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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES NESTA PÁGINA
* Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este Caderno de Questões com o enunciado das questões da prova objetiva.
b) a Folha de Respostas, na parte frontal do Caderno de Questões, destinada às respostas das questões da prova objetiva.
* É responsabilidade do candidato certificar-se de que recebeu a prova correspondente ao cargo para o qual concorre
(verifique o cabeçalho do Caderno de Questões). Notifique o fiscal qualquer irregularidade.
FOLHEAR O CADERNO DE QUESTÕES ANTES DO INÍCIO DA PROVA IMPLICA NA ELIMINAÇÃO DO
CANDIDATO.
SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, VERIFIQUE SE ESTE CADERNO DE QUESTÕES ESTÁ COMPLETO E EM
ORDEM. NOTIFIQUE O FISCAL QUALQUER IRREGULARIDADE IMEDIATAMENTE.
* Verifique se as informações contidas na Folha de Respostas estão corretas. Caso contrário, notifique o fiscal.
* Após a conferência, o candidato deverá assinar seu nome, com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, no espaço
próprio da Folha de Respostas.
* Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de
Respostas (dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, falta de marcação e campo de marcação não
preenchido integralmente).
* Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A Folha de Respostas somente
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA
LEITURA ÓTICA.
* Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões 1 (uma) hora após o horário do início da prova.
* Será ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo)
armas ou aparelhos eletrônicos (bip, smartphone, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, media
player, agenda eletrônica, tablet, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, qualquer equipamento que capture
imagem, controle de alarme de carro, etc.), quer seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de prova. Item
13.16, alínea "c" do edital.
b) ausentar-se da sala de prova, durante o período de realização de sua prova, portando o caderno de questões da Prova
Escrita Objetiva ou o Cartão de Respostas ou qualquer equipamento eletrônico. Item 13.16, alínea "i" do edital.
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas da Prova Escrita Objetiva em qualquer meio. Item 13.16, alínea
"f" do edital.
* Quando terminar, entregue obrigatoriamente ao fiscal a Folha de Respostas. NÃO DEIXE DE ASSINAR A LISTA DE
PRESENÇA.
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Língua Portuguesa
Texto
Justiça Social - Justiça ecológica
Entre os muitos problemas que assolam a humanidade, dois são de especial gravidade: a injustiça social e a
injustiça ecológica. Ambos devem ser enfrentados conjuntamente se quisermos pôr em rota segura a humanidade
e o planeta Terra.
A injustiça social é coisa antiga, derivada do modelo econômico que, além de depredar a natureza, gera mais
pobreza que pode gerenciar e superar. Ele implica grande acúmulo de bens e serviços de um lado à custa de
clamorosa pobreza e miséria de outro. Os dados falam por si: há um bilhão de pessoas que vive no limite da
sobrevivência com apenas um dólar ao dia. E há 2,6 bilhões (40% da humanidade) que vive com menos de dois
dólares diários. As consequências são perversas. Basta citar um fato: contam-se entre 350-500 milhões de casos
de malária com um milhão de vítimas anuais, evitáveis.
Essa antirrealidade foi por muito tempo mantida invisível para ocultar o fracasso do modelo econômico capitalista
feito para criar riqueza para poucos e não bem-estar para a humanidade.
A segunda injustiça, a ecológica, está ligada à primeira. A devastação da natureza e o atual aquecimento global
afetam todos os países, não respeitando os limites nacionais nem os níveis de riqueza ou de pobreza. Logicamente,
os ricos têm mais condições de adaptar-se e mitigar os efeitos danosos das mudanças climáticas. Face aos eventos
extremos, possuem refrigeradores ou aquecedores e podem criar defesas contra inundações que assolam regiões
inteiras. Mas os pobres não têm como se defender. Sofrem os danos de um problema que não criaram. Fred
Pierce, autor de "O terremoto populacional" escreveu no New Scientist de novembro de 2009: "os 500 milhões dos
mais ricos (7% da população mundial) respondem por 50% das emissões de gases produtores de aquecimento,
enquanto 50% dos países mais pobres (3,4 bilhões da população) são responsáveis por apenas 7% das emissões".
Esta injustiça ecológica dificilmente pode ser tornada invisível como a outra, porque os sinais estão em todas as
partes, nem pode ser resolvida só pelos ricos, pois ela é global e atinge também a eles. A solução deve nascer da
colaboração de todos, de forma diferenciada: os ricos, por serem mais responsáveis no passado e no presente,
devem contribuir muito mais com investimentos e com a transferência de tecnologias e os pobres têm o direito a
um desenvolvimento ecologicamente sustentável, que os tire da miséria.
Seguramente, não podemos negligenciar soluções técnicas. Mas sozinhas são insuficientes, pois a solução global
remete a uma questão prévia: ao paradigma de sociedade que se reflete na dificuldade de mudar estilos de vida e
hábitos de consumo. Precisamos da solidariedade universal, da responsabilidade coletiva e do cuidado por tudo o
que vive e existe (não somos os únicos a viver neste planeta nem a usar a biosfera). É fundamental a consciência
da interdependência entre todos e da unidade Terra e humanidade. Pode-se pedir às gerações atuais que se rejam
por tais valores se nunca antes foram vividos globalmente? Como operar essa mudança que deve ser urgente e
rápida?
Talvez somente após uma grande catástrofe que afligiria milhões e milhões de pessoas, poder-se-ia contar com
esta radical mudança, até por instinto de sobrevivência. A metáfora que me ocorre é esta: nosso pais é invadido e
ameaçado de destruição por alguma força externa. Diante desta iminência, todos se uniriam, para além das
diferenças. Como numa economia de guerra, todos se mostrariam cooperativos e solidários, aceitariam renúncias e
sacrifícios a fim de salvar a pátria e a vida. Hoje a pátria é a vida e a Terra ameaçadas. Temos que fazer tudo para
salvá-las.
Fonte: BOFF, Leonardo. Correio Popular, 2013.
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Questão: 1
"Pode-se pedir ÀS GERAÇÕES atuais que se rejam por tais valores".
Assinale a opção que apresenta a explicação correta para o uso do acento indicador de crase na expressão
destacada:
A) O termo regente é transitivo indireto
CORRETA
B) O termo regente pede complemento nominal

INCORRETA

C) A locução feminina está no plural

INCORRETA

D) A locução adverbial é feminina

INCORRETA

E) O termo regente é transitivo direto

INCORRETA

Questão: 2
De acordo com o texto lido, os dois grandes problemas que assolam a humanidade, a injustiça social e a injustiça
ecológica, devem ser enfrentados conjuntamente para que a humanidade e o planeta sejam colocados em rota
segura. Para que isso se dê, o autor apresenta como proposta:
A) Unir esforços de todos, pobres e ricos, na procura do bem-estar da humanidade e do planeta
CORRETA
B) Acabar com a desigualdade social criada pelo modelo capitalista que gerou riqueza para poucos e INCORRETA
miséria para muitos
C) Canalizar esforços dos países ricos para auxiliar os países pobres a saírem da extrema pobreza
INCORRETA
D) Encontrar soluções técnicas e medidas eficazes que resolvam os estragos já ocorridos no meio
ambiente
E) Mudar hábitos e estilos de vida nos países que mais contribuem com a poluição do planeta

