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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 apenas	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	o	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la.” Cícero

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorrida	1	(uma)	hora	do	
início	das	provas.	O	candidato	não	poderá	fazer	anotação	de	questões	ou	informações	relativas	às	suas	respostas	no	Comprovante	Definitivo	
de	 Inscrição	 (CDI)	ou	em	quaisquer	outros	meios,	que	não	os	permitidos	nesse	Edital	e	especificados	na	capa	da	prova.	Os	candidatos	
não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma,	lápis,	 lapiseira,	corretivos,	borracha	ou	lápis-borracha	ou	outro	material	distinto	do	constante	no	
Edital.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	pagers,	beep,	
agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor	/	receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	qualquer	
outro	equipamento	eletrônico,	podendo	a	organização	deste	Concurso	Público	vetar	o	 ingresso	do	candidato	com	outros	aparelhos	além	
dos	anteriormente	citados.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta	das	Provas	Objetiva,	bem	como	as	
orientações	e	instruções	expedidas	pela	Fundep	durante	a	realização	das	provas,	complementam	este	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	
observadas	 e	 seguidas	 pelo	 candidato.	Poderá,	 ainda,	 ser	 eliminado	 o	 candidato	 que:	 tratar	 com	 falta	 de	 urbanidade	 os	 examinadores,	
auxiliares,	aplicadores	ou	autoridades	presentes;	usar	de	meios	ilícitos	para	obter	vantagem	para	si	ou	para	outros;	e	portar	arma(s)	no	local	
de	realização	das	provas,	ainda	que	de	posse	de	documento	oficial	de	licença	para	o	respectivo	porte.	Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	
a	prova,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	
Ocorrências	da	Sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	todos	de	uma	só	vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 3 de setembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
30 (trinta) questões de múltipla escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 4	 (quatro)	
alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10	 (dez) questões de Língua 
Portuguesa,	5	(cinco) de questões de Legislação,	5	(cinco) questões de Atualidades e  
10	(dez) questões de Conhecimentos Específicos,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia	o	 texto	a	seguir	para	 responder	às	
questões de 1 a 10.

Ao vencedor as batatas – uma reflexão sobre a 
lógica da guerra

A	 filosofia	 clássica	 já	 nos	 informava	 que	 “lógica”	 é	 o	
método	empregado	pelo	Homem	para	separar	as	ideias	
válidas	e	morais	das	ideias	inválidas	e	imorais.	Por	conta	
disso,	uma	das	grandes	perguntas	da	humanidade	é	qual	
a	 lógica	da	guerra.	Considerando	que	o	Homo sapiens 
construiu	sua	história	através	de	guerras,	é	bem	possível	
que	ele	consiga	enxergar	a	lógica.

E	 a	 lógica	 acaba	 sendo	 sempre	 explicada,	 o	 que	 não	
quer	 dizer	 que	 ela	 seja	 sempre	 entendida.	Até	 porque	
a	 história	 final	 é	 sempre	 contada	 pelos	 vencedores,	 e	
“ai	 dos	 vencidos…”.	 Esta	 guerra	 que	 estamos	 para	
presenciar	 (de	 casa,	 confortáveis,	 comendo	 pipocas)	
deve	ter	uma	lógica,	pois	os	protagonistas	se	esforçam	
em	justificá-la.	Que	bom	se	pudéssemos	entendê-la!

Diz	a	superpotência,	os	Estados	Unidos	da	América,	que	
a	lógica	é	a	ameaça	do	poder	de	destruição	em	massa	do	
arsenal	iraquiano,	mas	os	peritos	da	ONU	não	encontram	
esse	arsenal,	então	não	é	lógica,	é	presunção.	Diz	então	
a	 superpotência	 que	 o	 ditador	 é	 sanguinário	 e	 tortura	
criancinhas,	mas	que	se	ele	se	desarmar	será	deixado	
em	paz,	então	o	interesse	não	está	ligado	às	criancinhas	
iraquianas,	portanto	 isso	não	é	 lógica,	é	hipocrisia.	Diz	
então	a	superpotência	que	o	ditador	apoia	os	terroristas	
fundamentalistas,	porém	nenhuma	evidência	de	ligação	
com	os	mesmos	foi	jamais	encontrada,	então	isso	não	é	
lógica,	é	querer	desviar	atenção	de	um	inimigo	invisível,	
para	um	visível,	sendo,	portanto,	ilusionismo.

Parece	 então	 que	 a	 lógica	 desta	 guerra	 está	 sendo	
construída	a	partir	de	presunção,	hipocrisia	e	ilusionismo,	
porém	sabemos	que	esses	não	podem	ser	aceitos	como	
pressupostos	da	lógica.	Portanto,	sem	os	pré-requisitos	
da	 lógica,	 não	 há	 lógica.	 Ou	 a	 lógica	 tem	 que	 ser	
explicada	a	partir	de	outros	argumentos.	Por	qual	motivo,	
então,	não	usar	os	argumentos	certos?	Não	se	deveria	
começar	 de	 baixo,	 bem	 de	 baixo,	 mas	 tão	 de	 baixo	
que	 podemos	 chamar	 esse	 lugar	 de	 subsolo?	Afinal	 o	
subsolo	 pode	 sim	 oferecer	 um	 argumento	 lógico	 para	
uma	guerra,	como	já	fez	outras	vezes.	Isso	não	significa,	
é	claro,	que	essa	lógica	seja	aceita	por	todos,	mas	pelo	
menos	é	uma	lógica	com	fundamentos.

