INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de Respostas.
1. Caderno de Questões
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
PORTUGUÊS –– Questões de 01 a 15
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –– Questões de 16 a 30
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –– Questões de 31 a 60
• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao Fiscal de sala.
• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição simples.
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.
LEMBRE-SE:
 A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.


A resposta errada vale – 0,50 (menos cinquenta centésimos), isto é, você não ganha
o ponto da questão que errou e ainda perde, em cada resposta errada, 0,50 (cinquenta
centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você acertou.



A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você
não ganha nem perde nada.

2. Folha de Respostas
• A Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e assine-o
com caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.
• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.
• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com
caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é de
4 (quatro) horas.

PROVA DE PORTUGUÊS

QUESTÕES
INSTRUÇÃO:

de 01 a 15

Para cada questão, de 01 a 15, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,50 (menos cinquenta
centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem
0 (zero).

QUESTÕES de 01 a 08
TEXTO:
O mundo viveu, nos últimos 200 anos, um crescimento econômico incomparável.
Segundo estudo feito por Hans Rosling, médico sueco, em 1810 a expectativa de vida
numa ampla amostra de países era baixa (ao redor de 40 anos), mas com pouca
dispersão em torno dessa média. Ao longo de dois séculos, todos melhoraram.
5–
Entretanto, a diferença entre os países aumentou brutalmente, variando de 50
a mais de 80 anos, e só recentemente passou a convergir timidamente. Apesar de
não uniforme, é de se valorizar esse desenvolvimento. O que chama a atenção aqui
é a similaridade entre o fenômeno relativamente recente da inclusão de consumidores
no cenário brasileiro e a inclusão de novos países no desenvolvimento mundial. China,
10 – Índia, Indonésia, Vietnã e o próprio Brasil são como a nova classe emergente entrando
no jogo global.
A ampliação do consumo de massa certamente é o denominador comum da
transformação que estamos vivendo. Com isso está vindo uma demanda por mais
informação, por melhores condições de vida e por maior participação nas grandes
15 – discussões.
[...]
Em breve, ainda teremos que lidar com os alertas dos estudos que indicam
que, se todos os habitantes do planeta tivessem um padrão de consumo semelhante
ao de um cidadão norte-americano, os recursos naturais seriam insuficientes.
Seja em termos locais, seja em termos globais, vivemos uma nova era. Essa é
20 – a era da inclusão, da participação, da disseminação da informação, da busca da
igualdade de oportunidades.
A complexidade de lidar com esse mundo da inclusão é muito maior e, ao mesmo
tempo, fascinante, pois reflete o fato de estarmos construindo um mundo melhor e
mais digno.
BARBOSA, Fábio Colleti. Tempos de inclusão. A Tarde, Salvador, 2 jan. 2011. Economia, p. B4. Adaptado.
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Questão 01
O texto, fundamentalmente, objetiva relatar o que um outro estudioso já produziu sobre a
expectativa de vida, no mundo atual.

Questão 02
O tema da expectativa de vida do homem é focalizado no texto, com a finalidade de alertar
a humanidade para novas demandas na sociedade planetária.

Questão 03
No fragmento “Segundo estudo feito por Hans Rosling, médico sueco, em 1810 a expectativa
de vida numa ampla amostra de países era baixa” (l. 2-3), o deslocamento da última vírgula
para após o termo “1810” produz um novo sentido na frase.

Questão 04
O termo “Entretanto” (l. 5) introduz um pensamento conclusivo que relativiza o que se
expressa na frase anterior.

Questão 05
O termo “aqui” (l. 7) refere-se especificamente ao Brasil.

Questão 06
Na sequência “China, Índia, Indonésia, Vietnã e o próprio Brasil são como a nova classe
emergente entrando no jogo global.” (l. 9-11), sob o ponto de vista da importância política,
há, segundo o autor, uma hierarquia na enumeração.

Questão 07
O termo oracional “que estamos vivendo” (l. 13) constitui um elemento restritivo no contexto
da oração.

Questão 08
No penúltimo parágrafo, há elementos linguísticos que localizam e qualificam nomes comuns.
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QUESTÕES de 09 a 15

Doe seu jornal.
Não custa nada, mas vale muito.
O seu jornal vai pro lixo? Então
chegou a hora de virar essa página. A grande
notícia é que agora você pode apoiar a
coleta seletiva realizada pelo Projeto
5 – Ação Reciclar, da ONG Paciência Viva. É
fácil. Você lê o seu jornal hoje e amanhã doa
em qualquer dos postos de coleta
espalhados por Salvador. Atenção para os
locais de entrega: Igrejas da Arquidiocese:
10 – N. Sa da Assunção, no Caminho das Árvores;
N. Sa da Esperança, no Stiep; N. Sa da
Vitória, no Largo da Vitória; Deus Menino,
no Engenho Velho de Brotas; Santana, no Rio
Vermelho e Conceição da Lapa, na Av. Joana
15 – Angélica. Além desses, os prédios
comerciais: Salvador Trade Center, Thomé
de Souza e Suarez Trade. Doe ainda nos
shoppings Salvador e Piedade, no Teatro
Vila Velha, além do Estádio Barradão, em
20 – dias de jogos.
DOE seu jornal. Não custa nada, mas vale muito. A Tarde, Salvador, 28 dez. 2010. Caderno Últimas,
p. B10. Projeto Ação Reciclar; ONG Paciência Viva. (Site <www.pacienciaviva.org.br>.)