INCORRETA
INCORRETA

Questão: 3
"Talvez somente após uma grande catástrofe que afligiria milhões e milhões de pessoas poder-se-ia contar com
esta radical mudança".
Assinale a opção que apresenta a circunstância expressa pelo advérbio no período apresentado:
A) Intensidade

INCORRETA

B) Modo

INCORRETA

C) Lugar

INCORRETA

D) Afirmação

INCORRETA

E) Dúvida

CORRETA

Questão: 4
"Diante desta IMINÊNCIA, todos se uniriam".
Assinale a opção em que todos os vocábulos são acentuados obedecendo à mesma regra de acentuação aplicada
na palavra em destaque:
A) Açúcar, artérias, Antártida
INCORRETA
B) Delírios, persistência, mistério

CORRETA

C) Irresistível, mágico, afrodisíaco

INCORRETA

D) História, tênue, fácil

INCORRETA

E) Só, cipó, demônio

INCORRETA
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Questão: 5
"A devastação da natureza e o atual aquecimento global afetam todos os países, não respeitando os limites
nacionais nem os níveis de riqueza ou de pobreza. Logicamente, os ricos têm mais condições de adaptar-se e
mitigar os efeitos danosos das mudanças climáticas".
A partir do trecho destacado, infere-se que:
A) A população rica é menos prejudicada pelos efeitos danosos das mudanças climáticas.
B) A responsabilidade por todos os problemas ecológicos é exclusivamente da população rica do
planeta.
C) Todos os seres vivos do planeta, sem exceção, sofrem da mesma forma os efeitos das mudanças
climáticas.
D) Apenas a população menos favorecida é afetada pelos problemas ocasionados pela devastação
do planeta.
E) Ricos e pobres são igualmente afetados pela devastação do planeta e pelos efeitos do
aquecimento global.

CORRETA
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA

Questão: 6
"Essa ANTIREALIDADE foi por muito tempo mantida invisível".
O vocábulo em destaque está escrito de acordo com as novas regras do Acordo Ortográfico.
Assinale o item em que as palavras escritas seguem as novas regras do Acordo Ortográfico em vigor:
A) Pré-vestibular, previsível, pré-ocupado
INCORRETA
B) Hiper-mercado, inter-racial, autoestrada

INCORRETA

C) Micro-ondas, microvarizes, microssistema

INCORRETA

D) Agroindustrial, antiaéreo, super-realista

CORRETA

E) Contrarregra, panamericano, circum-navegação

INCORRETA

Questão: 7
"É fundamental a consciência da INTERDEPENDÊNCIA entre todos. "
Assinale a opção em que há um vocábulo que tenha sido formado pelo mesmo processo que a palavra em
destaque:
A) Consciência
INCORRETA
B) Combater

INCORRETA

C) Efervescência

INCORRETA

D) Desconfiança

CORRETA

E) Incorruptível

INCORRETA

Questão: 8
"Talvez somente após uma grande catástrofe que afligiria milhões e milhões de pessoas, poder-se-ia contar com
esta radical mudança".
No período destacado, há um caso de mesóclise, colocação pronominal pouco comum na língua falada no Brasil.
Assinale a opção em que a mesóclise foi usada INCORRETAMENTE:
A) Jamais publicar-se-á esse livro.
CORRETA
B) Publicar-se-á a notícia.

INCORRETA

C) Falar-lhe-ei a seu respeito.

INCORRETA

D) Hoje entregar-lhe-iam todos os documentos.

INCORRETA

E) No momento certo, contar-lhe-ei a verdade.

INCORRETA
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Questão: 9
"E há 2,6 bilhões (40% da humanidade) que vive com menos de dois dólares diários. As consequências são
perversas. Basta citar um fato: contam-se entre 350-500 milhões de casos de malária com um milhão de vítimas
anuais, evitáveis".
De acordo com a norma culta, no período destacado, a forma verbal "vive":
A) Deve, obrigatoriamente, ser empregada no plural, pois concorda com "2,6 bilhões (40% da
humanidade)".
B) Deve ser empregada no singular, pois concorda com "(40% da humanidade)".

CORRETA
INCORRETA

C) Deve, opcionalmente, ser empregada no plural, pois concorda com "2,6 bilhões".

INCORRETA

D) Deve, preferencialmente, ser empregada no singular, pois concorda com "(40% da
humanidade)".
E) Deve, opcionalmente, ser empregada no singular ou no plural, pois pode concordar com "2,6
bilhões" ou com "(40% da humanidade)".

INCORRETA
INCORRETA

Questão: 10
Leia as seguintes frases:
I. "Os ricos, por serem mais responsáveis no passado e no presente, devem contribuir muito mais".
II. "Seguramente, não podemos negligenciar soluções técnicas".
III. "Diante desta iminência, todos se uniriam".
Com relação ao uso da vírgula, ela é:
A) Facultativa em I e II e obrigatória em III.

INCORRETA

B) Obrigatória em I e III e facultativa em II.

CORRETA

C) Obrigatória em I e II e facultativa e III.

INCORRETA

D) Obrigatória em I, II e III.

INCORRETA

E) Facultativa em I e III e obrigatória em II.

INCORRETA

Questão: 11
"[...] há um bilhão de pessoas que vive no limite da sobrevivência com apenas um dólar ao dia. E há 2,6 bilhões
(40% da humanidade) que vive com menos de dois dólares diários. As consequências são PERVERSAS[...]".
O vocábulo destacado pode ser substituído sem prejuízo do sentido por:
A) Maléficas

CORRETA

B) Pervertidas

INCORRETA

C) Desastrosas

INCORRETA

D) Rudes

INCORRETA

E) Pecaminosas

INCORRETA
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Questão: 12
"Hoje a pátria é a vida e a Terra ameaçadas. Temos que fazer tudo para salvá-las."
Ao ligar as duas orações destacadas com um conectivo, a relação semântica original está mantida na seguinte
opção:
A) Hoje a pátria é a vida e a Terra ameaçadas, pois temos que fazer tudo para salvá-las.
INCORRETA
B) Hoje a pátria é a vida e a Terra ameaçadas, logo, temos que fazer tudo para salvá-las.

CORRETA

C) Hoje a pátria é a vida e a Terra ameaçadas, contudo temos que fazer tudo para salvá-las.

INCORRETA

D) Hoje a pátria é a vida e a Terra ameaçadas, no entanto, temos que fazer tudo para salvá-las.

INCORRETA

E) Hoje a pátria é a vida e a Terra ameaçadas e temos que fazer tudo para salvá-las.

INCORRETA

Questão: 13
Pode-se afirmar que a argumentação no texto se apoia fundamentalmente:
A) No uso de definições.