Falando	no	subsolo	e	em	suas	riquezas,	prefiro	a	ironia	
da	lógica	machadiana	que,	pelo	menos,	tem	estilo:

“A	 guerra	 tem	 um	 caráter	 benéfico	 e	 conservador.	
Supõe	tu	um	campo	de	batatas	e	duas	tribos	famintas.	 
As	batatas	apenas	chegam	para	alimentar	uma	das	tribos,	
que	assim	adquire	forças	para	transpor	a	montanha	e	ir	
à	outra	vertente,	onde	há	batatas	em	abundância;	mas,	
se	as	duas	tribos	dividirem	em	paz	as	batatas	do	campo,	
não	 chegam	 a	 nutrir-se	 suficientemente	 e	 morrem	 de	
inanição.

A	 paz,	 nesse	 caso,	 é	 a	 destruição;	 a	 guerra	 é	 a	
conservação.	 Uma	 das	 tribos	 extermina	 a	 outra	 e	
recolhe	os	despojos.	Daí	a	alegria	da	vitória,	os	hinos,	
aclamações,	 recompensas	públicas	e	 todos	os	demais	
efeitos	das	ações	bélicas.	Se	a	guerra	não	 fosse	 isso,	
tais	demonstrações	não	chegariam	a	dar-se,	pelo	motivo	
real	 que	 o	 homem	 só	 comemora	 e	 ama	 o	 que	 lhe	 é	
aprazível	 ou	 vantajoso,	 e	 pelo	motivo	 racional	 de	 que	
nenhuma	pessoa	canoniza	uma	ação	que	virtualmente	a	
destrói.	Ao	vencido	o	ódio	ou	a	compaixão,	ao	vencedor,	
as	 batatas.”	 (Trecho	 do	 romance	 Quincas Borba,	 de	
Machado	de	Assis,	1891).

MUSSAK,	Eugenio.	Eugenio Mussak.	Disponível	em:	 
<https://bit.ly/2GATHNn>.	Acesso	em:	5	abr.	2018	(Adaptação).

QUESTÃO 1

Nesse	texto,	o	autor,	principalmente,	busca

A)	 apresentar	 conceitos	 utilizados	 na	 lógica	 para	
justificar	a	guerra	entre	os	países.

B)	 desconstruir	 a	 argumentação	 utilizada	 por	 um	
país	para	declarar	guerra	a	outro.

C)	 expor	os	motivos	que	levaram	os	Estados	Unidos	
a	declararem	guerra	contra	o	Iraque.

D)	 discutir	a	passividade	do	restante	da	população	
mundial	diante	desse	grande	conflito.

QUESTÃO 2

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Portanto,	sem	os	pré-requisitos	da	lógica,	não	há	lógica.”

Com	esse	trecho,	o	autor	busca

A)	 justificar	 um	 encadeamento	 lógico	 trabalhando	
com	elementos	novos	e	outros	já	apresentados.

B)	 explicar	 uma	 situação	 a	 partir	 de	 elementos	
enumerados anteriormente na linha de 
pensamento do autor.

C)	 concluir um raciocínio iniciado em partes 
anteriores	 do	 texto,	 fortalecendo	 sua	 linha	
argumentativa.

D)	 deduzir	uma	situação	a	partir	de	premissas	ainda	
não	expostas	no	corpo	do	texto.

QUESTÃO 3

A	comparação	do	texto	machadiano	com	o	restante	do	
texto	visa

A)	 reforçar	 a	 argumentação	utilizada	pelos	 países	
envolvidos	na	guerra	do	Iraque.

B)	 esclarecer motivos desconhecidos pelas 
pessoas	em	relação	aos	motivos	da	guerra.

C)	 mostrar	 como	 os	 objetivos	 de	 uma	 guerra	 são	
atemporais e sempre pertinentes.

D)	 desqualificar	 aquilo	 que	 o	 autor	 considera	 o	
principal	motivo	para	a	guerra.
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QUESTÃO 4

A	utilização	de	um	texto	em	outro,	de	forma	indireta	ou	
direta,	como	ocorre	nesse	texto,	é	conhecida	como

A)	 metáfora.

B)	 texto-legenda.

C)	 intertextualidade.

D)	 variação	linguística.

QUESTÃO 5

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Isso	não	significa,	é	claro,	que	essa	lógica	seja	aceita	por	
todos,	mas	pelo	menos	é	uma	lógica	com	fundamentos.”

De	 acordo	 com	 a	 norma-padrão,	 em	 relação	 a	 esse	
trecho,	pode-se	afirmar	que

A)	 os	 verbos	 desse	 trecho	 estão,	 sem	 exceção,	
conjugados	no	presente.

B)	 os	 adjetivos	 presentes	 no	 trecho	 não	 estão	
flexionados.

C)	 o	 uso	 da	 locução	 “é	 claro”	 depois	 do	 advérbio	
“não”	deixa	o	trecho	contraditório.

D)	 a	 conjunção	 desse	 trecho	 é	 adversativa	 e	
se	 presta	 a	 contradizer	 o	 que	 foi	 enunciado	
anteriormente.

QUESTÃO 6

O	 principal	 objetivo	 do	 gênero	 textual	 predominante	
nesse	texto	é

A)	 persuadir	o	 leitor	em	relação	ao	ponto	de	vista	
do autor.

B)	 informar	o	leitor	de	forma	objetiva	e	formal.

C)	 divulgar	a	opinião	de	um	determinado	veículo	de	
comunicação.

