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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
(http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/hugo/tira11.gif) 

 

01- No período “Você é acusado de beber além da conta, e dar 

um vexame de proporções continentais”, a conjunção 

coordenativa estabelece entre as orações uma relação de: 

 

A. Adição 

B. Explicação 

C. Consequência 

D. Causa 

E. Conclusão 

 

02- Em: “Você é acusado de beber além da conta, e dar um 

vexame de proporções continentais”, o emprego da vírgula: 

 

A. Separa orações coordenadas de sujeitos diferentes. 

B. Isola uma oração de natureza explicativa. 

C. Não era necessária já que a conjunção separa as 

orações. 

D. Separa as orações devido à ausência de conjunção. 

E. Separa termos de mesma função semântica, pela 

recorrência da conjunção „e‟. 

 

03- Em “meu cliente se declara culpado”, o emprego do 

pronome „se‟ é justificado: 

 

A. Pela presença de advérbio antes do verbo. 

B. Pelo pronome relativo antes do verbo. 

C. Pelo verbo no modo imperativo 

D. Pelo sujeito expresso. 

E. Pela frase exclamativa. 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. 

Eu me refugio 

nesta praia pura 

onde nada existe 

em que a noite pouse. 

Como não há fuga 

nada lembra o fluir 

de meu tempo, ao vento 

que nele sopra o tempo. 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João 

Cabral de Melo Neto. 6. Ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

04- É correto afirmar que o tema do poema é: 

A. Comunicar-se com o fazer poético, portanto 

predomina a função fática da linguagem. 

B. O estado de ânimo do poeta, predominando a função 

expressiva da linguagem. 

C. A influência do poema sobre o poeta, predominando a 

função apelativa da linguagem. 

D. Informar sobre o fazer poético, por isso predomina a 

função denotativa da linguagem. 

E. O próprio fazer poético, sendo predominante a função 

metalinguística da linguagem. 

 

05- Podemos inferir que a concepção do eu lírico sobre a poesia 

é a de que é: 

 

A. O resultado de uma escrita feita a luz da razão e da 

espontaneidade. 

B. O fruto da liberdade e desorganização características da 

fantasia poética. 

C. O produto de uma construção formal apurada que 

ignora a trato da palavra. 

D. Uma produção alheia à subjetividade, pautada na 

exatidão. 

E. Uma exploração dos recursos de rimas e assonâncias 

vocabulares. 

 

06- No verso, “me proscreve o sonho”, o verbo tem o mesmo 

sentido de: 

 

A. Suprime  

B. Permanece 

C. Contempla  

D. Paramenta  

E. Forja  

 

07- Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “me incita ao verso”, a regência do verbo se 

justifica pela exigência de artigo e preposição, 

respectivamente. 

B. Em “nada lembra o fluir”, a regência do verbo justifica-

se por ter sido empregado no sentido de „advertir‟. 

C. Em “nítido e preciso”, o verbo não pede complemento 

por ter sentido completo. 
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D. Em “Como não há fuga”, a conjunção estabelece 

relação semântica de causa com a oração posterior. 

E. Em “como cabelos”, a conjunção estabelece relação 

semântica de conformidade com a oração anterior. 

 

08- Em qual das frases abaixo NÃO houve erro de grafia? 

 

A.  “Homem é flagrado vendendo carangueijo no metrô do 

Recife.” 

B. “O rock rasgado veio com mais folego, mas 

nada pretencioso.”  

C. “Voo de São Paulo aterrissou em Istambul minutos 

antes de ataque.” 

D. “Projeto monitora 65 onças e quem quizer pode adotar 

e batizar felino.” 

E. “Supertições são coisas que a humanidade inventou 

para conter as incertezas.” 

 

 

 
 

09- Assinale a alternativa correta quanto à escolha dos 

elementos coesivos feita pelo autor do meme: 

 

A. “quando” situa um fato vago no tempo. 

B. “e” estabelece uma relação de oposição, equivalendo a 

“mas”. 