INCORRETA

B) No uso da narrativa como ilustração.

INCORRETA

C) Na utilização de dados estatísticos.

CORRETA

D) Na exemplificação

INCORRETA

E) Na alusão histórica.

INCORRETA

Questão: 14
"Precisamos da solidariedade universal, da responsabilidade coletiva e do cuidado por tudo o que vive e existe".
O trecho destacado tem como principal função:
A) Coagir

INCORRETA

B) Apelar

CORRETA

C) Dissuadir

INCORRETA

D) Informar

INCORRETA

E) Convencer

INCORRETA

Questão: 15
Os conectivos, além de ligar palavras ou partes da frase, podem apresentar sentido específico.
Assinale a opção cujo conectivo destacado contém traço de sentido conclusivo:
A) Após uma grande catástrofe que afligiria, POIS, milhões.

CORRETA

B) "possuem refrigeradores OU aquecedores"

INCORRETA

C) A solução deve nascer de todos, NO ENTANTO, os ricos devem colaborar mais.

INCORRETA

D) "dificilmente pode ser tornada invisível NEM pode ser resolvida só pelos ricos".

INCORRETA

E) "os ricos têm mais condições de adaptar-se E mitigar os efeitos"

INCORRETA
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Questão: 16
"A devastação da natureza e o atual aquecimento global afetam todos os países, não respeitando os limites
nacionais nem os níveis de riqueza ou de pobreza".
Assinale a opção em que o segmento substitui, sem prejuízo de sentido, a segunda oração do período destacado:
A) O que não respeita os limites nacionais nem os níveis de riqueza ou de pobreza.
INCORRETA
B) Estes que não respeitam os limites nacionais nem os níveis de riqueza ou de pobreza.

INCORRETA

C) Ao não respeitar os limites nacionais nem os níveis de riqueza ou de pobreza.

INCORRETA

D) Os quais não respeitam os limites nacionais nem os níveis de riqueza ou de pobreza.

CORRETA

E) Que não respeitam os limites nacionais nem os níveis de riqueza ou de pobreza.

INCORRETA

Questão: 17
Observando a concordância nominal, ela está correta em:
A) É necessário firmeza.

CORRETA

B) Nunca houve diferença entre eu e você.

INCORRETA

C) Estavam desertas o corredor e a sala de reuniões.

INCORRETA

D) É proibido a entrada de pessoas não autorizadas.

INCORRETA

E) Os políticos, rápido, deixaram o recinto.

INCORRETA

Questão: 18
Há uma locução verbal em:
A) "[...] não têm como se defender [...]"

INCORRETA

B) "Ambos devem ser enfrentados[...]"

CORRETA

C) "Pode-se pedir"

INCORRETA

D) "Sofrem os danos [...] que não criaram"

INCORRETA

E) "[...] Basta citar um fato]"

INCORRETA

Questão: 19
"Esta injustiça ecológica dificilmente pode ser tornada invisível como a outra, porque os sinais estão em todas as
partes".
No trecho destacado, a segunda oração tem valor:
A) Adversativo

INCORRETA

B) Explicativo

CORRETA

C) Aditivo

INCORRETA

D) Conclusivo

INCORRETA

E) Alternativo

INCORRETA
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Questão: 20
"Esta injustiça ecológica dificilmente pode ser tornada invisível como a OUTRA, porque os sinais estão em todas as
partes, nem pode ser resolvida só pelos ricos, pois ela é global e atinge também a eles":
Assinale a opção em que a palavra destacada pertence à mesma classe gramatical do vocábulo destacado nos
trechos abaixo:
A) "TODOS por um"
INCORRETA
B) A MESMA pessoa esteve aqui.

CORRETA

C) Os OUTROS ainda não chegaram?

INCORRETA

D) CADA um sabe de si.

INCORRETA

E) TUDO são flores.

INCORRETA

Legislação Específica
Questão: 21
Conforme Constituição Estadual do Amazonas, no que se refere à Educação, analise as afirmativas abaixo e
assinale a opção INCORRETA:
A) Ao aluno do ensino fundamental é garantido, por parte do Estado do Amazonas, material
INCORRETA
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
B) O Estado e os Municípios deverão investir parte de sua receita (resultante de impostos) na
CORRETA
manutenção e desenvolvimento do ensino público, tendo como exemplo, as obras de
infraestrutura urbana ou rural que beneficiem a rede escolar pública.
C) A educação é um direito universal e contará com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
INCORRETA
desenvolvimento da pessoa para a elaboração e reflexão crítica da realidade, a preparação para o
trabalho e para o exercício da cidadania.
D) O plano estadual de educação terá como objetivo a preparação para o trabalho, entre outros.
INCORRETA
E) Todo o sistema educacional do Estado do Amazonas terá como preceito obrigatório o pluralismo
de ideia e de concepções pedagógicas.

INCORRETA

Questão: 22
Considerando a Lei nº 1762/1986 e suas alterações, assinale a alternativa correta.
A) A ação disciplinar prescreverá em seis meses, quanto da repreensão.

INCORRETA

B) Inassiduidade habitual é uma infração não apenada com demissão.

INCORRETA

C) Não há interrupção de prescrição com a instauração de sindicância ou de inquérito
INCORRETA
administrativo.
D) Servidor que recebe seu advogado para tratar de assuntos pessoais, durante o horário de
INCORRETA
serviço, comete mero desvio ético.
E) Comete infração disciplinar servidor que, durante expediente, lê o jornal local a fim de manter-se CORRETA
informado.
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Questão: 23
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas, NÃO será considerado como
efetivo exercício para fins de aposentadoria:
A) Afastamento para o exercício de cargo em comissão, na atribuição de assessoramento superior, INCORRETA
em órgão do Poder Executivo Estadual.
B) Afastamento para competição esportiva em que represente o Estado do Amazonas.
INCORRETA
C) Afastamento para o exercício de mandato eletivo municipal.

INCORRETA

D) Afastamento para prestação de concurso público.

INCORRETA

E) Trânsito em decorrência de mudança da sede de exercício, até trinta dias.

CORRETA

Questão: 24
A Educação é um direito social que a todos deve alcançar, sendo indispensável à formação do indivíduo.
Acerca do tema, assinale a alternativa correta:
A) Ao tratar da igualdade de condições para o acesso e permanência, o Estatuto da Criança e do
CORRETA
Adolescente deixa implícita a necessidade da adequação da metodologia de ensino aos novos
tempos, de modo que a educação atenda às "necessidades pedagógicas" específicas do corpo
discente.
B) É assegurado, tanto aos alunos da rede pública, quanto particular de ensino, sendo admissível a INCORRETA
aplicação da "expulsão" do aluno somente a título de sanção disciplinar.
C) A oferta da Educação Infantil pela rede pública de ensino, no que tange ao atendimento em
INCORRETA
creche e ao acesso ao pré-escolar, se dará de acordo com a oportunidade e conveniência
administrativa.
D) Os sistemas de Ensino não podem influenciar os alunos acerca da criação, por parte destes, de
INCORRETA
entidades estudantis.
E) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito constitui um direito público objetivo.
INCORRETA
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Questão: 25
Analise a charge abaixo para responder à questão:

Sobre o tema Direitos sociais, assinale a opção correta:
A) Não existem, para o Estado, interesses exclusivamente particulares.
B) A remuneração do servidor público que trabalha em regime de jornada reduzida pode ser inferior
ao salário mínimo.
C) Não é permitido ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando
inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, visto que a questão envolve o
poder discricionário do Poder Executivo.
D) É vedada a dispensa do empregado eleito a cargo de direção ou representantes sindicais,
titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato.
E) A contribuição sindical é devida pelos servidores públicos somente quando regulamentada em lei
específica.