D)	 responder	a	uma	determinada	opinião	divergente	
da do autor.

QUESTÃO 7

Releia	o	trecho	a	seguir.

“[...]	 deve	 ter	 uma	 lógica,	 pois	 os	 protagonistas	 se	
esforçam	em	justificá-la.”

A	 reescrita	 desse	 trecho	 que	 está	 de	 acordo	 com	 a	
norma-padrão	é:

A)	 Deve	ter	uma	lógica,	por	que	os	protagonistas	se	
esforçam	em	justificá-la.

B)	 Deve	ter	uma	lógica,	porque	os	protagonistas	se	
esforçam	em	justificá-la.

C)	 Deve	ter	uma	lógica,	por	quê	os	protagonistas	se	
esforçam	em	justificá-la.

D)	 Deve	ter	uma	lógica,	porquê	os	protagonistas	se	
esforçam	em	justificá-la.

QUESTÃO 8

Releia	o	trecho	a	seguir.
“[...]	uma	das	grandes	perguntas	da	humanidade	é	qual	
a lógica	da	guerra.”
As	 palavras	 destacadas	 a	 seguir	 são	acentuadas	 pelo	
mesmo	motivo	daquela	desse	trecho,	exceto	em:

A)	 “[...]	 método	 empregado	 pelo	 Homem	 para	
separar	as	ideias	[...]”

B)	 “A	filosofia	clássica	já	nos	informava	que	[...]”
C)	 “Daí	a	alegria	da	vitória	[...]”
D)	 “[...]	todos	os	demais	efeitos	das	ações	bélicas.”

QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir.
“Diz	então	a	superpotência	que	o	ditador	é	sanguinário	
e	tortura	criancinhas,	mas	que	se	ele	se	desarmar	será	
deixado	em	paz,	 então	o	 interesse	não	está	 ligado	às	
criancinhas	 iraquianas,	 portanto	 isso	 não	 é	 lógica,	 
é	hipocrisia.”
As	 conjunções	 presentes	 nesse	 trecho	 indicam,	
respectivamente,	ideias

A)	 concessiva,	condicional	e	temporal.
B)	 aditiva,	condicional	e	aditiva.
C)	 conclusiva,	aditiva	e	adversativa.
D)	 adversativa,	conclusiva	e	conclusiva.

QUESTÃO 10

Releia	o	trecho	a	seguir.
“Diz	a	superpotência,	os Estados Unidos da América,	
que	 a	 lógica	 é	 a	 ameaça	 do	 poder	 de	 destruição	 em	
massa	[...]”
Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 em	 relação	 ao	 excerto	
destacado.

I.	 Trata-se	de	um	aposto.
II.	 Obrigatoriamente,	deve	ser	isolado	do	trecho	por	

vírgulas	 ou	 outra	 pontuação	 que	 desempenhe	
essa	mesma	função.

III.	 Faz	parte	dos	 chamados	 “termos	essenciais	da	
oração”.

Estão	corretas	as	afirmativas:

A)	 I	e	II,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Os	vícios	do	ato	administrativo	podem	atingir	qualquer	
um de seus elementos. 
Na	hipótese	em	que	a	matéria	de	fato	ou	de	direito	em	
que	 se	 fundamenta	 o	 ato	 é	 materialmente	 inexistente	
ou	 juridicamente	 inadequada	 ao	 resultado	 obtido,	 fica	
caracterizado(a)

A)	 excesso	de	poder.
B)	 usurpação	de	função.
C)	 vício	em	relação	ao	motivo.
D)	 desvio	de	finalidade



5

QUESTÃO 12

Uma	lei	do	Distrito	Federal	de	2003	incluía	no	calendário	
de	 eventos	 oficiais	 daquele	 ente	 da	 Federação	 um	
festival	de	música	de	caráter	particular.	A	lei,	que	ainda	
determinava	 que	 o	 poder	 público	 distrital	 destinasse	
recursos	 necessários	 à	 montagem	 e	 à	 realização	 do	
evento,	 foi	 declarada	 inconstitucional	 pelo	 Supremo	
Tribunal	Federal.

Sustentando	 o	 caráter	 privado	 do	 evento,	 o	 relator	 do	
processo	 e	 os	 demais	 ministros	 do	 Supremo	 Tribunal	
Federal	 (STF)	 entenderam	 que	 o	 destaque	 e	 o	 apoio	
financeiro	 garantidos	 pela	 lei	 ao	 evento	 realizado	 por	
uma	sociedade	empresarial	com	fins	lucrativos	constituía	
um	 favorecimento	 a	 determinado	 segmento	 social,	
incompatível	com	o	interesse	público.

Diante	 dessa	 fundamentação,	 o	 Tribunal	 considerou	
que	 a	 lei	 feria	 diretamente	 os	 seguintes	 princípios	
constitucionais	expressos	da	administração	pública:

A)	 legalidade	e	eficiência.

B)	 impessoalidade e moralidade.

C)	 publicidade e moralidade.

D)	 supremacia	do	interesse	público	e	eficiência.

QUESTÃO 13

Considere	o	caso	hipotético	a	seguir.

Fiscal	 sanitário	 do	 município	 X,	 Afonso	 lavra	 auto	 de	
infração	 durante	 inspeção	 em	 um	 açougue	 em	 razão	
de	condições	 inapropriadas	de	estocagem	de	produtos	
alimentícios.