Questão 09
No texto, a relação entre a palavra — linguagem verbal — e a imagem — linguagem não
verbal — é de interdependência.

Questão 10
A imagem exposta na peça publicitária evidencia o sujeito emissor da mensagem verbal que
impele o sujeito recebedor a agir em benefício do jornal.

Questão 11
No enunciado “Doe seu jornal.”, há uma marca linguística que, no contexto em foco, baliza
um entendimento de obrigatoriedade na ação.
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Questão 12
A frase “Então, chegou a hora de virar essa página” (l. 1-2), contextualizada, expressa um
pressuposto e um convite para mudança de hábito do interlocutor.

Questão 13
Os termos “lê” e “doa”, em “Você lê o seu jornal hoje e amanhã doa em qualquer dos postos
de coleta espalhados por Salvador” (l. 6-8), apresentam ações verbais que se esgotam no
presente.

Questão 14
O texto apresenta marcas linguísticas próprias de linguagem regional.

Questão 15
A expressão “Além desses” (l. 15) constitui um articulador textual que retoma os referentes
“postos de coleta” (l. 7) / “locais de entrega” (l. 9).
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÕES
INSTRUÇÃO:

de 16 a 30

Para cada questão, de 16 a 30, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,50 (menos cinquenta
centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem
0 (zero).

Questão 16
As entidades da Administração Indireta podem ser de Direito Público e de Direito
Privado.
Nesse sentido, quando empresas públicas desenvolvem atividades de natureza pública, em
substituição ao Estado — como a Eletrobrás e a Embratur —, o regime jurídico é
preponderantemente de direito público.

Questão 17
O governador de um estado resolveu propor à Assembléia Legislativa um incremento
do ICMS para a partir de 2011. Como não houve tempo hábil para sua aprovação no exercício
de 2010, ele conseguiu, dos deputados, o compromisso de ser aprovada a proposta durante
o ano de 2011, vigorando, ainda, esse ano, para os contribuintes.
Dessa forma, é correto afirmar que, com base no princípio da irretroatividade das leis,
o fato de vigorar o incremento do ICMS em 2011 é inconstitucional.

Questão 18
A taxa de inspeção sanitária é um exemplo de taxa cobrada pelo exercício regular do poder
de polícia da administração pública.

QUESTÕES 19 e 20
Uma prefeitura, no início de 2011, distribui os carnês de pagamento do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano), estabelecendo aos proprietários dos imóveis o valor devido
por esse imposto.
Considerando-se o que foi informado aos referidos proprietários, pode-se afirmar:

Questão 19
O procedimento de identificação do devedor, na emissão dos carnês, é oriundo do estágio
da receita denominado de previsão.
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Questão 20
O estágio da receita em que o contribuinte faz o pagamento de seu IPTU na rede bancária
autorizada é denominado de recolhimento.

QUESTÕES 21 e 22
As ações do Programa de Aceleração do Crescimento — PAC, constantes do Plano
Plurianual 2008-2011, integram as prioridades da Administração Pública Federal e terão
tratamento diferenciado durante o período de execução do Plano, na forma do constante
no Plano Plurianual do Governo Federal, 2008-2011.
Com base no disposto no art. 11 dessa Lei, pode-se afirmar:

Questão 21
O Poder Executivo propôs, na Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO — de 2010, metas e
prioridades da Administração Pública, incluindo as especificações dos investimentos
necessários para atender ao PAC, para o exercício subsequente.

Questão 22
Apesar de a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias ser anual, a LDO a ser proposta
em 2011 deverá vigorar por seis meses apenas, uma vez que se baseia no PPA do Governo
Federal 2008-2011.

Questão 23
O proprietário de uma indústria resolveu produzir energia elétrica para o consumo de
sua empresa.
Essa atividade de produção e de oferta de energia elétrica constitui-se como um serviço
público, uma vez que traz a satisfação imediata de um direito fundamental dos seus
colaboradores, o que consiste em ter a disponibilidade da luz elétrica no desenvolvimento
de seu trabalho.

Questão 24
O princípio da mutabilidade que norteia o serviço público estabelece, como dever da
Administração Pública, a necessidade de fazer evoluir os serviços públicos em sua
organização e funcionamento, de modo a atender a satisfação do interesse geral.

Questão 25
O vocábulo “controle” comporta dois sentidos diversos. Pode-se falar em
controle-fiscalização, [...] mas, também, pode haver controle-orientação. (JUSTEN

FILHO, M. Curso de direito administrativo. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2006).