CORRETA
INCORRETA
INCORRETA

INCORRETA
INCORRETA

Questão: 26
O servidor público civil do Estado do Amazonas NÃO poderá permanecer licenciado por mais de 24 meses
consecutivos, salvo:
A) Por motivo de doença em pessoa da família.
INCORRETA
B) Para tratamento de saúde.

INCORRETA

C) Para estudo ou missão no exterior.

INCORRETA

D) Para participar em programa de pós-graduação stricto sensu.

INCORRETA

E) Para tratamento de assunto particular.

CORRETA
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Questão: 27
A respeito do Regime Disciplinar dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas, analise as assertivas a seguir:
I - A pena de repreensão será aplicada de forma verbal, nos casos de indisciplina.
II - A pena de demissão será aplicada ao servidor que coagir ou aliciar subordinados a se filiarem a partido político.
III - Poderá o servidor promover listas de donativos na repartição, para fins de caridade;
IV - Não poderá o servidor participar do conselho técnico de empresa, ainda que a mesma não tenha vínculo com
a Administração Pública ou tenha atividade diversa à natureza do cargo ocupado pelo servidor.
V - É dever do servidor representar contra ordens superiores ilegais.
Estão corretas as assertivas:
A) I, II, III, IV e V.

INCORRETA

B) I e V.

INCORRETA

C) II e V.

CORRETA

D) I, III e V.

INCORRETA

E) II, III e IV.

INCORRETA

Questão: 28
A respeito da Administração Pública, analise as afirmativas abaixo, classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F)
. Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) O servidor público não estável que adere a movimento grevista poderá ser exonerado, mediante avaliação do
estágio probatório, por considerar este ato um fato desabonador à conduta do avaliado.
( ) No caso de o servidor acumular um cargo científico com um cargo de professor, o teto remuneratório é
considerado em relação ao somatório do que recebido.
( ) A Constituição Federal determina a obrigatoriedade de licitação aos entes federativos. A mesma regra não se
aplica às entidades privadas que atuam em colaboração com a administração pública.
( ) Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria
compulsória.
( ) O edital de concurso, devidamente legal, obriga candidatos e Administração Pública.
A) F, F, V, V, V
CORRETA
B) V, F, V, F, F

INCORRETA

C) V, F, V, V, V

INCORRETA

D) V, V, F, F, V

INCORRETA

E) F, F, V, V, F

INCORRETA
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Questão: 29
O direito de manifestar é fundamental, inerente a todas as pessoas, sendo indispensável em uma sociedade
democrática, como meio de expressão das necessidades do povo, visando assegurar o bem comum.

Em relação ao exercício deste Direito fundamental, tema central da charge, analise as assertivas a seguir:
I - Não é necessário autorização para realizar o ato, tão pouco aviso prévio às autoridades.
II - O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que
implicam ilicitude penal.
III - A liberdade de pensamento e de reunião não pode sobrepor à liberdade de locomoção, ao direito à segurança,
ao direito à propriedade, seja pública ou privada.
IV - A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do
pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe
são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar.
V - Não é permitido ao poder público frustrar a realização de manifestação, ainda que haja outra previamente
convocada para o mesmo local.
Estão corretas as assertivas:
A) II, III e IV.

CORRETA

B) I e IV.

INCORRETA

C) Nenhuma das alternativas.

INCORRETA

D) I e V.

INCORRETA

E) I, III e V.

INCORRETA

Questão: 30
Com base no Sistema Constitucional Brasileiro, analise as assertivas que se seguem e assinale a opção correta.
A) Poderá o Governador do Estado do Amazonas, mediante Decreto, dispor sobre aumento salarial INCORRETA
concedido aos Técnicos Administrativos da Secretaria de Educação.
B) Caso o Governador do Estado do Amazonas participe de certame de Professor Efetivo de
INCORRETA
Universidade Federal e seja aprovado, perderá o mandato eletivo no momento da posse no
referido cargo.
C) Sendo a União omissa sobre normas gerais, o Estado do Amazonas poderá exercer a competência INCORRETA
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Caso sobrevenha lei federal no tocante as
gerais, revogará a lei estadual no que lhe for contrário.
D) Poderá a União intervir nos Estados para assegurar a observância dos princípios constitucionais
CORRETA
direitos da pessoa humana.
E) O Governador não poderá intervir no Município de Alvarães para garantir observância de
INCORRETA
princípios estabelecidos na Constituição do Estado.
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Conhecimentos Específicos
Questão: 31
O planejamento é a forma de relacionar os objetivos que se deseja alcançar, com as condições e recursos
disponíveis e, determinar a melhor forma de executar as operações. Através do planejamento, são
antecipadamente previstas as ações concernentes a: o que fazer; de que maneira fazer; quando fazer; e quem
deve fazer.
Com base nestas considerações, marque a opção INCORRETA acerca das sobras e restos em uma Unidade de
Alimentação e Nutrição, e sua relação com o planejamento:
A) Quando o indicador de restos é superior a 10% em coletividade sadia e 20% em coletividade
INCORRETA
enferma, demonstra necessidade de rever o planejamento.
B) O indicador de restos é avaliado pela relação percentual entre o peso da refeição distribuída e o CORRETA
peso da refeição rejeitada.
C) A avaliação diária das sobras é uma medida que pode ser utilizada para avaliação do
INCORRETA
planejamento e, por conseguinte, do custo da refeição.
D) O excesso de sobras pode denotar falhas no porcionamento das refeições ou mesmo no seu
INCORRETA
planejamento.
E) Para obtenção do peso da refeição distribuída e não consumida, é necessário pesar todo o
INCORRETA
rejeito dos pratos ou das bandejas (sem considerar ossos, cascas de frutas, guardanapos).
Questão: 32
Fichas Técnicas são receitas padronizadas das preparações que compõem um cardápio, contendo informações
claras e precisas que possibilitem a reprodutibilidade da preparação, sendo útil para subsidiar o planejamento de
cardápio. Portanto, a ficha técnica de preparação é um instrumento indispensável em qualquer serviço de
alimentação, uma vez que a padronização é uma das peças chave para o gerenciamento e controle de qualidade
dos alimentos, porque determina as especificações de compra, rendimento e valor nutritivo de um determinado
prato. Acerca das Fichas Técnicas (FT) julgue as afirmativas abaixo:
I- As FT facilitam o planejamento do trabalho diário, diminuem o desperdício e são importantes para o
gerenciamento do custo.
II- Permitem que a preparação tenha o mesmo padrão independentemente do funcionário e ainda fornece dados
sobre o tempo de preparo.
III- Como cada FT possui o valor nutricional da preparação, é possível combiná-las para obter um cardápio
equilibrado e balanceado.
IV- As FT são instrumentos de padronização e controle das preparações e, portanto, devem fazer parte do Manual
de Boas Práticas da Unidade de Alimentação e Nutrição.
Estão corretas as afirmativas:
A) I, II e IV