O	ato	é	praticado	pelo	fiscal	no	uso	do	poder	administrativo
A)	 de polícia.
B)	 disciplinar.
C)	 hierárquico.
D)	 regulamentar.

QUESTÃO 14

Considere	 as	 seguintes	 definições	 contidas	 na	 lei	 que	
institui	 o	 plano	 de	 cargos,	 carreiras,	 vencimentos	 e	
salários	dos	servidores	públicos	da	administração	direta	
da	prefeitura	do	município	de	Santa	Bárbara:

1.	 conjunto	 de	 atribuições,	 cometidas	 a	 servidor	
público,	 submetido	 ao	 regime	 da	 Consolidação	
das	Leis	do	Trabalho;

2.	 conjunto	de	cargos	públicos	idênticos;

3.	 conjunto	de	 cargos	efetivos,	 empregos	públicos	
e	 de	 cargos	 de	 confiança	 de	 provimento	 em	
comissão,	da	estrutura	da	Prefeitura.

Conforme	o	que	dispõe	a	referida	lei,	as	definições	1,	2	e	
3	correspondem,	respectivamente,	a

A)	 cargo	público,	carreira	e	classe.

B)	 emprego	público,	classe	e	quadro	de	pessoal.

C)	 cargo	público,	quadro	de	pessoal	e	carreira.

D)	 quadro	de	pessoal,	classe	e	setor.

QUESTÃO 15

Plínio,	servidor	efetivo	e	estável	da	administração	direta	
do	 Poder	 Executivo	 do	 município	 de	 Santa	 Bárbara,	
faltou	ao	serviço,	nos	últimos	12	meses,	sem	justificativa	
e	 alternadamente,	 por	 um	 total	 de	 15	 dias.	 Plínio	
pretende	 tirar	 férias	 relativas	ao	período	aquisitivo	dos	
últimos	12	meses.

Na	 hipótese,	 considerando	 o	 que	 dispõe	 a	 legislação	
aplicável,	Plínio

A)	 terá	direito	a	apenas	15	dias	de	férias.

B)	 não	terá	direito	a	férias.

C)	 fará	jus	a	30	dias	consecutivos	de	férias.

D)	 só	poderá	gozar	férias,	de	30	dias,	após	repor	os	
dias	de	falta	ao	serviço.

ATUALIDADES

QUESTÃO 16

“O	 resgate	do	queijo	na	Serra	do	Caraça	começou	no	
ano	 de	 2014,	 em	 conjunto	 com	 a	 Emater.	 O	 que	 era	
apenas	 a	 intenção	 de	 retornar	 o	 processo	 natural,	 foi	
logo	atestado	(por)	especialista	em	queijo	artesanal	da	
Emater.	Ele	visualizou	o	potencial	da	região	e	mobilizou	
os	produtores	e	o	[...]	diretor	administrativo	do	Caraça.”	

Disponível	em:	<http://atilalemos.com.br/2017/11/ 
queijo-minas-artesanal-volta-a-ser-produzido-no-entre-

serras/>.	Acesso	em:	20	mar.	2018	(Fragmento	adaptado).

O	 resgate	 do	 queijo	 artesanal	 produzido	 no	 “Roteiro	
Entre	Serras:	da	Piedade	ao	Caraça”,	está	diretamente	
relacionado ao

A)	 modo	 específico	 de	 produzir	 queijo	 na	 região,	
derivado de leite cru e produzido por meio de 
conhecimentos	 tradicionais	 caros	 ao	 local,	
marcando,	assim,	sua	identidade	cultural.

B)	 objetivo	 de	 resgatar	 o	 queijo	 artesanal	 nas	
cidades	do	Entre	Serras,	valorizando	o	produtor	
local,	a	fim	de	transformar	esse	produto	em	um	
dos	maiores	bens	de	exportação	de	toda	região.

C)	 padrão	 gastronômico	 tradicional	 de	 Minas	
Gerais	 que,	 de	 maneira	 geral,	 se	 propõe	 a	
desenvolver	uma	gastronomia	alternativa	àquela	
do modelo padronizado característico do mundo 
industrializado.

D)	 processo	 de	 aprovação	 pelo	 Instituto	 do	
Patrimônio	 Histórico	 e	 Artístico	 Nacional	
(IPHAN),	 em	 maio	 de	 2008,	 do	 registro	 do	
modo	artesanal	de	 fazer	queijo	de	Minas	como	
patrimônio	imaterial	brasileiro.



6

QUESTÃO 17

A	Estrada	Real	é	um	empreendimento	turístico	fundado	
sobre	 os	 antigos	 caminhos	 oficializados	 pela	 Coroa	
Portuguesa	para	regular	o	trânsito	de	riquezas	minerais	
das minas até o porto do Rio de Janeiro. 

Ela	é	composta	de	quatro	roteiros,	sendo	que	a	cidade	de	
Santa	Bárbara,	considerando	sua	constituição	histórica,	
se localiza no 

A)	 Caminho	 dos	 Diamantes:	 surgimento	 dos	
diamantes	 por	 volta	 de	 1729	 levou	 à	 criação	
desse	caminho,	ligando	os	distritos	produtores	a	
Ouro Preto.

B)	 Caminho	 Novo:	 criado	 na	 terceira	 década	 do	
século	XVIII,	 tinha	o	objetivo	de	oferecer	maior	
segurança	 e	 rapidez	 entre	 as	minas	 e	 o	 porto	
fluminense.