C. “a” é pronome e retoma o substantivo anterior. 

D. “às vezes” introduz um argumento que esclarece a 

declaração anterior. 

E. “tão” tem valor catafórico e antecipa a conclusão. 

 

10- A linguagem empregada no meme justifica-se: 

 

A. Pela região onde o falante reside. 

B. Pela situação comunicativa de informalidade. 

C. Pela estagnação da língua ao longo do tempo. 

D. Pelo grupo profissional específico a quem é destinado. 

E. Pela necessidade do uso de termos técnicos. 

 

11- Em qual das alternativas as prescrições da norma padrão 

sobre a acentuação dos vocábulos foram obedecidas? 

 

A. No mês de férias, a entrada é gratuíta. 

B. Não conhecia o suco de caquí. 

C. Os ítens foram especificados no edital. 

D. É um médico que clinica em várias cidades. 

E. Para alguns é incompreensível o tal do „internetês‟. 

  

(Soa o sino.) (Entra lady Macbeth.)  

LADY MACBETH - Que aconteceu aqui, para que, tão 

medonha, uma trombeta desperte os moradores desta casa? 

Falai!  

MACDUFF - Ó gentil dama, não deveis ouvir-me no que 

tenho a dizer. Assassinado foi nosso real amo.  

LADY MACBETH - Ai! Como? Em nossa casa? 

BANQUO - Oh! Muito cruel, pouco importa onde fosse.  

(Voltam Macbeth e Lennox.)  

MACBETH - Se eu tivesse morrido uma hora antes desse 

acontecimento, eu teria vivido um tempo abençoado, pois, a 

partir de agora, não há nada sério, tudo são futilidades. A 

glória e a honra estão mortas. O vinho da vida acabou.  

(Entram Malcolm e Donalbain.)  

MACDUFF - Vosso real pai se encontra assassinado. 

MALCOLM - Oh! E por quem? 

 LENNOX - Ao que parece, foram seus próprios camareiros 

que o mataram. De sangue o rosto e as mãos tinham 

manchados, como os punhais que sem bainha achamos 

sobre seus travesseiros.  

MALCOLM – (à parte para Donalbain) Que pretendeis 

fazer? Não nos unamos com essa gente. É muito fácil para o 

homem fingido aparentar tristeza. Irei para a Inglaterra. 

DONALBAIN - (à parte, a Malcolm)  - E eu para a Irlanda. 

Os sorrisos aqui punhais escondem. Fujamos. 

(Shakespeare, William. Macbeth. L&PM, Rio de Janeiro, 2000 

Tradução: Beatriz Viégas-Faria) 

 

12- Considerando as regularidades presentes na organização 

textual, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao gênero a 

que pertence o texto acima: 

 

A. É um texto teatral e se distancia de outros tipos por suas 

características peculiares, como ser escrito para ser 

encenado, embora pertença ao gênero narrativo. 

B. É um texto teatral, pertencente ao gênero narrativo e, 

como tal, possui narrador. Este tem presença 

fundamental no texto e as personagens aparecem por 

intermédio dele, que expõe suas vidas e seus 

pensamentos 

C. É um texto teatral e por isso apresenta linguagem 

dinâmica e dialógica, combinando linguagem verbal e 

não verbal. 

D. É um texto teatral constituído pelo texto principal, que 

contém as falas dos atores e o secundário que contém 

algumas observações tal qual o espaço, cena, ato, 

personagens e rubricas (de interpretação, de 

movimento). 

E. É um texto teatral e tem como exemplo de 

característica própria os „apartes‟ que são comentários 

que não são „ouvidos‟ pelos interlocutores em cena e 
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vêm indicados no texto escrito como orientação aos 

leitores e profissionais que montarão a peça. 