INCORRETA

B) I, II, III

CORRETA

C) I e II

INCORRETA

D) II, III e IV

INCORRETA

E) I e IV

INCORRETA
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Questão: 33
A qualidade em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) está associada a aspectos intrínsecos do alimento
(qualidade nutricional e sensorial), à segurança (qualidades higiênico-sanitárias), ao atendimento (relação clientefornecedor), e ao preço. A qualidade higiênico-sanitária como fator de segurança alimentar tem sido amplamente
estudada e discutida, uma vez que as doenças veiculadas por alimentos, apesar de não notificadas, são um dos
principais fatores que contribuem para os índices de morbidade na população brasileira. Assim, o Ministério da
Saúde (por meio das portarias 1428 de 26/11/1993 e 326 de 30/7/1997) estabeleceu as orientações necessárias
para inspeção sanitária por meio da verificação do Sistema de Análise de Perigo e Ponto Crítico de Controle
(APPCC) da empresa produtora e de serviços de alimentos e os aspectos que devem ser levados em conta para a
aplicação de boas práticas de fabricação (BPF), pré-requisitos fundamentais para a implantação do sistema de
APPCC.
Sobre o sistema APPCC coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e assinale a sequência correta:
( ) A equipe responsável pela sua elaboração deve ser multidisciplinar, de forma a reunir conhecimentos
específicos e deve incluir o pessoal que está diretamente envolvido no processamento do alimento, pois está mais
familiarizado com a variabilidade e as limitações das operações.
( ) A implementação do sistema APPCC em UAN de pequeno e médio porte é difícil pela falta de conhecimento da
ferramenta, pela dificuldade de perceber benefícios, pelos recursos humanos despreparados e pelas dificuldades
financeiras.
( ) Os pontos críticos de controle incluem os ingredientes e equipamentos usados, os procedimentos em cada
estágio do processamento, as fontes de contaminação em potencial durante manuseio e as construções de tempo
e temperatura às quais os alimentos são submetidos .
( ) As causas potenciais de danos de natureza química, física, microbiológica, que possam comprometer a saúde
do consumidor e outras que possam ocasionar a perda da qualidade e da integridade econômica do produto, são
denominadas perigo.
A sequência correta é:
A) V, F, F, V

INCORRETA

B) F, V, V, F

INCORRETA

C) F, V, F, V

INCORRETA

D) V, V, F, F

CORRETA

E) F, F, V, V

INCORRETA
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Questão: 34
Cardápio é a relação das preparações culinárias que compõem uma refeição ou a lista de preparações que
compõem todas as refeições de um dia ou período determinado, sendo o veículo de informação, venda e
publicidade de qualquer restaurante. Para o sucesso do cardápio planejado deve-se levar em consideração os
conhecimentos dos padrões nutricionais e as técnicas dietéticas, a fim de atender às leis da alimentação. Esta
adequação deve ocorrer tanto no sentido da manutenção e/ou recuperação da saúde do comensal, quanto visando
auxiliar no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. A respeito do planejamento de cardápios, julgue as
afirmativas a seguir:
I- O sucesso no planejamento do cardápio depende do conhecimento da população a que se destina.
II- Na elaboração do cardápio considera-se a sazonalidade, harmonia de nutrientes, características sensoriais,
variedade e aspectos regionais e culturais.
III- O controle do custo e o uso prioritário dos alimentos da safra são elementos importantes no planejamento do
cardápio.
IV- A avaliação da disponibilidade de equipamentos e mão de obra são etapas imprescindíveis do planejamento do
cardápio.
Estão corretas as afirmativas:
A) II e III

INCORRETA

B) Nenhuma

INCORRETA

C) I e II

INCORRETA

D) II e IV

INCORRETA

E) I, II, III, IV

CORRETA

Questão: 35
Os Bancos de Leite Humano (BLH) são responsáveis pela promoção do aleitamento materno e execução das
atividades de coleta, processamento e controle de qualidade do leite produzido nos primeiros dias após o parto (o
colostro), leite de transição e leite humano maduro, para posterior distribuição sob prescrição do médico ou
nutricionista. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano foi estabelecida em 1998, por iniciativa do Ministério da
Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, com a missão de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, coletar
e distribuir leite humano com qualidade certificada e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil. Acerca do
BLH marque V paras as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e assinale a sequência correta:
( ) A Rede Brasileira de Banco de Leite Humano é considerada a maior e mais complexa do mundo pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).
( ) A mãe doadora precisa ter uma produção excessiva de leite, para garantir quantidade suficiente para a
amamentação de seu próprio filho e para doação.
( ) Todo o leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de ser
ofertado a uma criança, conforme rege a legislação que regulamenta o funcionamento dos bancos de leite humano
no Brasil.
( ) A prática da amamentação cruzada, doar diretamente para outro bebê de uma mãe que não tenha leite, é
recomendada quando a doadora tem muito leite e não tem acesso a um Banco de Leite.
A sequência correta é:
A) V, F, V, F.

CORRETA

B) V, V, V, V.

INCORRETA

C) F, V, F, V

INCORRETA

D) F, F, F, F.

INCORRETA

E) V, V, V, F

INCORRETA

Página:

16

CONCURSO SEDUC/AM - EDITAL 01 - PROFESSOR E NÍVEL SUPERIOR
PROVA - GABARITO - NUTRICIONISTA

Questão: 36
O objetivo de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é fornecer refeições nutricionalmente equilibradas,
com qualidade higiênico-sanitária, e satisfazer o cliente com o serviço oferecido. Para tanto, a produção de
refeições, ilustrada na figura abaixo, passa por diferentes etapas e processos que preveem ambiente físico
adequado, condições de higiene de instalações, equipamentos disponíveis, treinamentos periódicos, controles e
registros, entre outros. O nutricionista responsável por uma UAN deve visar à melhoria dos serviços prestados, por
meio de um planejamento competente, da supervisão constante, do diálogo com a equipe, do conhecimento
aprofundado dos processos executados e da disseminação do conceito de alimentação saudável.

