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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

           No começo da tarde desta quarta-feira (10), o 

ministro Joaquim Barbosa foi eleito presidente do Supremo 

Tribunal Federal. Nove dos dez ministros da Corte votaram em 

Barbosa, que atualmente é o relator do processo do mensalão. 

Ele será o primeiro negro a assumir o posto no país.  

           Pela tradição do STF, a presidência deve ser definida 

com base no critério antiguidade. Um dos votos foi para o 

ministro Ricardo Lewandowski. O novo presidente, que cumpre 

dois anos de mandato, é eleito por meio de um sistema de 

rodízio entre os integrantes da instituição, permitindo a 

alternância do poder.   

             "Eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela 

confiança em eleger-me ao cargo de presidente da corte", 

afirmou Barbosa. (Revista Época) 

 

1- No texto, há o emprego do vocábulo „mensalão‟, termo 

cunhado recentemente pelo ex-deputado Roberto Jefferson ao 

denunciar determinada prática realizada ilegalmente com 

dinheiro de campanhas eleitorais. Assinale a alternativa abaixo 

que contém uma interpretação verdadeira do significado que o 

termo tomou no vocabulário da atualidade: 

 

A. Mensalidade 

B. Mesada 

C. Propina 

D. Crime eleitoral 

E. Golpe político 

 

2- O vocábulo „mensalão‟ é formado pelo adjetivo „mensal‟ 

acrescido do sufixo „ão‟. Acerca desse acréscimo assinale a 

alternativa correta: 

 

A. O sufixo „ão‟ tem valor afetivo na palavra em questão. 

B. Em „mensalão‟, o sufixo foi acrescentado pelo seu valor 

ético. 

C. „ão‟ foi empregado incorretamente no vocábulo, pois 

esse sufixo só pode ser empregado no sentido 

aumentativo. 

D. O sufixo assume um valor pejorativo. 

E. O sufixo „ão‟ é geralmente acrescido a termos que se 

referem a atos contrários à lei. 

 

3- Segundo o texto, „Pela tradição do STF, a presidência 

deve ser definida com base no critério antiguidade.’ Isso 

quer dizer que o critério de antiguidade: 

 

A. É uma convenção 

B. É uma obrigatoriedade 

C. É antiquado 

D. É imperativo 

E. É imprevisível 

 

4- „permitindo a alternância do poder.’  

 

Assinale a alternativa correta quanto à análise da oração 

destacada e sua relação com os outros termos do período. 

 

A. Tem valor de adjetivo, embora não seja introduzida por 

um pronome relativo. 

B. Não pode ser classificada como oração, pois o verbo está 

numa forma nominal. 

C. É uma oração e acrescenta uma informação suplementar 

a um termo já explicito. 

D. Não é uma oração e funciona como complemento a um 

nome reafirmado em termo anterior. 

E. Apenas seria oração se estivesse na forma reduzida de 

infinitivo. 

5- Assinale a alternativa correta acerca das intenções do autor 

do texto: 

 

A. O leitor comum seria incapaz de identificar os elementos 

de crítica apenas observando as imagens. 

B. A imagem formada por duas partes de certo modo 

antagônicas é a chave de leitura do contexto criado para 

criticar a devastação da natureza. 

C. A divisão da imagem em duas partes deixa clara a ação 

que a evolução das espécies, inclusive da humana, teve 

no planeta até o momento presente. 

D. Numa charge o contexto é tudo. Por isso, o diálogo entre 

público alvo e conhecimento de mundo se estabelece de 

maneira precária no texto acima. 

E. Criticar a ação do homem é o elemento desencadeador da 

produção do autor. Isso fica claro quando vemos o 

elemento humano em total destaque na imagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Qual a alternativa correta acerca do humor no texto? 

 

A. O humor acontece já no primeiro quadrinho, quando um 

dos falantes faz uma proposta inusitada ao outro. 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/joaquim-barbosa/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/mensalao/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/ricardo-lewandowski/
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B. Dá-se pela incapacidade que os interlocutores apresentam 

em utilizar o código (a língua portuguesa). 

C. Há expressões que foram empregadas fora do seu sentido 

„de dicionário‟, o que dificulta o alcance do humor pelo 

autor do texto. 

D. Na verdade, o humor se dá apenas pelo contexto 

incomum em que ocorre a ação, muito mais do que pelo 

emprego da linguagem. 

E. Ele ocorre pelo deslocamento da expressão de seu 

sentido habitual. 