C)	 Caminho	 Sabarabuçu:	 rota	 alternativa	 entre	 o	
Caminho	Velho	e	o	dos	Diamantes,	ligando	Ouro	
Preto	à	antiga	Serra	reluzente	ou	Cristal	Grande,	
Sabarabuçu.

D)	 Caminho	 Velho:	 esse	 foi	 o	 primeiro	 roteiro	
oficialmente	 aberto	 pela	 Coroa	 Portuguesa	
para	 ligar	 o	 litoral	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 à	 região	
mineradora.  

QUESTÃO 18

Até	 pelo	menos	metade	 do	 ano	 de	 2017,	 a	 Prefeitura	
Municipal	de	Santa	Bárbara	se	colocava	como	um	dos	
empecilhos	 à	 retomada	 das	 atividades	 da	 mineradora	
Samarco. 

Esse impedimento se relaciona

A)	 à	 demora	 de	 posicionamento	 do	 Supremo	
Tribunal	 Federal	 (STF),	 onde	 existe	 uma	 ação	
impetrada	pela	empresa	contra	a	Prefeitura.

B)	 à	negativa	por	parte	da	Prefeitura	em	conceder	
licença	à	empresa	para	captação	de	água	no	Rio	
Conceição.	

C)	 ao	aspecto	ambiental,	já	que	a	captação	no	Rio	
Conceição	pode	ser	fator	de	degradação	de	área	
de	reserva	ecológica.

D)	 ao	 fato	 de	 que	 os	 problemas	 provocados	 pelo	
rompimento	da	Barragem	de	Fundão	na	cidade	
ainda	não	terem	sido	solucionados.

QUESTÃO 19

A	 partir	 do	 acompanhamento	 do	 Fórum	 Mundial	 das	
Águas,	 ocorrido	 em	Brasília	 entre	 os	 dias	 17	 e	 23	 de	
março	de	2018,	leia	o	excerto	a	seguir.

“[...]	Um	levantamento	realizado	pela	organização	SOS	
Mata	 Atlântica	 em	 230	 cursos	 d’água,	 divulgado	 no	
início	de	2018,	mostrou	que	apenas	4,1%	das	amostras	
avaliadas	têm	água	de	boa	qualidade,	enquanto	75,5%	
foram	 considerados	 em	 situação	 apenas	 regular	 em	
termos	de	contaminação.	Além	disso,	20,4%	dos	pontos	
de	coleta	estão	com	qualidade	da	água	ruim	ou	péssima.

A	 pesquisa	 foi	 feita	 em	102	municípios	 de	 17	 estados	
e	 no	 Distrito	 Federal,	 onde	 prevalece	 o	 bioma	 Mata	
Atlântica.	[...].

O	 médico	 Eugênio	 Scanavino,	 [...]	 que	 atua	 no	 oeste	
do	Pará,	conta	 [...]:	 ‘Quando	chegava	no	 trabalho	pela	
manhã,	ia	fazendo	a	separação	na	fila,	a	maior	parte	dos	
casos	era	de	diarreia,	doença	causada	pelo	consumo	de	
água	contaminada’.	[...]”

MARCONDES,	Dal.	Capital	pelo	esgoto.	Especial	diálogos	
capitais. Revista Carta Capital,	N.	999,	18	abr.	2018.	 

São	Paulo:	Confiança.	p.	38	(Adaptação).

Considerando	as	 informações	a	respeito	das	águas	no	
Brasil,	é	correto	afirmar	que

A)	 a	 diarreia	 é	 uma	 doença	 provocada	 pelo	
consumo	 de	 água	 contaminada	 que	 ocorre	
majoritariamente	na	fase	da	infância.

B)	 com	um	percentual	superior	a	95%	de	águas	entre	
regulares	e	ruins	para	o	consumo,	o	Brasil	figura	
como	um	dos	piores	do	mundo	em	saúde	pública.

C)	 o	bioma	Mata	Atlântica	favorece	a	contaminação	
de	 suas	 águas,	 constituindo-se,	 portanto,	 alto	
risco	habitar	em	suas	regiões	e	imediações.

D)	 os	 estudos	 da	 organização	 SOS	 Mata	 Atlântica	
permitem concluir sobre a necessidade de 
investimentos	no	tratamento	das	águas	brasileiras.

QUESTÃO 20

Analise	os	dados	a	seguir.	

O	TEMPO.	Belo	Horizonte,	ano	22.	N.	7.778,	 
1º	abr.	2018,	caderno	Tempo	Livre,	p.	2.

O	 jornal	O Tempo	 publicou,	 em	 sua	 edição	 de	 1º	 de	
abril	 de	 2018,	 matéria	 intitulada	 “Recorde	 na	 compra	
de	 sêmen	 retrata	 o	 racismo	 brasileiro,	 revelando	 que	
o	 crescimento	 da	 importação	 de	 esperma	 dos	 EUA	
cresceu	3.125%”.	

De	acordo	com	o	gráfico	que	registra	a	ascendência	dos	
doadores	de	sêmen	e	em	consonância	com	o	título	da	
matéria,	é	possível	concluir	que

A)	 a	importação	de	sêmen	revela	o	crescimento	da	
infertilidade	 do	 brasileiro,	 uma	 vez	 que	 é	 alta	 a	
proporção	de	casais	heterossexuais	importadores	
de	sêmen,	em	torno	de	85%	do	conjunto.

B)	 a	 preferência	 pelo	 tipo	 caucasiano	 tem	 sua	
explicação	 nas	 maiores	 facilidades	 comerciais	
existentes	entre	Brasil	e	EUA	e	pelo	fato	de	esse	
tipo	étnico	só	ser	encontrado	nessa	região.

