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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Indique a recomendação de potássio (mEq) na fase não 

dialítica em pacientes com insuficiência renal crônica: 

 

A. 1-3 

B. Sem restrição 

C. 40-70 

D. 70-100 

E. 15 

 

17- São ologossacarídeos, EXCETO: 

 

A. Amilopectina 

B. Maltodextrina 

C. Rafinose 

D. Estaquiose 

E. Fruto-oligissacarídeos 

 

18- Quando uma diarréia apresenta-se associada a lesões de 

mucosa, que levam à eliminação de muco, sangue e proteína 

plasmática, diz-se que é do tipo: 

 

A. Secretória 

B. Osmótica 

C. Contato mucoso limitado 

D. Exsudativa 

E. Muco-proteíca 

 

19- No tratamento da AIDS, é um medicamento em que é 

comum ter como efeito colateral anorexia: 

 

A. Nevirapina 

B. Indinavir 

C. Nelfinavir 

D. Didanosina 

E. Saquinavir 

 

20- São utilizadas no cálculo de estimativa de peso, EXCETO: 

 

A. Circunferência da panturrilha. 

B. Circunferência do braço. 

C. Altura do joelho. 

D. Prega cutânea supra-ilíaca. 

E. Prega cutânea subescapular. 

 

21- O aumento do coração está associado a que possível 

deficiência: 
 

A. Vitamina B12 

B. Vitamina D 

C. Tiamina 

D. Zinco 

E. Ferro 

 

22- É uma contra-indicação de terapia nutricional enteral: 
 

A. Doença de Crohn. 

B. Doenças desmielinizante. 

C. Síndrome do intestino curto. 

D. Enterocolite severa. 

E. Alcoolismo crônico. 

23- Dos métodos abaixo, indique o de maior precisão para 

estimar o consumo alimentar: 

 

A. Recordatório 24 horas. 

B. Inventário alimentar. 

C. Pesada direta. 

D. Pesada indireta. 

E. Frequência alimentar. 

 

24- Gestantes adolescentes que são vegetarianas estritas tem 

maior probabilidade de apresentar deficiências de, EXCETO: 

 

A. Proteína 

B. Alumínio  

C. Riboflavina 

D. Vitamina B12 

E. Minerais-traços 

 

25- Na doença celíaca deve haver restrição de, EXCETO: 

 

A. Trigo 

B. Centeio 

C. Aveia 

D. Cevada 

E. Amido de milho 

 

26- São sinais da hipovitaminose A, EXCETO: 

 

A. Atrofia das papilas fungiformes 

B. Dissebácia 

C. Blefarite 

D. Fotofobia 

E. Piodermite 

 

27- São problemas causados pelo uso de leite de vaca 

(aleitamento artifiial) em recém-nascidos, EXCETO: 

 

A. Perda de sangue pelas fezes. 

B. Carga elevada de solutos. 

C. Deficiência de ácido linoleico. 

D. Hipercalemia. 

E. Risco aumentado de alergia. 

 

28- Sendo o per capta (PC) do chuchu de 15g, determine a 

quantidade semanal a ser comprada para uma creche, sabendo 

que são 74 alunos, onde 32 tem menos de 2 anos e que estes 

consomem apenas a metade deste chuchu. Este legume é 

utilizado no feijão, na sopa de feijão (a metade, ou seja, 7,5 g 

PC), na sopa de carne e no risoto. O cardápio é semanal e estas 

preparações durante a semana são realizadas: 5 vezes, 2 vezes, 

2 vezes e 1 vez, respectvamente. 

 

Fator de correção 1,47 

 

A. 5,5 kg 

B. 6 kg 

C. 7 kg 

D. 7,5 kg 

E. 10 kg 
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29- Em uma UAN com 80 funcionários, no mês de abril, 

faltaram 3 funcionários no primeiro dia, 2 no dia 8, 1 no dia 9, 

2 no dia 15, 1 no dia 19, 1 no dia 24 e 2 no dia 29. Qual o 

Indicador de Abstinência Diário desta UAN? 

 

A. 0,02 

B. 0,15 

C. 0,5 

D. 5 

E. 15 

 

30- No PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 

solicita-se que seja realizado um teste de aceitabilidade da 

alimentação escolar com os alunos. Desta forma, existem vários 

tipos de testes, indique o do tipo afetivo: 

 

A. Diferença de controle. 

B. Teste triangular. 

C. Comparação pareada. 

D. Escala hedônica. 

E. Diferença de controle. 

 

31- No PNAE é restrito o uso de, EXCETO: 

 

A. Enlatados 

B. Embutidos 

C. Doces 

D. Refrescos artificiais 

E. Preparações semiprontas 

 

32- Uma dieta líquida proporciona um minímo trabalho 

digestório, por provocar pouco estímulo químico e mecânico. 