 

7- A ideia central do texto está na oposição entre dois 

conceitos. São eles: 

 

A. Humor e crítica 

B. Comédia e tragédia 

C. Senso crítico e senso comum 

D. Conotação e Denotação 

E. Linguagem Verbal e Não- Verbal 

 

8- Na construção: „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia 

a pé.‟ Observe o emprego dos verbos sublinhados em relação 

ao período como um todo e assinale a alternativa correta: 

 

A. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal só 

se realizará se a condição se der anteriormente. 

B. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal se 

situa posteriormente á condição. 

C. Estão no futuro do pretérito e indicam que a ação verbal é 

posterior à condição. 

D. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição 

desse tempo pelo condicional, principalmente na 

conversação informal. 

E. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição do 

condicional por esse tempo, sobretudo na oralidade. 

 

9- „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé.‟ 

Qual a alternativa correta quanto à relação estabelecida entre as 

orações do período acima? 

 

A. A primeira oração estabelece relação de condição com a 

imediatamente posterior, porém a seguinte é 

independente do período. 

B. A primeira oração estabelece relação de condição com as 

outras duas. 

C. A última oração é coordenada, por isso não depende da 

conjunção da oração anterior para introduzi-la. 

D. As três orações são independentes e apenas se relacionam 

subordinadamente. 

E. A duas orações do período são subordinadas e 

estabelecem entre si uma relação de coordenação. 

 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 

Presidente usa cerveja apenas para angariar simpatizantes e 

trabalhar seu marketing político ou realmente é um 

apreciador? 

 

Seja por uma inteligente ação de marketing para aumentar a 

popularidade, seja porque realmente gosta, a verdade é que nos 

últimos tempos o presidente norte-americano Barack Obama 

vem aparecendo constantemente com um belo copo de cerveja 

nas mãos. E não são copos modestos! 

Preparando terreno para as próximas eleições e após ver sua 

popularidade perder força recentemente, o presidente pode estar 

usando a boa e velha cerveja como forma de ganhar novamente 

a simpatia do eleitor americano. Além disso, seu principal 

opositor, Mitt Romney, é totalmente careta. O candidato da 

oposição para a presidência dos Estados Unidos é mórmon, 

religião com duríssimas restrições à bebida alcoólica. 

Ou seja, se Obama gosta ou não de uma boa cerveja, 

possivelmente não se questiona.  

 

10- Por que o emprego da vírgula é obrigatório no título: 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 
A. Para separar uma oração intercalada entre o sujeito e o 

predicado da oração. 

B. Para isolar o aposto. 

C. Para destacar um vocativo. 

D. Para isolar uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

E. Para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

11 - Qual dos trechos abaixo reitera a dúvida sobre o gosto de 

Barack Obama por cerveja? 

 

A.  „Obama vem aparecendo constantemente com um belo 

copo de cerveja nas mãos.‟ 

B. „não são copos modestos!‟ 

C.  „Seja por uma inteligente ação de marketing para 

aumentar a popularidade, seja porque realmente gosta...‟ 

D. „Preparando terreno para as próximas eleições e após ver 

sua popularidade perder força recentemente‟ 

E. „seu principal opositor, Mitt Romney, é totalmente 

careta.‟ 

 

12- Em qual das alternativas está um texto que foi alterado e 

agora contém um erro de concordância? 

 

A. Mesmo concorrendo com o registro negado pela Lei da 

Ficha Limpa e outros problemas, como falta de 

documentos e atraso em pagamento de multas, quase 6 

mil candidatos receberam 3,4 milhões de voto nas 

eleições de domingo passado.  

B. Levantamento do Congresso em Foco baseado em 

informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra 

que boa parte dos candidatos barrados por decisões 

judiciais ainda estão sub júdice, esperando a análise de 

um recurso para reverter a decisão inicial. 

C. O candidato mais votado entre os que concorreram com 

registro barrado é Celso Giglio (PSDB). Deputado 

estadual, ele disputou a prefeitura de Osasco contra 

outros cinco candidatos. 

D. Seu principal adversário foi Jorge Lapas (PT), que 

substituiu o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) na 

corrida. 