C)	 o	desejo	de	branqueamento	da	sociedade	é	uma	
preocupação	 que	 afeta	 de	 forma	 impactante	 as	
mulheres,	uma	vez	que	são	elas	que	têm	o	poder	
de	definir	o	tipo	de	sêmen	que	querem.	

D)	 o	 predomínio	 da	 importação	 de	 sêmen	 do	 tipo	
caucasiano	 revela	 a	 expectativa	 de	 garantir	
melhores	 perspectivas	 para	 o	 filho,	 como	
melhores	salários	e	maior	reconhecimento	social.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NUTRICIONISTA

QUESTÃO 21

Nos	últimos	anos,	os	alimentos	funcionais	têm	sido	muito	
discutidos	 e	 aplicados	 amplamente	 na	 prática	 clínica	
pelos	profissionais	na	área	de	Nutrição	e	Saúde.

Analise	 as	 seguintes	 afirmativas	 concernentes	 aos	
alimentos	funcionais	e	assinale	com	V as verdadeiras e 
com F as	falsas.

(			)	A	 suplementação	 diária	 de	 linhaça,	 em	
quantidades	 adequadas,	 pela	 ação	 estrogênica	
dos	 fitoesteróis,	 pode	 ser	 tão	 efetiva	 quanto	
a terapia hormonal para diminuir os sintomas 
menstruais.

(			)	As	 antocianinas,	 flavonas	 e	 isoflavonas	 são	
classes	 de	 polifenóis	 que	 possuem	 atividade	
anti-inflamatória,	 antioxidante,	 antialérgica,	
antitumoral,	antidiabetogênica	e	hepatoprotetora.

(			)	As	castanhas	são	boas	fontes	de	proteína	vegetal	
e	 arginina,	 fibra,	 minerais	 e	 compostos	 com	
relevantes	 propriedades	 antioxidantes	 e	 podem	
reduzir	o	risco	de	doenças	crônicas.

(			)	 Ingestões	 frequentes	de	óleo	de	peixe	e	ácidos	
graxos	 ômega	 3	 de	 origem	 marinha	 podem	
prevenir	 o	 diabetes	 tipo	 2	 e	 melhorar	 o	 perfil	
lipídico	com	aumento	de	LDL	colesterol	e	redução	
de	HDL	colesterol.

(			)	O	alto	consumo	de	fibras	na	dieta	está	associado	
ao	baixo	risco	de	osteoporose	e	suas	principais	
fontes	 são	 chá	 verde,	 cacau,	 soja,	 cebola,	
brócolis,	 espinafre,	 tomate,	 frutas	 vermelhas	 e	
cítricas. 

Assinale	a	sequência	correta.	

A)	 V	F	V	V	F

B)	 V	V	V	F	F	

C)	 F	F	F	V	V

D)	 F	V	F	F	V

QUESTÃO 22

Analise	o	caso	clínico	a	seguir.

Paciente	do	sexo	masculino,	58	anos	de	idade,	consumo	
abusivo	de	álcool	desde	os	30	anos,	apresentando	os	
seguintes	 sintomas:	 confusão	mental,	 perda	muscular,	
paralisia	 periférica,	 edema,	 taquicardia	 e	 coração	
aumentado. 

Qual	é	a	hipótese	diagnóstica	do	paciente	e	a	deficiência	
que	o	acomete?

A)	 Anemia	 megaloblástica	 por	 deficiência	 de	
vitamina B12.

B)	 Beribéri	por	deficiência	de	tiamina.

C)	 Marasmo	por	deficiência	calórica	e	proteica.

D)	 Pelagra	por	deficiência	de	niacina.

QUESTÃO 23

O	crescimento	e	o	desenvolvimento	humano	iniciam-se	
na	fase	intrauterina	e	continuam	até	a	velhice.	

Em	 relação	a	 esse	 processo,	 considere	 as	 afirmativas	
a	seguir.

I.	 A	amamentação	exclusiva	até	o	primeiro	ano	de	
vida	e	a	manutenção	do	leite	materno	associado	
com alimentos complementares até os 2 anos 
de	 idade	 são	 recomendações	 da	 Organização	
Mundial	da	Saúde	e	do	Ministério	da	Saúde.	

II.	 A	criança	que	não	se	alimenta	corretamente	pode	
apresentar	 redução	 do	 seu	 rendimento	 escolar	
e ainda maior probabilidade de dano cerebral 
permanente,	 uma	 vez	 que	 ocorre	 na	 infância	 o	
maior desenvolvimento do cérebro.

III.	 As	 alterações	 fisiológicas	 no	 envelhecimento	
dificultam	 a	 manutenção	 de	 um	 estado	
nutricional	adequado	agravado	pela	 ingestão	de	
medicamentos	de	uso	contínuo	que	interferem	no	
apetite e na biodisponibilidade de nutrientes.

IV.	 Durante	 a	 gestação,	 o	 organismo	 materno	
encontra-se	em	 intenso	catabolismo,	exigindo	o	
aumento	das	recomendações	nutricionais.

V.	 O	 aumento	 do	 sobrepeso,	 da	 obesidade	 e	
das	 doenças	 crônicas	 não	 transmissíveis	 na	
população	pode	ser	explicado	pelo	alto	consumo	
de	 alimentos	 processados,	 ricos	 em	 gordura,	
açúcar	e	sal,	associado	a	menor	gasto	energético	
decorrente	da	atividade	física.