Acerca do planejamento físico e funcional de uma UAN, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas e escolha a sequência correta.
( ) O objetivo principal do planejamento físico funcional do Serviço de Alimentação é garantir instalações
adequadas e funcionais, assegurando a operacionalização dentro das mais rígidas normas técnicas e de higiene.
( ) O planejamento físico funcional deve levar em consideração vários fatores, dentre eles os tipos de cardápio e
da clientela atendida.
( ) O planejamento físico funcional permite melhor utilização dos recursos humanos, por meio do
dimensionamento do contingente de mão de obra necessário.
( ) A escolha das cores para o revestimento deve obedecer a legislação, visando principalmente evitar o acúmulo
de sujeira.
A) F, V, F, V
INCORRETA
B) V, V, V, V

INCORRETA

C) V, F, V, F

CORRETA

D) V, V, F, F

INCORRETA

E) F, F, F, F

INCORRETA
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Texto
A ilustração e o texto abaixo sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, servem de referência para as três
questões seguintes.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um dos maiores e mais abrangentes programas na área de
alimentação escolar do mundo a abarcar a alimentação escolar, tendo o Direito Humano à Alimentação Adequada e
a Segurança Alimentar e Nutricional como alicerces. O PNAE pauta-se na oferta de refeições que atendam às
necessidades nutricionais dos escolares de acordo com a sua faixa etária, respeitando os hábitos alimentares, a
cultura e as tradições do público alvo. Um avanço significativo do programa foi a promulgação da Lei nº 11.947, de
16 de junho de 2009, que fortaleceu o marco institucional do programa e, representou um grande avanço por
integrar a Agricultura Familiar à alimentação escolar, possibilitando o uso de alimentos variados, seguros, que
respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e, o apoio ao desenvolvimento sustentável,
com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, sazonais e produzidos em âmbito local
(BRASIL, 2009).

Questão: 37
O nutricionista que atua como Responsável Técnico do Programa Nacional de Alimentação Escolar possui as
seguintes competências:
A) Assumir as atividades de planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação das ações CORRETA
de alimentação e nutrição no âmbito da alimentação escolar.
B) Avaliar o estado nutricional dos escolares e intervir nos casos de desvios nutricionais.
INCORRETA
C) Elaborar diagnóstico nutricional dos escolares, com base em dados bioquímicos, antropométricos e INCORRETA
dietéticos.
D) Colaborar na formação de profissionais da área de saúde, participando de programas de
INCORRETA
treinamento e capacitação, no âmbito da escola.
E) Planejar o cardápio da comunidade escolar (escolares, professores, diretora e demais
INCORRETA
funcionários), adequando-o aos hábitos e preferências da clientela atendida.
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Questão: 38
Em relação ao PNAE assinale a opção INCORRETA:
A) Atualmente, são beneficiários do PNAE alunos de toda a educação básica (educação infantil,
CORRETA
ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas,
privadas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público).
B) Atualmente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o órgão responsável pelo
INCORRETA
gerenciamento e fiscalização do recurso financeiro para a execução do programa.
C) A gestão descentralizada do programa resultou em inúmeros benefícios como o planejamento dos INCORRETA
cardápios segundo a cultura alimentar das comunidades e a maior participação da sociedade civil.
D) No início do programa houve a incorporação de alimentos formulados, especialmente em razão do INCORRETA
crescimento da indústria de alimentos e da gestão centralizada que caracterizava as políticas
sociais naquela época.
E) O Conselho de Alimentação Escolar é um órgão de controle social do PNAE com caráter
INCORRETA
controlador e fiscalizador da aplicação e execução dos recursos destinados à alimentação escolar,
bem como a prestação de contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Questão: 39
Quanto a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, julgue as afirmativas abaixo:
I- A Lei determina que no mínimo 20% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal, pelo FNDE para
o PNAE, deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas (BRASIL, 2009).
II- A lei promoveu uma importante transformação na alimentação escolar, tendo aumentado substancialmente a
oferta de frutas e legumes de origem local na merenda escolar, abrangendo uma cobertura significativa na
proporção de escolas no Brasil com a oferta de alimentos frescos.
III- A Lei revisou o valor "per capita" aumentando o aporte de recursos ao programa e ampliou o atendimento a
estudantes do ensino médio, da educação de jovens e adultos e de escolas que oferecem ensino integral, incluindo
indígenas e quilombolas.
Assinale a alternativa correta:
A) As afirmativas II e III

CORRETA

B) As afirmativas I e II

INCORRETA

C) As afirmativas I e III

INCORRETA

D) Todas afirmativas

INCORRETA

E) Apenas a afirmativa I

INCORRETA
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Questão: 40
O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A foi instituído por meio da Portaria nº 729, de 13 de maio de
2005, cujo objetivo é reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de
idade e puérperas no pós-parto imediato (antes da alta hospitalar). Acerca deste programa julgue as afirmativas
abaixo;
I- A deficiência de vitamina A ocorre em todas as regiões do Brasil, com maior prevalência em idosos e crianças,
especialmente nos segmentos mais pobres.
II- A deficiência de vitamina A está comprovadamente relacionada ao surgimento de manifestações oculares e ao
comprometimento do sistema imunológico.
III- A ação de suplementação com vitamina A em crianças de seis meses a cinco anos reduz as taxas de
mortalidade infantil, sendo o maior impacto obtido nas mortes relacionadas à diarreia e ao sarampo.
IV- No pós-parto imediato todas as puérperas necessitam de suplementação para repor as reservas corporais e
dispor de quantidades suficientes de vitamina A no leite materno.
Estão corretas as afirmativas:
A) I e II

INCORRETA

B) III e IV

INCORRETA

C) II e III

CORRETA

D) I e IV

INCORRETA

E) I, III

INCORRETA
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Questão: 41
O Código de Ética e Conduta do Nutricionista é um instrumento delineador da atuação profissional. Seus princípios,
responsabilidades, direitos e deveres devem ser reconhecidos como o cerne da prática diária em todas as áreas da
Nutrição. A nova edição do Código de Ética, publicada em fevereiro de 2018, apresenta inovações que consideram
os avanços e as nuances da prática profissional do século XXI. O Código reflete a abrangência e a visibilidade da
Nutrição, e é um instrumento orientador acerca dos diretos e deveres do nutricionista, mas tem a preocupação de
se adequar à realidade e responsabilidade técnica, social, ética e política com a saúde, a qualidade de vida e o
bem-estar das pessoas. O Código tem o objetivo de garantir que os princípios da Nutrição sejam respeitados e
valorizados, e que a soberania e a segurança alimentar e nutricional sejam premissas na atuação dos nutricionistas
(http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_599_2018.htm). Em relação ao Código de Ética, julgue
as afirmativas abaixo:
I - É direito do nutricionista prescrever, indicar, manifestar preferência ou associar sua imagem para divulgar
marcas de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, empresas ou indústrias ligadas às
atividades de alimentação e nutrição, desde que informe e não direcione escolhas.
II - É direito do nutricionista alterar a conduta profissional determinada por outro nutricionista caso tal medida seja
necessária para benefício de indivíduos, coletividades ou serviços, registrando as alterações e justificativas de
acordo com as normas da instituição, e sempre que possível informar ao responsável pela conduta.
III - É dever do nutricionista manter-se atualizado quanto aos conhecimentos e práticas necessários ao bom
andamento do processo de trabalho, bem como incentivar e facilitar que profissionais sob sua orientação e
supervisão o façam.
IV - A atuação do nutricionista deve ser pautada na defesa do Direito à Saúde e do Direito Humano à Alimentação
Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional de indivíduos e coletividades.
Estão corretas as afirmativas:
A) II, III e IV