E. Cunha desistiu de concorrer após ser condenado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato, corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/mensalao/
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O amor à distância  

 

Os brasileiros estão ficando cada vez mais móveis. Nascem em 

uma cidade, estudam em outra cidade, arranjam trabalho 

(quando arranjam trabalho) numa terceira, numa quarta, numa 

quinta cidade. Uma situação que repercute nas amizades, na 

relação com parentes e até na vida dos casais. Não é raro hoje 

que homem e mulher passem algum tempo, às vezes um longo 

tempo, separados. No caso de gente jovem, esta situação pode 

resultar de vestibular: o rapaz vai cursar a faculdade num lugar, 

a moça em outro. Curiosamente, problemas também surgem 

quando os dois fazem vestibular para uma mesma faculdade. A 

Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito, mostrando 

os conflitos que emergem quando o casalzinho está disputando 

uma vaga. Um psicoterapeuta foi ouvido a respeito e acabou 

confessando que ele próprio terminara um relacionamento 

quando, ao contrário da namorada, passara no vestibular: “Eu 

não tinha com quem comemorar.”. 

*** 

Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a perspectiva 

de uma separação geográfica não é agradável. Verdade que no 

passado, quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior. Frequentemente a paixão dependia da 

correspondência, do correio. Cartas de amor acabaram fazendo 

história, e isto foi o que aconteceu com os tristemente famosos 

amantes do século doze, Abelardo e Heloísa. 

 

13- Segundo o texto: 

 

A. O brasileiro, ao longo do tempo passou a sentir 

dificuldade de fixar-se em um único lugar até quando 

encontra trabalho. 

B. Faculdade, trabalho e casamento não impedem que o 

brasileiro crie empecilhos à própria mobilidade. 

C. A mobilidade do brasileiro é um fato, e interfere o 

aspecto emocional dos envolvidos. 

D. Um psicoterapeuta usou sua experiência de vida para 

retificar a ideia de que a disputa por uma mesma vaga 

numa universidade pode separar um casal. 

E. Para ilustrar uma história do século XII, o texto cita 

exemplos atuais. 

 

14- Assinale a alternativa em que a mudança na estrutura da 

frase não mudou o sentido que a mesma tem no texto acima: 

 

A. Às vezes homem e mulher passam algum tempo 

separados e não é raro que o passem juntos.  

B. No caso de gente jovem, esta situação pode resultar num 

vestibular. 

C. Ao mesmo tempo, problemas surgem quando os dois 

fazem vestibular para uma mesma faculdade. 

D. A perspectiva de uma separação geográfica não é 

agradável se os dois podem comemorar juntos. 

E. Quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior de se perceber. 

 

 

 

 

 

15- “Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a 

perspectiva de uma separação geográfica não é agradável.” 

 

A expressão sublinhada pode ser substituída por qual dos 

termos abaixo, sem que haja alteração de sentido ou correção 

gramatical? 

 

A. A iminência 

B. A inexistência 

C. O retrocesso 

D. O propósito 

E. A atrocidade 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- A circunferência muscular do braço (CMB) é um parametro 

para avaliar a reserva de tecido muscular. Desta forma, tendo 

como base os dados abaixo; 

 

M.T.F, masculino, 38 anos, Peso = 56 kg; Altura = 1,64m; CB 

= 30,4;  Preg cutanea tricipital = 8,3mm; area de gordura do 

braço = 12,4cm
2
 e CMB percentil 50 = 28,60 

 

Tendo π = 3,14 

 

Calculando a adequação do CMB (%) do paciente, pode-se 

fazer a avaliação do seu estado nutricional e tem-se como 

estado nutricional: 

 

A. Eutrofia  

B. Desnutrição leve 

C. Desnutrição moderada 

D. Desnutrição grave 

E. Obesidade 

 

17- Paciente renal crônico com sindrome nefrótica, na fase não-

dialítica, cuja taxa de filtração glomerular (ml/min) é de 

22ml/min deve ter como recomendação diaria de proteína: 

 

A. 0,6 (50% a 60% de proteínas de alto valor biológico) 

B. 0,8 (50% a 60% de proteínas de alto valor biológico) 

C. 0,6 (50% a 60% de proteínas de alto valor biológico) + 1 

g para cada g de preteinúria 

D. 0,3 + suplementação com mistura de aminoácidos 

essenciais. 

E. 0,3 + suplementação com mistura de aminoácidos 

essenciais e cetoácidos + 1 g para cada g de preteinúria. 

 

18- O cardápio cíclico com dias especiais é composto por: 

 

A. 15 cardápios diferenciados para os dias “normais”, 5 

cardápios diferenciados para os domingos e 4 para os 

dias especiais. 

B. 18 cardápios diferenciados para os dias “normais”, 4 

cardápios diferenciados para os domingos e 4 para os 

dias especiais. 

C. 20 cardápios diferenciados para os dias “normais”, 4 

cardápios diferenciados para os domingos e 4 para os 

dias especiais. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS GATOS – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

SUPERIOR – 11 – NUTRICIONISTA 

Página 4 

D. 21 cardápios diferenciados para os dias “normais”, 2 

cardápios diferenciados para os domingos e 2 para os 

dias especiais. 