Estão corretas as	afirmativas

A)	 I	e	III,	apenas.

B)	 I,	II	e	IV,	apenas.

C)	 II,	III	e	V,	apenas.

D)	 IV	e	V,	apenas.	

QUESTÃO 24

A	nutrição	enteral	(NE)	através	de	sondas	é	indicada	na	
impossibilidade	da	via	oral	ou	quando	a	ingestão	oral	é	
insuficiente	para	atingir	as	necessidades	recomendadas	
diárias	de	nutrientes.	

Em	relação	à	NE,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A)	 A	dieta	enteral	administrada	de	forma	intermitente	
pode	ser	fracionada	em	intervalos	a	cada	duas,	
três	ou	quatro	horas	de	forma	gravitacional	por	
gotejamento	ou	em	bolos.

B)	 A	NE	é	contraindicada	quando	há	disfunção	do	
trato	 gastrointestinal,	 obstrução	 intestinal	 ou	
condições	que	requerem	repouso	intestinal.

C)	 As	fórmulas	enterais	artesanais	são	constituídas	
por alimentos in natura,	 produtos	 alimentícios,	
em	pó	ou	na	forma	líquida,	além	de	módulos	de	
nutrientes	específicos.

D)	 As	 fórmulas	 enterais	 devem	 ser	 isotônicas,	
variando	 de	 350	 a	 500	 mOsml/L,	 podendo	
ser	 poliméricas	 ou	 elementares,	 sendo	 os	
macronutrientes intactos ou parcialmente 
hidrolisados,	respectivamente.
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QUESTÃO 25

Os	 alimentos	 destinados	 ao	 consumo	 humano	 são	
produzidos,	 manipulados	 e	 consumidos	 em	 um	 meio	
ambiente	 contaminado	 com	 uma	 grande	 variedade	 e	
quantidade	de	microrganismos	e	parasitos.

Em	relação	à	transmissão	de	doenças	pelos	alimentos,	
numere	a	coluna	II	de	acordo	com	a	coluna	I,	fazendo	a	
relação	das	doenças	com	os	agentes	etiológicos.

COLUNA I

1. Bactérias

2.	 Fungos

3. Parasitos

4.	 Vírus	e	rickettsias

COLUNA II

(			)	Botulismo

(			)	Cisticercose

(			)	Cólera

(			)	Gastroenterite	por	Bacillus cereus 

(			)	Hepatite	A

(			)	Micotoxicose

(			)	Salmonelose
Assinale	a	sequência	correta.	

A)	 1 1 4 1 1 3 2

B)	 1 3 1 1 4 2 1

C)	 2 4 3 2 1 4 3

D)	 4 2 2 3 2 1 3

QUESTÃO 26

A	 finalidade	 básica	 da	 dietoterapia	 é	 ofertar	 ao	
organismo	 debilitado	 nutrientes	 adequados	 ao	 tipo	 de	
doença,	condições	físicas,	nutricionais	e	psicológicas	do	
paciente,	mantendo	ou	recuperando	o	estado	nutricional.	

Em	relação	à	prescrição	dietética,	analise	as	afirmativas	
a	seguir.

I.	 A	dieta	líquida	e	hipocalórica	deve	ser	oferecida	
a	 partir	 do	 segundo	 dia	 de	 pós-operatório	 da	
cirurgia	bariátrica	até	o	trigésimo	dia.

II.	 As	fibras	insolúveis	são	indicadas	para	pacientes	
em	 nutrição	 enteral	 em	 pós-operatórios	 de	
cirurgias	intestinais,	diverticulose	ou	obstipação.

III.	 As	necessidades	proteicas	na	insuficiência	renal	
poderão	variar	de	0,6	a	0,8	g/kg/dia	em	pacientes	
eutróficos	 ou	 levemente	 desnutridos,	 sem	
tratamento dialítico.

IV.	 Recomenda-se	 adicionar	 creme	 de	 leite,	 mel,	
azeite	 ou	 óleo	 vegetal	 para	 aumentar	 a	 oferta	
proteica de uma dieta. 

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	III,	apenas.

B)	 II	e	III,	apenas.

C)	 I	e	IV,	apenas.

D)	 II	e	IV,	apenas.

QUESTÃO 27

O Diabetes mellitus	 (DM)	 é um importante problema 
de	saúde	pública,	pois	está	associado	a	complicações	
que	comprometem	a	produtividade,	qualidade	de	vida	e	
sobrevida	dos	indivíduos	afetados.	

Em	 relação	 aos	 aspectos	 envolvidos	 no	 diagnóstico	 e	
tratamento	do	DM,	preencha	as	lacunas	a	seguir.

Um	 dos	 parâmetros	 para	 o	 diagnóstico	 do	 DM	 é	
a	 glicose	 plasmática	 de	 jejum	 maior	 ou	 igual	 a	
_________	mg/dL,	associado	aos	sintomas	clássicos	de	
polidipsia,	 ________________,	 __________________	
e	 __________de	 peso.	 A	 complicação	 mais	
frequente	 dos	 diabéticos	 insulinodepententes	 é	 a	
__________________. 

As	 palavras	 que	 completam,	 respectivamente,	 as	
lacunas	são

A)	 100/	oligúria/	polifagia/	ganho/	hipoglicemia

B)	 110/	oligúria/	anorexia/	perda/	hipertrigliceridemia

C)	 120/	poliúria/	polifagia/	ganho/	hiperglicemia

D)	 126/	poliúria/	polifagia/	perda/	hipoglicemia

QUESTÃO 28

Cada	vez	mais	as	Unidades	de	Alimentação	e	Nutrição	
têm	 se	 preocupado	 com	 a	 gestão	 de	 segurança	 no	
trabalho.	O	planejamento	 físico	e	de	mão	de	obra	são	
alguns	dos	fatores	a	serem	analisados	criteriosamente.	