CORRETA

B) II e III

INCORRETA

C) III e IV

INCORRETA

D) I e II

INCORRETA

E) II e IV

INCORRETA
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Questão: 42
Em setembro de 2004 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a Resolução RDC nº 216, que
dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Esta resolução aplica-se aos
serviços de alimentação que realizam as atividades de manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento,
distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo (http://elegis.bvs.br/leisref/ public/home.php). Esta Resolução prevê a aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) em
serviços de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Considerando a
necessidade de aplicação das BPF nos serviços de alimentação com a finalidade de minimizar os riscos associados à
manipulação de alimentos em grande escala, julgue as afirmativas abaixo:
I- Os serviços de alimentação devem implementar Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) relacionados a:
higienização de instalações, equipamentos e móveis; controle integrado de vetores e pragas urbanas; higienização
dos alimentos e; higienização do reservatório de água.
II- A qualidade da matéria-prima, a arquitetura dos equipamentos e das instalações, as condições higiênicas do
ambiente de trabalho, as técnicas de manipulação dos alimentos e a saúde dos funcionários são fatores
importantes a serem considerados na produção de alimentos seguros e de qualidade.
III- Contaminação cruzada é a transferência da contaminação de uma área ou produto para áreas ou produtos
contaminados, por meio de superfícies de contato, mãos, utensílios, equipamentos, entre outros.
IV- As contaminações químicas e biológicas durante a produção, processamento e consumo em decorrência das
práticas inadequadas aumentam substancialmente o risco de ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos.
Estão corretas as afirmativas:
A) II e III

INCORRETA

B) Todas estão corretas

INCORRETA

C) I e II

INCORRETA

D) III e IV

INCORRETA

E) II e IV

CORRETA

Questão: 43
O lactário é uma Unidade destinada à limpeza, esterilização, preparo e guarda de mamadeiras e fórmulas lácteas.
Julgue as afirmativas a seguir, no que tange à limpeza e desinfecção de utensílios do lactário:
I- Os produtos para desinfecção de utensílios de lactários devem possuir registro junto à legislação vigente e ser
avaliados com relação ao custo-benefício, à eficácia e ao artigo a ser processado, além de validados e aprovados
pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ou Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde Municipal no caso
das creches.
II- Para o método de desinfecção química (médio nível), recomenda-se, preferencialmente, o uso de hipoclorito de
sódio a 100 ppm ou 0,01% de cloro ativo para superfícies, utensílios e equipamentos de contato com alimentos, e
seu tempo de exposição à solução é de no mínimo 15 minutos.
III- Para o método de desinfecção física recomenda-se o uso de lavadoras, com jatos de água com temperaturas
entre 60°C e 90°C, com tempo de exposição de 15 minutos.
IV- O álcool 70% pode ser usado na desinfecção química de superfícies e utensílios que não entrem em contato
direto com os alimentos, com o tempo de aproximadamente dois (2) minutos de exposição ou até secar.
Estão corretas as afirmativas:
A) II, III e IV

INCORRETA

B) I, III e IV

CORRETA

C) III e IV

INCORRETA

D) I e II

INCORRETA

E) I, II e III

INCORRETA
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Questão: 44
O filme TIGERS exibido na 39ª Mostra de Cinema de São Paulo em 2015, aborda os problemas gerados pelo
marketing não ético de companhias de produtos que competem com a prática de amamentar, e da existência de
possibilidades de enfrentar essa questão. O filme é baseado na história verdadeira de um paquistanês, que foi
representante de vendas de uma empresa de fórmulas artificiais que substituem o leite materno e descobre os
problemas de saúde que o produto que ele promove causa em bebês (desnutrição, diarreia e mortes). Com o apoio
da IBFAN - Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar - International Baby Food Action Network, ele
decide denunciar as estratégias agressivas e ilegais que a empresa utiliza para promover seus produtos em um
país pobre e sem acesso universal à água tratada, passando a ser perseguido pelos antigos empregadores. Nesse
contexto, o Ministério da Saúde do Brasil, em defesa do aleitamento materno exclusivo até os seis meses, publicou
a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos,
Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) (Lei 11.265/06, de 3 de janeiro de 2006). Com base na NBCAL, julgue as
afirmativas abaixo:
I - É proibida a atuação de representantes comerciais em unidades de saúde, exceto para a comunicação de
aspectos técnico-científicos dos produtos a médicos pediatras e nutricionistas.
II- É permitida a distribuição de amostras de mamadeiras, bicos, chupetas e fórmula de nutrientes somente para
recém-nascido de alto risco.
III- Um dos objetivos da NBCAL é a proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os 2 (dois)
anos de idade após a introdução de novos alimentos na dieta dos lactentes e das crianças de primeira infância.
IV- Nas embalagens ou nos rótulos de fórmula infantil para lactentes e de fórmula infantil de seguimento para
lactentes, é vedado utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o
leite materno, como "leite humanizado", "substituto do leite materno".
Estão corretas as afirmativas:
A) I, II e IV

INCORRETA

B) I, II e III

INCORRETA

C) II, III e IV

INCORRETA

D) I. II, III, IV

INCORRETA

E) I, III, IV

CORRETA
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Questão: 45
A figura abaixo demonstra que a Higienização das Mãos é uma ação muito importante para prevenção de várias
doenças, especialmente em serviços de saúde e serviços de interesse para a saúde. Por esta importância, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) criou o Dia Mundial de Higienização das Mãos, celebrado dia 05 de maio,
para reforçar a necessidade desse tipo de ação na prevenção de doenças.