 

13- O texto literário é uma construção textual que de acordo 

com as normas da literatura tem objetivos e características 

próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções. Pensando nessas coincidências julgue as 

afirmativas abaixo acerca do texto lido e assinale aquela 

que NÃO corresponde a uma conclusão correta: 
 

A. O enredo é baseado no drama, que significa ação, 

sendo esta última causada pelas forças opostas que 

entram em choque, no caso do trecho escolhido, 

desencadeada pelo assassinato do rei atribuído aos 

seus guardas, conclusão questionada pelos seus filhos. 

B. O conflito é a base essencial do drama. No trecho 

apresentado da peça percebemos ações geradas pelo 

conflito mesmo que este não esteja explicitado: o 

assassinato do rei, a reação dos personagens em cena e 

a decisão dos filhos de fugirem. 

C. Personagens são agentes dramáticos, isto é, por meio 

deles que as ações dramáticas vão acontecer, mas as 

coisas também exercem ação dramática, como no 

texto em que a posição dos punhais dá fim ao conflito 

momentâneo. 

D. A língua literária é geralmente vista como a variedade 

padrão artistificada, e embora possa desviar-se do 

padrão quando é esteticamente necessário, no caso do 

texto houve total congruência entre ambas as 

variantes. 

E. A língua literária pode ser manifestada não só pela 

obediência ou desvio da norma, mas também pelo 

emprego da linguagem simbólica de modo a causar 

emoções no leitor/ouvinte. No texto, por exemplo, 

temos a fala de Macbeth “A glória e a honra estão 

mortas.”  Para afirmar admiração pelo rei morto e a do 

filho ao descrer da versão do assassinato “É muito 

fácil para o homem fingido aparentar tristeza.” 
 

14- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em, „A glória e a honra estão mortas‟, o sujeito 

posposto ao verbo concordou corretamente com o mais 

próximo. 

B. “eu teria vivido um tempo abençoado”, apresenta um 

caso de concordância ideológica, a chamada silepse, de 

pessoa. 

C. Em „foram seus próprios camareiros que o mataram” o 

sujeito resumido por pronome indefinido (próprios), 

exige concordância no plural. 

D. Em „tudo são futilidades‟, o verbo „ser‟ concordou com 

o predicativo, embora se pudesse ter optado pela 

concordância da regra geral. 

E. „De sangue o rosto e as mãos tinham manchados‟, traz 

um caso de concordância opcional, portanto, 

„manchados‟ poderia ter permanecido no singular sem 

prejuízo da regra de concordância. 

 

 

 

15- Considerando os conceitos que regem o emprego das 

classes de palavras nas frases e textos, considere as afirmações 

a seguir, assinalando aquela que estiver correta: 

 

A. “Os sorrisos aqui punhais escondem.”, possui um 

advérbio que modifica o verbo conferindo-lhe 

circunstância de lugar. 

B. “Assassinado foi nosso real amo.”, tem no vocábulo 

„real‟ a atribuição de característica ao substantivo 

„amo‟ e significa „genuíno‟, verdadeiro. 

C. “Os sorrisos aqui punhais escondem.” 

„punhais‟ é um substantivo que tem a função de núcleo 

do sujeito posposto. 

D. Em “tão medonha”, há uma palavra substantivada. 

E. Em “nossa casa”, o pronome tem função semântica de 

substantivo. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – A glossite está especialmente ligada a deficiência de, 

EXCETO: 

 

A. Riboflavina 

B. Acido fólico 

C. Tiamina 

D. Cobalamina 

E. Vitamina A 

 

17 – Para cada mês de uso do leite de vaca a partir do quarto 

mês de vida, ocorre queda de: 

 

A. 0,2 g/dL nos níveis de hemoglobina da criança. 

B. 0,3 g/dL nos níveis de hemoglobina da criança. 

C. 0,4 g/dL nos níveis de hemoglobina da criança. 

D. 0,5 g/dL nos níveis de hemoglobina da criança. 

E. 0,6 g/dL nos níveis de hemoglobina da criança. 

 

18 – De acordo com a DRI, dos 0 a 6 meses a quantidade de 

água recomendada deve ser de: 

 

A. 400mL. 

B. 500mL. 

C. 600mL. 

D. 700mL. 

E. 800mL. 

 