E. 24 cardápios diferenciados para os dias “normais”, 4 

cardápios diferenciados para os domingos e 2 para os 

dias especiais. 

 

19- Para elaboração e execução de um cardápio, é preciso 

conhecer a clientela e definir o tipo de cardápio adequado, desta 

forma, sendo uma cliente que necessite de uma dieta 

macrobiótica, devem-se seguir as seguintes regras, EXCETO: 

 

A. Não ingerir alimentos em conserva; 

B. Evitar os alimentos “desequilibrados” como tomate, 

batata, pimentão, berinjela, banana, abacate; 

C. Evitar sucos de frutas e alimentos cítricos; 

D. Evitar o uso de café, temperos químicos, vinagre e 

corantes; 

E. Não são permitidos sal marinho e shoyu. 

 

20- Este raios-X sugeri a deficiência de que micronutriente? 

 

 
 

A. Vitamina B2 

B. Vitamina D 

C. Vitamina K 

D. Iodo  

E. Magnésio  

 

21- Sobre as características da despensa é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Borracha de vedação na parte inferior 

B. Não apresentar ralos para escoamento de água 

C. Temperatura nunca superior a 27graus 

D. Inexistência de tubulações de água 

E. Prateleiras localizadas a 30cm do chão, e profundidade 

de até 45cm. 

 

22- Um caldeirão possui 2 metros de diâmetro e 0,83 m de 

altura. Qual é a capacidade deste caldeirão? 

 

A. 166L 

B. 260L 

C. 520L 

D. 2600L 

E. 5200L 

 

23- Na tabela de índice glicêmico para contagens de 

carboidratos, os alimentos são divididos em baixa, médio e alto 

índice glicêmico. Logo, é um alimentos de alto índice 

glicêmico: 

 

A. Ameixa fresca 

B. Feijão 

C. Refrigerante de coca 

D. Tablete de chocolate 

E. Milho cozido 

 

24- Na indústria de alimentos é largamente utilizada na 

produção de vinagre: 

 

A. Acetobacter 

B. Pediococcus 

C. Streptococcus 

D. Aeromonas 

E. Coxiella  

 

25- Em um jantar cerimonial para 50 adultos, ocorreu um surto 

em que 13 pessoas foram acometidos. Após a realização de 

vários exames, foi comprovado que o alimento contaminado 

seria o picles, qual o provável micro-organismo causador: 

 

A. Lactobacillus 

B. Gluconobacter 

C. Bacillus cereus 

D. Listeria monocytogenes 

E. Yersinia sp 

 

26- O adicional de energia para a mulher durante a lactação 

depois de seis meses do nascimento do bebê deve ser de: 

 

A. 100kcal/dia 

B. 200kcal/dia 

C. 300kcal/dia 

D. 500kcal/dia 

E. Não há necessidade de adição de energia após 6 meses. 

 

27- Para uma terapia nutricional é importante reconhecer as 

características da patologia em questão, assim, são 

características do marasmo, EXCETO: 

 

A. Abdômen proeminente devido à magreza 

B. Falta de apetite na maioria dos casos. 

C. Aspecto simiesco 

D. Pele   frouxa    sobretudo  nas nádegas 

E. Irritabilidade 

 

28- Sobre o baixo peso da mãe na gestação é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Ocasiona menos nutriente e O2 para o bebê; 

B. Associado ao baixo peso ao nascer, indica retardo no 

crescimento intra-uterino; 

C. Ganho de peso < 12kg está associado a defeitos no tubo 

neural; 

D. Leva a deficiência imunológica; 

E. Sequelas no crescimento e desenvolvimento pós-natal 
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29- No PNAE, recomenda-se que, em média, a alimentação na 

escola tenha, no máximo:  

 

I. 10% da energia total proveniente de açúcar simples 

adicionado;  

II. 15 a 20% da energia total proveniente de gorduras 

totais;  

III. 10% da energia total proveniente de gordura saturada;  

IV. 1% da energia total proveniente de gordura trans;  

V. 1g de sal. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e IV 

B. III e V 

C. II, III e V 

D. I, III, IV e V 

E. I, II, III, IV e V 

 

30- Procedimento sistemático para verificar se as atividades e 

resultados cumprem com o estabelecido no plano APPCC 

(HACCP). Esta é a definição de: 

 