Nesse contexto, um dos grandes desafios para o nutricionista é conscientizar os manipuladores de alimentos sobre
a importância da higienização das mãos. Acerca desta temática julgue as afirmativas a seguir:
I- Com a higiene adequada de mãos é possível evitar a contaminação dos alimentos através dos manipuladores,
pois algumas bactérias como Escherichia coli, Salmonella e Staphylococcus aureus, podem ser transmitidas aos
alimentos através das mãos.
II- A higienização das mãos deve seguir a seguinte sequência: umedecer as mãos e antebraços com água; lavar
com sabonete líquido, neutro, inodoro e com ação antisséptica; massagear as mãos, antebraços, entre os dedos e
unhas; enxaguar as mãos e antebraços, secá-los com papel toalha descartável reciclado e depositar no coletor de
papel acionado sem contato manual.
III- Devem ser adotados procedimentos de antissepsia frequente das mãos, especialmente antes do recebimento,
preparo e distribuição dos alimentos.
IV- Os produtos de higiene com ação antisséptica devem ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária para antissepsia de mãos.
Estão corretas as afirmativas:
A) I e II

INCORRETA

B) II e IV

INCORRETA

C) III e IV

INCORRETA

D) I e IV

CORRETA

E) II e III

INCORRETA
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Questão: 46
Segundo dados da pesquisa VIGITEL, realizada em 2016 pelo Ministério da Saúde (MS), uma em cada cinco
pessoas no Brasil está acima do peso. Nesse sentido, o MS tem priorizado uma série de políticas públicas com
vistas ao enfrentamento deste problema. Uma delas foi a publicação do novo Guia Alimentar para População
Brasileira, que apresenta um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação que objetivam
promover a saúde de pessoas, famílias, comunidades e da sociedade brasileira. O Guia considera as formas pelas
quais os alimentos saão produzidos e distribuídos, privilegiando aqueles cujo sistema de produção e distribuição
seja socialmente e ambientalmente sustentável (BRASIL, 2014). O Guia classifica os alimentos de acordo com o
tipo de processamento empregado na sua produção e recomenda que os alimentos in natura sejam a base para
uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema
alimentar sustentável. Com base nessas considerações julgue as afirmativas a seguir:
I- Alimentos in natura sãoo aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem
que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza.
II- Alimentos processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações
mínimas.
III-Alimentos ultraprocessados correspondem a produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de
processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial.
As afirmativas corretas são:
A) I e III

CORRETA

B) I, II e III

INCORRETA

C) Nenhuma

INCORRETA

D) II e III

INCORRETA

E) I e II

INCORRETA

Questão: 47
Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição é necessário ter muita responsabilidade em todas as etapas do
processo produtivo de refeições. Portanto, a atenção deve começar desde o recebimento de mercadorias, pois caso
elas não cheguem adequadamente todo o processo será prejudicado. Com relação ao recebimento dos gêneros
alimentícios analise as asserções a seguir:
Independentemente do nível de confiança nos fornecedores e do tempo de parceria, a conferência no momento do
recebimento deve seguir um controle rigoroso, e em caso de algum problema, o alimento deve ser rejeitado,
porque
cabe ao funcionário responsável pelo recebimento conferir os pedidos e atestar a sua qualidade, considerando que
se algum alimento for aceito sem as condições ideais para o consumo, a responsabilidade passa a ser da Unidade
de Alimentação e Nutrição.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.
A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda asserção é uma justificativa correta CORRETA
da primeira.
B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta
INCORRETA
da primeira.
C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, é uma proposição falsa.
INCORRETA
D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, é uma proposição verdadeira.

INCORRETA

E) Tanto a primeira, quanto a segunda asserção são proposições falsas.

INCORRETA
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Questão: 48
A atenção nutricional da criança no âmbito da Atenção Básica ocorre por meio de ações de promoção da saúde e
da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN). O acompanhamento sistemático do crescimento e do desenvolvimento
infantil é realizado por meio da avaliação antropométrica e de marcadores do consumo alimentar, uma vez que o
desequilíbrio entre as necessidades fisiológicas e a ingestão de alimentos pode causar alterações importantes como
desnutrição, sobrepeso e obesidade.
Com relação à obesidade infantil analise as asserções a seguir:
A obesidade infantil aumenta significativamente o risco de outras doenças crônicas não transmissíveis na vida
adulta, com repercussões econômicas e de saúde para indivíduos, sociedades e para o sistema de saúde.
PORQUE
A obesidade infantil implica em questões psicológicas associadas com o estigma, a depressão, a ansiedade e o
bullying, que aumentam os custos totais estimados para o Sistema Único de Saúde, incluindo os procedimentos
para cirurgia bariátrica.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.
A) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, é uma proposição falsa.

CORRETA

B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta
da primeira.
C) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da
primeira.
D) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

INCORRETA

E) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, é uma proposição verdadeira.

INCORRETA

INCORRETA
INCORRETA

Questão: 49
Além da correta higienização das mãos, outro cuidado imprescindível diz respeito ao conhecimento dos diferentes
tipos de luvas e do seu uso pelos manipuladores de alimentos.
Quanto ao uso de luvas em Unidades de Alimentação e Nutrição, é correto afirmar que:
A) Luvas de borracha, látex ou plástico devem ser usadas em procedimentos de cozimento e fritura e INCORRETA
quando se usam máquinas de moagem.
B) A manipulação de alimentos após o pré-preparo deve ser realizada com as mãos previamente
INCORRETA
limpas, ou com o uso de utensílios de manipulação, ou de luvas.
C) Luvas descartáveis devem ser trocadas e descartadas diariamente e sempre que tocarem em
INCORRETA
superfícies não higienizadas como alimentos crus e dinheiro.
D) Luvas de malha de aço devem ser utilizadas durante o pré-preparo de legumes e o corte e
INCORRETA
desossa de carnes.
E) A luva nitrílica de cano longo é obrigatória na manipulação de produtos saneantes, durante a
CORRETA
higienização do ambiente, equipamentos e utensílios, coleta e transporte de lixo.
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Questão: 50
A gestação é um período que produz transformações físicas, fisiológicas, hormonais e emocionais na vida da
mulher, que demandam uma resposta adaptativa exigida durante esta fase. Portanto, para que este período
transcorra de forma saudável para a gestante e para o bebê, são necessários alguns ajustes na rotina da mulher.
Com relação à alimentação durante a gestação, o conhecimento científico aponta que as necessidades nutricionais
aumentam, sendo recomendadas alterações na dieta com vistas à saúde do binômio mãe-filho. Todavia, crenças,
proibições e prescrições interferem no comportamento e nas práticas alimentares de gestantes. Além disso, para
uma grávida, o ato de comer pode ser intensamente afetado por questões objetivas, como os recursos materiais
disponíveis, que interferem na disponibilidade e no acesso aos alimentos, as condições sociais e as experiências e
indisposições corpóreas. Com base nestas considerações, julgue as afirmativas abaixo relacionadas à assistência
nutricional na gestação.
I- O cálcio deve ser suplementado por via medicamentosa, devido às elevadas necessidades deste mineral na
gestação. A ingestão de água e sal deve ser restrita e monitorada para prevenção de hipertensão e edemas que
podem levar a parto prematuro.
II- O peso da gestante aumenta devido à formação da placenta, líquido amniótico, crescimento do bebê, volume
do útero e do sangue, tecido mamário e gordura de reserva
III- Um inadequado ganho de peso está associado ao aumento do risco de atraso de crescimento intrauterino e
mortalidade perinatal.
IV- Do primeiro ao terceiro trimestre as necessidades proteicas da gestante estão igualmente aumentadas em
função da formação da placenta, crescimento dos tecidos uterinos e desenvolvimento e crescimento do bebê.
Estão corretas as afirmativas:
A) II e III

CORRETA

B) I e III

INCORRETA

C) I e II

INCORRETA

D) III e IV

INCORRETA

E) II e IV

INCORRETA
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