o tempo médio de produção e dis-

tribuição de uma refeição é de 15 minutos, qual 

será o número de funcionários fixos e de substi-

tutos necessários para trabalhar nessa UAN, con-

siderando a fórmula de Gandra et al. (1983)?  

 

A) 55 pessoas fixas e 18 substitutas. 

B) 45 pessoas fixas e 15 substitutas. 

C) 50 pessoas fixas e 16 substitutas. 

D) 37 pessoas fixas e 13 substitutas. 

 

QUESTÃO 90) Uma nutricionista de uma Uni-

dade de Alimentação e Nutrição (UAN) irá ser-

vir salada de frutas como sobremesa. Para a re-

ceita será utilizada banana prata, maçã e mamão 

papaia, nas seguintes quantidades: 

 

 
 

Sabendo que a porção per capita de salada de 

frutas é de 150g, qual será a quantidade de frutas 

que a nutricionista terá de adquirir para reprodu-

zir a receita a fim de servir 300 comensais? 

 

A) 26,4 kg de banana, 16,2 kg de maçã e 23,4 kg 

de mamão. 

B) 105,6 kg de banana, 64,8 kg de maçã e 93,7 

kg de mamão. 

C) 52,8 kg de banana, 32,4 kg de maçã e 46,9 kg 

de mamão. 

D) 158,4 kg de banana, 97,2 kg de maçã e 140,6 

kg de mamão.  

 

QUESTÃO 91) O lactário consiste em uma área 

de serviço de alimentação destinado ao preparo e 

à distribuição de formas lácteas e complementa-

res aos lactentes. Com relação ao planejamento 

de lactário, assinale a alternativa correta. 

 

A) Os fatores que contribuem para a escolha da 

localização do lactário são: a proximidade ao 

berçário, ao serviço de alimentação e às áreas de 

circulação do pessoal, pacientes e visitantes, e no 

maior afastamento das áreas de casos infectocon-

tagiosos. 

B) O lactário consiste basicamente em três salas, 

na qual a distribuição de área para cada sala é de: 

20% da sala de limpeza, 50% da sala de preparo 

e 30% da antessala. 

C) A área calculada do lactário é de aproxima-

damente 0,50 m² / berço ou leito da pediatria. 

D) A sala de limpeza e a sala de preparo de ma-

madeiras se comunicam por uma passagem con-

trolada que poderá ser um guichê do tipo guilho-

tina ou autoclave de porta dupla.  

 

QUESTÃO 92) Dentre as ações propostas abai-

xo para a redução de custos e o aumento da pro-

dutividade em serviço de alimentação, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) Garantir uma melhor localização física do 

serviço de alimentação, visando ao acesso, ao 

preparo e ao fluxo dos gêneros alimentícios, com 

a decorrente racionalização de tempos e movi-

mentos. 

B) Adotar critérios técnicos na escolha, dimensi-

onamento e compra dos equipamentos, adequan-

do-se à produção programada e aumentando a 

ociosidade. 

C) Ter espírito de observação e criatividade. 

D) Inspecionar a manipulação dos gêneros a fim 

de evitar desperdícios. 

 

QUESTÃO 93) A antropometria é um método 

não invasivo e de baixo custo, que envolve a 

obtenção de medidas físicas de um indivíduo, 

permitindo avaliar a sua composição corporal. 

Sobre os métodos utilizados na antropometria, 

assinale verdadeiro (V) ou falso (F). 

 

(   ) A estatura reflete o tamanho corporal e o 

comprimento dos ossos, sendo útil para avaliar o 

crescimento linear dos indivíduos. Mas, como 

essa medida sofre variações ao longo do dia, 

recomenda-se fazer pela manhã ou anotar o horá-

rio em que foi realizado. 

(   )  Os termos massa corporal e peso podem ser 

utilizados como sinônimos, porém o mais ade-
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quado para se empregar nas medidas antropomé-

tricas é o peso, o qual representa o somatório dos 

compartimentos do organismo. 

(   ) Na impossibilidade de aferir o peso na ba-

lança, pode-se fazer uma estimativa por meio de 

equação, utilizando comprimento do joelho, cir-

cunferência da panturrilha, perímetro do braço e 

prega cutânea tricipital. 