São alimentos que podem ser incluídos nesta dieta, EXCETO:  

 

A. Vitaminas ralas 

B. Café 

C. Sorvete 

D. Iogurte 

E. Cremes de frutas 

 

33- Segundo o Código de Ética do Nutricionista em seu 5º 

artigo, é dever do nutricionista: 

 

A. O pronunciamento em matéria de sua habilitação, 

sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse dos 

indivíduos e da coletividade; 

B. Requerer desagravo público ao Conselho Regional de 

Nutricionistas, quando tingido no exercício da profissão; 

C. Recusar-se a executar atividades incompatíveis com suas 

atribuições profissionais, ou que não sejam de sua 

competência legal; 

D. Exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo 

obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis 

com suas atribuições, cargo ou função técnica; 

E. Prestar serviços profissionais, gratuitamente, às 

instituições de comprovada benemerência social, ou 

quando tal se justifique em razão dos fins sociais e 

humanos. 

 

 

34- Podem causar Diarréia disenteriforme (tenesmo, febre, 

fezes): 

 

A. Shigella sp. 

B. Salmonella sp. 

C. Vibrio cholerae 

D. Escherichia coli 0157: H7 

E. Yersinia enterocolitica 

 

35- A Clostridium perfringens tipo A está presente nos 

principalmente nos alimentos descritos abaixo, que NÃO 

inclui: 

 

A. Carnes  

B. Frangos 

C. Conservas caseiras  

D. Sopas desidratadas 

E. Molhos à base de carnes 

 

36- O assado consiste em coccionar um alimento de tal maneira 

que o calor recebido na superfície penetre no mesmo, de um 

modo lento e progressivo, até alcançar o ponto central da peça. 

Estas técnicas de cocção promovem as seguintes alterações nos 

alimentos, EXCETO: 

 

A. Coagulação superficial das proteínas. 

B. Formação de uma crosta superficial (variável em 

coloração, textura e sabor); 

C. Perda de água de constituição. 

D. Perda de gordura – caso o assado esteja sendo feito em 

espeto, grelha sobre assadeira ou ainda que a gordura 

derretida seja descartada antes do consumo. 

E. No caso de carnes, a ação do calor ocasiona a 

desnaturação das proteínas que iniciam a partir de 75°C 

com perda da solubilidade. Acima de 95°C endurecem.  

 

37- É uma bactéria Gram-positva: 

 

A. Listeria monocytogenes 

B. Vibrio cholerae 

C. Shigella sp. 

D. Yersinia enterocolitica 

E. Vibrio parahaemolyticus 

 

38- No Programa de Alimentação de Trabalhador - PAT deve 

haver prioridade no atendimento aos empregados de baixa 

renda, assim considerados aqueles com salário mensal 

equivalente a até: 

 

A. Dois salários mínimos. 

B. Três salários mínimos. 

C. Quatro salários mínimos. 

D. Cinco salários mínimos. 

E. Seis salários mínimos. 
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39- O Sistema APPCC é baseado numa série de etapas 

inerentes ao processo de produção de alimentos, a começar pela 

obtenção da matéria-prima, até o consumo do alimento, 

fundamentando-se na identificação dos perigos potenciais à 

segurança do alimento, bem como nas medidas para o controle 

das condições que geram os perigos. Sobre as características do 

Sistema APPCC é INCORRETO afirmar: 

 

A. É racional porque se baseia em dados registrados sobre as 

causas das doenças de origem alimentar e enfatiza as 

etapas críticas onde o controle é essencial.  

B. É lógico e compreensível porque considera as matérias-

primas, as etapas de preparo e usos subseqüentes dos 

produtos ou preparações.  

C. É contínuo, uma vez que os problemas são detectados 

antes ou no momento em que ocorrem, possibilitando que 

as ações corretivas sejam imediatamente aplicadas. 

D. É sistemático porque é um plano completo, cobrindo 

todas as etapas e medidas de controle, reduzindo, assim, 

os riscos de doenças alimentares. 

E. Deve ser revisto a cada 2 anos, ou se meses, no caso de 

unidades com mais de 2000 funcionários. 

40- Referente à iluminação em ambiente da unidade de 

alimentação e nutrição é INCORRETO afirmar:  

A. Deve ser distribuída uniformemente pelo ambiente, 

evitando ofuscamentos, sombras, reflexos fortes e 

contrastes excessivos. 

B. Deve incidir em uma direção que não prejudique os 

movimentos nem a visão dos manipuladores. 

C. Ter janelas e outros tipos de abertura que não permitam a 

incidência sobre a superfície de trabalho. 

D. A mais recomendada é a natural, no caso da artificial não 

deve alterar as características sensoriais (visuais) dos 

alimentos: não inferior a 640 lux nas áreas de inspeção e 

320 lux nas áreas de trabalho e 140 lux nas outra áreas. 

E. As lâmpadas devem possuir sistema de segurança contra 

explosão e quedas acidentais. 

 

 

 