A. Auditoria 

B. Árvore de decisões 

C. Medidas de controle 

D. Monitorização 

E. Ponto Crítico de Controle 

 

31- A caixa d‟água deve ser igualmente lavada e sanitizada 

com solução de cloro ativo a: 

 

A. 150ppm a cada 4 meses. 

B. 150ppm a cada 6 meses. 

C. 500ppm a cada 4 meses. 

D. 500ppm a cada 6 meses. 

E. 800ppm a cada 6 meses. 

 

32- Em uma UAN, é fornecido aos funcionários dois vetuários, 

1 par de botas anualmente e EPI diariamente, então em um ano 

investiu-se R$4474,00 em vestuário, R$1460,00 em calçados e 

R$841,00 em EPI, o custo mensal dos uniformes foi de: 

 

A. R$372,83 

B. R$494,50 

C. R$989,00 

D. R$564,58 

E. R$1129,16 

 

33- No Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), o 

percentual proteico - calórico (NdPCal) das refeições deverá ser 

de: 

 

A. No mínimo 1,5% e no máximo 5%. 

B. No mínimo 3% e no máximo 5%. 

C. No mínimo 3% e no máximo 10%. 

D. No mínimo 6% e no máximo 10 %. 

E. No mínimo 6% e no máximo 12 %. 

 

 

 

34- A deficiência de zinco pode levar a: 

 

A. Retardo do crescimento 

B. Prejuízo da maturação sexual 

C. Diminuição do apetite e paladar 

D. Diminuição das funções intelectuais 

E. Ceratomalácia 

  

35- Do Código de Ética de Nutrição, Capítulo IV,   Art. 6°. No 

contexto das responsabilidades profissionais do nutricionista 

constituem seus deveres. Este artigo inclui, EXCETO:   

    

A. Prescrever tratamento nutricional ou outros 

procedimentos somente após proceder à avaliação 

pessoal e efetiva do indivíduo sob sua responsabilidade 

profissional. 

B. Atender às determinações da legislação própria de 

regulação da proteção e defesa do consumidor. 

C. Assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional 

que tenha praticado ou delegado, mesmo que tenha sido 

solicitado ou consentido pelo indivíduo ou pelo 

respectivo responsável legal.   

D. Prestar assistência, inclusive em setores de urgência e 

emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo.   

E. Utilizar todos os recursos disponíveis de diagnóstico e 

tratamento nutricionais a seu alcance, em favor dos 

indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade 

profissional. 

 

36- Num Restaurante popular, a produção de alimentos de arroz 

foi de 26kg, feijão 42kg, salada cozida 15kg e salada crua 9kg, 

galinha cozida 32kg, carne assada 44kg, banana prata 5kg e 

melancia 12kg. A sobra foi 45kg, onde 5 foi de cascas e ossos, 

1 kg de guardanapo e 1,5kg foi alumínios e plásticos. 

 

Calcule o índice de rejeição, afirmando se o mesmo foi 

adequado: 

 

A. 8,85% / aceitável 

B. 14,26%/aceitável  

C. 20,27% / inadequado 

D. 24,32%/ inadequado 

E. 28,37%/ inadequado 

 

37- Sobre a alimentação na infância é INCORRETO afirmar: 

 

A. Observar que a criança deve consumir quantidade 

suficiente p/ atender suas necessidades nutricionais. 

B. Até os 4-6 meses de idade, amamentação materna 

exclusiva; 

C. Iniciar a alimentação sob forma de papinhas; 

D. Introduzir, gradativamente, alimentos como frutas, 

hortaliças, cereais, leguminosas, carnes (brancas e 

vermelhas) e ovos; 

E. Somente um alimento “novo” deve ser experimentado de 

cada vez; 
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38- Em um hotel, de acordo com a área geral de 100%, o setor 

de refeitório deve ser de: 

 

A. 10% 

B. 20% 

C. 30% 

D. 40% 

E. 50% 

 

39- A recomendação nutricional diária de Vitamina B12 (µg) para 

crianças entre 4 a 8 Anos é de: 

 

A. 0,3 µg 

B. 0,6 µg 

C. 0,9 µg 

D. 1,2 µg 

E. 1,8 µg 

 

40- Na terapia nutricional, um plano alimentar de muito baixo 

valor calórico denomina-se assim os que provêm menos de: 

 

A. 10 kcal/kg peso desejável/dia. 

B. 15 kcal/kg peso desejável/dia. 

C. 19 kcal/kg peso desejável/dia. 

D. 22 kcal/kg peso desejável/dia. 

E. 25 kcal/kg peso desejável/dia. 

 

 