19 – O ácido fólico é importante durante os períodos de grande 

replicação celular e de crescimento. em adolescentes. Os 

valores recomendados são de: 

 

A. 200-300 μg/dia. 

B. 300-400 μg/dia. 

C. 400-500 μg/dia. 

D. 500-600 μg/dia. 

E. 500-800 μg/dia. 
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20 – A caseína (Bos d 8) representa 80% do total de proteínas 

do leite de vaca e suas principais frações são, EXCETO: 

 

A. Caseína-αS1 

B. Caseína-αS2 

C. β-caseína 

D. K-caseína  

E. β-lactoglobulina. 

 

21 – Para os alunos participantes do Programa Mais Educação, 

o PNAE indica que as refeições contenham no mínimo: 

 

A. 30% das necessidades nutricionais, distribuídas em, no 

mínimo, duas refeições. 

B. 50% das necessidades nutricionais, distribuídas em, no 

mínimo, duas refeições. 

C. 50% das necessidades nutricionais, distribuídas em, no 

mínimo, três refeições. 

D. 70% das necessidades nutricionais, distribuídas em, no 

mínimo, duas refeições. 

E. 70% das necessidades nutricionais, distribuídas em, no 

mínimo, três refeições. 

 

22 – A Ficha Técnica de Preparo (FTP) é um documento que 

garante a reprodutibilidade das preparações porque a mesma 

tem como funções básicas, EXCETO: 

 

A. Padronizar a montagem e apresentação dos pratos. 

B. Registrar os processos da produção. 

C. Manter um histórico das preparações realizadas. 

D. Facilitar as projeções de compras e especificações de 

mercadorias. 

E. Controlar os fatores higiênico-sanitário do ambiente e 

manipulador. 

 

23 – A Coordenação-Geral da Política de Alimentação e 

Nutrição preparou uma descrição básica dos equipamentos 

antropométricos para avaliação do estado nutricional, no intuito 

de auxiliar os municípios na aquisição dos mesmos. Veja 

abaixo as especificações básicas recomendadas, lembrando que 

outras especificações podem ser agregadas de acordo com a 

necessidade e realidade local. A descrição da Balança 

eletrônica portátil para pesagem de pessoas (crianças e adultos) 

em trabalho de campo inclui, EXCETO: 

 

A. Balança portátil específica para trabalho de campo 

(não pode pesar mais que 7 kg). 

B. Material resistente e de fácil higienização. 

C. Desligamento automático. 

D. Capacidade máxima de 150kg. 

E. Sensibilidade mínima de 100g. 

 

24 – As DTA podem ser causadas por toxinas produzidas por, 

EXCETO: 

 

A. Staphylococcus aureus. 

B. Clostridium spp. 

C. Bacillus cereus. 

D. Escherichia coli. 

E. Shigella spp. 

 

25 – Na fibrose cística, recomenda-se, para crianças maiores de 

dois anos e adultos, consumo de ________ da energia 

estabelecida para indivíduos saudáveis da mesma idade e sexo. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 100% a 110% 

B. 100% a 150% 

C. 150% a 220% 

D. 110% a 200% 

E. 180% a 220% 

 

26 – Substitui folgas e férias. É o primeiro passo para que o 

commis ganhe a experiência de cozinheiro de partida. 

 

A. Tournant 

B. Potagier 

C. Trancheur 

D. Boucher 

E. Aboyeur 

 

27 – Compõem um manual de boas práticas de fabricação, 

EXCETO: 

 

A. Definições, terminologias usuais para 

estabelecimentos que produzem/comercializa 

alimentos. 

B. Recursos Humanos: valores de salário, horas extras, 

higiene Pessoal, atribuições por função, direitos, 

deveres e proibições. 

C. Higiene Ambiental: Procedimentos de limpeza, áreas, 

utensílios métodos, produto, concentrações e 

freqüência.  

D. Fornecedores e visitantes: normas e procedimentos 

para transitar no restaurante. 