(   ) As dobras cutâneas são utilizadas para esti-

mar parâmetros de composição corporal, sendo a 

dobra cutânea tricipital a medida mais comum, 

por ser de fácil localização e apresentar forte 

correlação ao percentual de gordura corporal e 

gordura corporal total. 

(  ) A gordura corporal total também pode ser 

estimada através de medidas de circunferências e 

da aplicação dos valores em equações especifi-

cas que variam de acordo com sexo e faixa etá-

ria. 

 

A sequência correta é 

 

A) F, V, V, F, F. 

B) V, F, V, F, V. 

C) V, F, F, V, V. 

D) F, V, F, V, F. 

 

QUESTÃO 94) A nutrição é importante durante 

todo o ciclo de vida, porém requer discernimento 

para cada fase específica. Com relação às dife-

rentes fases da vida, analise as afirmativas abai-

xo. 

 

I. Na fase pré-escolar, ocorre a redução do cres-

cimento e, paralelamente, a redução do apetite e 

da ingestão alimentar. 

II. Na idade escolar (de 7 a 10 anos), ocorre uma 

repleção energética, em que ocorre maior veloci-

dade de ganho de peso. É uma adaptação do or-

ganismo que antecede o estirão pubertário. 

III. No envelhecimento, são comuns distúrbios 

gastrointestinais, como a disgeusia, que aumenta 

o risco de pneumonia por aspiração e a má nutri-

ção. Dessa forma, os líquidos engrossados e a 

textura modificada dos alimentos podem auxiliar 

na alimentação. 

IV. Devido ao desenvolvimento acelerado mus-

cular, esquelético e endócrino, as necessidades 

de cálcio são maiores durante a puberdade e a 

adolescência do que durante a infância ou a ida-

de adulta, sendo a ingestão adequada de 

800 mg/dia. 

V. Os valores de ingestão diária de fibras totais 

para adultos (19-50 anos) devem ser de 25 g/dia 

para homens e para mulheres de 38 g/dia. 

 

Está(ão) correta(as) apenas a(s) afirmativa(s) 

 

A) I e III. 

B) II, IV e V. 

C) II. 
D) I e II. 

 

QUESTÃO 95) Em relação às vias de acesso e 

às complicações da Terapia de Nutrição Enteral 

(TNE) e da Terapia de Nutrição Parenteral 

(TNP), assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Em pacientes que necessitam de TNE por 

curto período (inferior a 6 semanas), a sonda 

nasoenteral é a mais utilizada. Já a gastrostomia 

e jejunostomia são utilizadas, em geral, quando a 

duração da TNE é superior a 6 semanas. 

B) As complicações metabólicas mais frequen-

temente descritas na terapia enteral são: hiperca-

lemia, hiperglicemia, hipofosfatemia. 

C) A nutrição parenteral periférica é indicada 

para períodos curtos (7 a 10 dias), sendo que o 

valor energético alcançado costuma ficar em 

torno de 1000 a 1500 kcal/dia e a osmolaridade 

deve ser menor que 1000 mOsm/L. 

D) As complicações metabólicas da nutrição 

parenteral estão relacionadas ao tipo e à quanti-

dade dos macros e micronutrientes que constitu-

em a solução, sendo as principais complicações 

as alterações da glicemia, do fósforo, do magné-

sio e hipercapnia. 

 

QUESTÃO 96) A gestação é uma etapa de mai-

or vulnerabilidade nutricional, estando a mulher 

mais sujeita à intercorrência decorrente da má 

alimentação. Com relação à nutrição na gesta-

ção, assinale a alternativa correta. 

 

A) Na gestação gemelar, é recomendada uma 

ingestão de 3000 a 4000 kcal/dia de acordo com 

o IMC, distribuídas em 30% de proteínas, 40% 

de carboidratos e 30% de gorduras. 
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B) Fracionar a dieta, diminuir os volumes e o 

teor de gordura, retirar produtos ricos em cafeína 

e orientar a postura após as refeições são condu-

tas indicadas na ocorrência de picamalácia. 

C) A recomendação de ingestão de proteínas 

para gestantes na adolescência é de 1,5 g/kg de 

peso (> 15 anos) e de 1,7 g/kg de peso (< 15 

anos).  

D) O ganho de peso deve ser de 7,0 kg a 11,0 kg 

para mulheres com IMC pré-gestacional entre 

20,0 e 24,9 kg/m². 