Nesse	 sentido,	 é	 necessário	 assegurar	 e	 avaliar	 os	
seguintes	pontos,	exceto:

A)	 A	 aquisição	 e	 instalação	 de	 equipamentos	
com	 grande	 capacidade,	 como	 caldeirões	 de	 
500	L,	deve	estar	prevista,	mesmo	em	unidades	
pequenas,	 para	 garantir	 eventuais	 demandas	
aumentadas do setor. 

B)	 A	área	de	lavagem	deve	ficar	no	mesmo	lado	da	
área	de	distribuição	para	facilitar	a	visualização,	
reposição	de	talheres	e	vasilhames.	

C)	 O dimensionamento de pessoas deve estar 
adequado,	 considerando-se	o	 tempo	gasto	e	a	
atividade proposta.

D)	 Os	equipamentos	devem	estar	em	condições	de	
utilização	e	a	mão	de	obra	deve	estar	 treinada	
para	executar	o	que	foi	planejado.
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QUESTÃO 29

Em	 relação	 à	 recomendação	 de	 alimentos	 para	 o	
planejamento	 de	 cardápios	 do	 desjejum	 e	 almoço,	
numere	a	coluna	II	de	acordo	com	a	coluna	I, identificando	
os	 alimentos	 sugeridos	 aos	 diferentes	 tipos	 de	 dietas	
especiais.

COLUNA I

1.	 Dieta	para	constipação	intestinal

2.	 Dieta	para	disfagia

3.	 Dieta	para	doença	celíaca

4.	 Dieta	para	doença	hepática	crônica

5.	 Dieta	para	gastrite	e	úlcera	gastrointestinal

COLUNA II

(			)	Café	 com	 leite	 desnatado,	 biscoito	 maria	 ou	
maisena	 com	 geleia,	 ricota,	 melão.	 Salada	 de	
brócolis,	 couve-flor	 e	 tomate.	 Arroz,	 porção	
pequena	de	carne	magra	e	feijão,	berinjela	com	
molho	 de	 tomate	 (preparações	 elaboradas	 com	
pouco	sal).	Doce	em	compota.

(			)	Mingau	de	maisena,	 biscoito	 de	polvilho,	 queijo	
minas,	pera.	Salada	de	alface	e	tomate.	Arroz,	filé	
de	frango,	legumes	refogados.	Arroz	doce.

(			)	Mingau	de	 fubá,	purê	de	 frutas	em	consistência	
firme	e	homogênea.	Caldo	de	feijão	liquidificado	
com	purê	de	abóbora	e	ovo	cozido	em	textura	fina	
homogênea.	Pudim	de	leite.

(			)	Vitamina	de	frutas	com	leite,	torradas	com	geleia,	
queijo	branco	magro.	Salada	de	chuchu	e	cenoura	
cozidos.	Arroz	bem	cozido,	caldo	de	feijão,	carne	
moída,	purê	de	batata.	Gelatina.

(			)	Café	 com	 leite,	 pão	 francês,	 mingau	 de	 aveia,	
mamão	papaia.	Salada	de	folhosos	crus,	tomate,	
pepino	e	beterraba	ralada	crua.	Arroz,	feijão,	bife	
de	boi,	repolho	refogado.	Laranja.

Assinale	a	sequência	correta.	

A)	 1 4 2 3 5 

B)	 2 1 5 4 3

C)	 4 3 2 5 1 

D)	 5 2 4 1 3

QUESTÃO 30

As	técnicas	de	cocção	utilizadas	no	preparo	de	alimentos	
são	de	especial	importância,	uma	vez	que	os	diferentes	
tratamentos	 térmicos	 podem	 ter	 efeitos	 variáveis	 na	
composição	do	alimento.	

Com	 relação	 às	 técnicas	 de	 cocção,	 é	 correto	 afirmar	
que

A)	 a	adição	de	bicarbonato	de	sódio	como	alternativa	
de	 alcalinização	 do	 meio	 não	 é	 aconselhável,	
pois	 pode	 desintegrar	 a	 parede	 celular	 de	
algumas	hortaliças	e	reduzir	a	biodisponibilidade	
de nutrientes.

B)	 a	 técnica	de	cocção	sob	pressão	é	 ineficaz	na	
retenção	de	compostos	fenólicos,	antioxidantes,	
flavonoides	 e	 tanino,	 além	 de	 onerosa	 e	
dispendiosa.

C)	 gorduras,	 como	 a	 manteiga	 e	 a	 margarina,	
possuem	 ponto	 de	 fumaça	 alto	 e	 podem	 ser	
utilizados	para	frituras	de	vegetais	e	carnes.

D)	 recomenda-se	a	cocção	de	hortaliças	verdes	em	
panela	tampada,	para	não	liberar	ácidos	voláteis	
e	manter	a	cor	verde	do	vegetal.
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AO	 TRANSFERIR	 ESSAS	 MARCAÇÕES	 PARA	 A	 FOLHA	 DE	 RESPOSTAS,	
OBSERVE	 AS	 INSTRUÇÕES	 ESPECÍFICAS	 DADAS	 NA	 CAPA	 DA	 PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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