E. Controle Integrado de Pragas: procedimentos e 

produtos à serem utilizados. 

 

28 – Mayonnaise feita com gema de ovo cozida, mostarda, 

vinagre, alcaparras e pepinos em conserva, salsinha, cerefolio e 

estragão moidos e julienne de clara de ovo cozida. 

 

A. Sauce Chantilly  

B. Sauce Gribiche  

C. Sauce maoyonnaise collé  

D. Sauce andalous 

E. Sauce Cocktail  

 

29 – Em comunidades, é usada para estimar a frequência de 

níveis de ingestão sujeitos a risco de efeitos adversos. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Coeficiente de variação. 

B. Ingestão adequada. 

C. Nível de ingestão máxima tolerável. 

D. Necessidade média estimada. 

E. Quota dietética recomendada. 
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30 – A ingestão adequada de vitamina D recomendada para 

adultos é de: 

 

A. 5,0µg/dia 

B. 7,0µg/dia 

C. 10,0µg/dia 

D. 15,0µg/dia 

E. 18,0µg/dia 

 

31 – No cálculo enégetico diário egundo o nível de atividade 

física, o fator atividade de atividades pesadas é de: 

 

A. 1,5 

B. 2,5 

C. 5,0 

D. 7,0 

E. 10,0 

 

32 – Das porcentagens do peso correspondente a cada segmento 

do corpo, a  cabeça equivale a que porcentagem? 

 

A. 1,5% 

B. 8,0% 

C. 16,0% 

D. 27,0% 

E. 45,0% 

 

33 – Na avaliação do estado nutricional segundo a 

circunferência do braço, uma eutrofia refere-se a: 

 

A. Menos de 70%. 

B. 70-80%. 

C. 80-90%. 

D. 90-110%. 

E. Maior que 120%. 

 

34 – Em pacientes em hemodiálise, a recomendação de proteína 

é de: 

 

A. 0,6g/kg/dia. 

B. 0,8g/kg/dia. 

C. 1,0g/kg/dia. 

D. 1,2g/kg/dia. 

E. 2,0g/kg/dia. 

 

35 – Na gastrite crônica é comum a deficiência de: 

 

A. Vitamina B12. 

B. Vitamina B9. 

C. Vitamina C. 

D. Vitamina D. 

E. Vitamina A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 – Ocorre em quadros de obesidade que aumentam a pressão 

arterial, EXCETO: 

 

A. Aumento da concentração de insulina. 

B. Aumento da concentração de catecolaminas 

plasmáticas. 

C. Estímulo sistema nervoso simpatico. 

D. estado hiperadrenérgico 

E. Diminuição da atividade simpática vasoconstritora 

 

37 – Na encefalopatia grau 1, a recomendação energética é de: 

 

A. 15-25 kcal/kg/dia. 

B. 25-40 kcal/kg/dia. 

C. 30-40 kcal/kg/dia. 

D. 30-50 kcal/kg/dia. 

E. 40-60 kcal/kg/dia. 

 

38 – Nos casos de gota severa ou avançada recomenda-se em 

média: 

 

A. 30 a 80 mg/dia de purina. 

B. 50 a 100 mg/dia de purina. 

C. 100 a 150 mg/dia de purina. 

D. 150 a 220 mg/dia de purina. 

E. 700 a 1000 mg/dia de purina. 

 

39 – No hipertireoidismo, o aumento do metabolismo basal 

provoca um hipermetabolismo, apresentando os seguintes 

transtornos, EXCETO: 

 

A. Perda de peso; 

B. Hiperproteinemia; 

C. Hipertemia; 

D. Pertubação do aparelho digestivo; 

E. Anemia hipocrônica ou macrocítica. 

 

40 – Na pancreatite grave é indicada a suplementação de que 

aminoácido devido ao hipermetabolismo? 

 

A. Glutamina. 

B. Alanina. 

C. Isoleucina. 

D. Lisina.  

E. Taurina. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Glutamina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alanina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asparagina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serina