 

QUESTÃO 97) Em relação às doenças gastroin-

testinais, analise as assertivas abaixo. 

 

I. Na esofagite, devem ser evitados alimentos 

que aumentam a pressão do esfíncter esofagiano 

inferior (EEI), como a cafeína, a teobromina, as 

xantinas e o álcool. 

II. Na esofagite, a dieta de ser hipolipídica (< 

20% das calorias totais), devendo ser evitados 

alimentos e preparações gordurosas. 

III. Na gastrite e na úlcera, a oferta proteica deve 

ser reduzida, evitando o estímulo à produção do 

ácido clorídrico (HCl), e fornecer alimentos ricos 

em fibras alimentares. 

IV. Na fase aguda das doenças inflamatórias 

intestinais, a dieta deve ser hipolipídica, isenta 

de lactose, antifermentativa, rica em fibras solú-

veis e insolúveis. 

V. Na pancreatite aguda, o tratamento em geral 

consiste em jejum alimentar por 2 a 5 dias, com 

hidratação e analgesia até o alívio dos sintomas. 

Posteriormente, deve-se introduzir dieta líquida 

hipolipídica. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

 

A) I, II e III. 

B) II e V. 

C) III e IV. 

D) V. 

 

QUESTÃO 98) A interação entre fármaco e 

nutriente ocorre quando se obtém algum efeito 

colateral indesejado, seja pela ingestão concomi-

tante de fármaco com determinado nutriente seja 

pela presença de algum componente no alimento. 

Dessa forma, é correto afirmar que: 

 

A) As tetraciclinas causam irritação no estôma-

go, por isso devem ser administradas próximo às 

refeições. 

B) A absorção de vitamina B12 não é compro-

metida com a ingestão simultânea de omeprazol. 

C) O orlistate quando utilizado a longo prazo, 

pode induzir a uma interação com nutrientes, 

diminuindo a absorção de vitaminas C e B12. 

D) A levodopa (anti-parkinsoniano) utiliza os 

mesmos transportadores de aminoácidos por isso 

sua ingestão deve ocorrer sem a presença de ali-

mentos. 

 

QUESTÃO 99) Os transtornos alimentares co-

mo a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, po-

dem causar graves complicações clínicas, princi-

palmente relacionadas ao comprometimento do 

estado nutricional. Neste contexto, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) São objetivos do cuidado nutricional para 

anorexia o restabelecimento de peso corporal 

saudável e corrigir sequelas decorrentes da des-

nutrição. Já na bulimia, visa cessar episódio bu-

límicos e normalizar as funções do trato gas-

trointestinal. 

B) Procedimentos como prescrição de dietas 

(exceto na fase crítica da anorexia), contagem de 

calorias ou pesagem dos alimentos devem ser 

encorajados. 

C) A bulimia é caracterizada por sintomas como 

o medo mórbido de engordar, amenorreia, des-

nutrição, lanugem, apatia, obstipação ou diarreia, 

enquanto que na anorexia há um desespero para 

emagrecer, irregularidade menstrual, sinal de 

Russel, ulcerações exofágicas e perimólise. 

D) Os subtipos da bulimia são o restritivo, onde 

não há o episódio de comer compulsivamente, e 

o purgativo, quando se come compulsivamente e 

pode ou não haver purgação. Na anorexia nervo-

sa, os subtipos são o purgativo, onde há a auto-

indução de vômitos e uso indevido de laxantes, e 

o não purgativo. 

 

QUESTÃO 100)  A hipertensão arterial é uma 

doença cardiovascular de etiologia múltipla e sua 

presença pode causar lesão em órgãos-alvo como 

coração, cérebro, vasos, rins e retina. Com rela-

ção à hipertensão arterial, assinale a alternativa 

correta. 
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A) A dieta DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension) é caracterizada por ser rica em 

potássio, cálcio, magnésio e fibras, e contém 

teores elevados de colesterol, gordura total e 

saturada. 

B) A hipertensão estágio 2 é caracterizada por 

uma pressão sistólica entre 160-179 mm Hg e a 

diastólica entre 100-109 mm Hg. 

C) O tratamento não medicamentoso da hiper-

tensão envolve manter o controle do peso, de-

vendo o IMC ser menor que 18,5 kg/m² para 

indivíduos com até 65 anos. 

D) É recomendada a ingestão diária de 5 g de 

sódio. 
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