O controle-orientação ocorre quando a atividade administrativa acompanha e fiscaliza a
conduta alheia, verificando o cumprimento dos requisitos necessários e a realização dos
fins adequados.
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Questão 26
O controle interno consiste no exercício da atividade de controle por um Poder dentro do
seu próprio âmbito.

QUESTÕES 27 e 28
Uma instituição pública de Ensino Superior (IES) ministra um grande número de cursos
na área de saúde. Como a rede pública estadual dispõe de alguns hospitais equipados
para atender os pacientes em suas especificidades, foi feita uma parceria entre essas IES
e o Governo do Estado, a fim de que estudantes e professores dispusessem de um local
para o desenvolvimento de pesquisas e do exercício profissional.
Considerando-se que o Governo Estadual — uma vez que dispõe de estrutura física
e tecnológica para efetuar o atendimento aos pacientes — garantiria, em contrapartida,
uma rede assistencial, com a supervisão de profissionais experientes, para a prática inicial
de estudantes, pode-se afirmar:

Questão 27
O instrumento adequado para firmar essa parceria seria a elaboração de um convênio
entre a IES pública e o Governo do Estado.

Questão 28
Os procedimentos desse instrumento de parceria envolvem as seguintes etapas: proposição,
formalização, execução, prestação de contas.

QUESTÕES 29 e 30
Duas servidoras do quadro permanente da UFRB participaram do último processo
eleitoral e foram eleitas para ocupar cargos no Congresso Nacional.
Assim sendo, é correto afirmar:

Questão 29
As servidoras precisarão pedir suspensão de contrato com a UFRB para poder assumir
suas funções legislativas.

Questão 30
Pela representatividade da função, as servidoras farão jus ao pagamento de ajuda de
custo pela Universidade, a fim de se instalarem na Capital Federal.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NUTRICIONISTA

QUESTÕES
INSTRUÇÃO:

de 31 a 60

Para cada questão, de 31 a 60, marque na coluna correspondente da Folha de
Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale −0,50 (menos cinquenta
centésimos); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem
0 (zero).

Questão 31
Toxinfecções alimentares são doenças transmitidas por alimentos (DTA) que decorrem da
ingestão de micro-organismos patogênicos, suas toxinas e/ou substâncias químicas dos
alimentos, como aminas bioativas.

Questão 32
A higienização das mãos é uma das práticas mais importantes para o controle
higiênico-sanitário em Serviços de Alimentação e Nutrição e, para tanto, há diversas
substâncias recomendáveis — de acordo com os critérios técnicos estabelecidos — a
exemplo do quaternário de amônio diluído, que deve ser usado por pessoas que trabalham
diretamente com carne crua.

Questão 33
O sistema Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), iniciado no programa
espacial norte-americano, apresenta contaminantes de natureza biológica, química e física,
que são, respectivamente, rickettsias, antibióticos e pelos.

Questão 34
A jornada de trabalho deve atender à legislação trabalhista, e a distribuição de horas
trabalhadas e de descanso deve estar equilibrada para uma boa gestão do Serviço de
Alimentação e Nutrição (SAN).
No caso de compensação de horas, pode-se fazê-la acrescendo-se até duas horas na
jornada diária, dispensando-se o acréscimo de salário.
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Questão 35
A RDC no 216/2004 dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços
de alimentação e tem como objetivo garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento
preparado.
A RCD sugere, no item Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanos, utilizar controle
químico e armadilhas fixas para evitar a proliferação dos vetores e das pragas.

Questão 36
O Manual de Boas Práticas é um instrumento importante de acompanhamento das
atividades desenvolvidas no Serviço de Alimentação e Nutrição (SAN).
De acordo com esse manual, luvas são equipamentos de proteção individual que servem
para proteger tanto o alimento quanto o manipulador e devem ser utilizadas sempre que
necessário, como, por exemplo, o uso de luvas descartáveis para limpeza de sanitários.

Questão 37
O controle de temperatura é decisivo para a manutenção da qualidade dos alimentos
produzidos, devendo-se respeitar tanto os limites máximos quanto os mínimos.
Dessa forma, o prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob
refrigeração à temperatura de 4oC deve ser, no máximo, de três dias.

Questão 38
Em um Serviço de Alimentação e Nutrição (SAN), o estoque apresenta pontos positivos
e negativos.
O sistema just-in-time não funciona no SAN, por causa da ociosidade da área prevista para
estoque e fornecedores impontuais.

Questão 39
A administração de Recursos Humanos (RH) é, ao mesmo tempo, exigente e importante
para o Serviço de Alimentação e Nutrição (SAN).
Quanto aos exames necessários ao controle periódico da saúde, devem ser semelhantes
para todos os funcionários, independentemente do setor do SAN, a fim de evitar
discriminações e preconceitos.

Questão 40
A ambiência pode contribuir, positiva ou negativamente, para o desempenho das
atividades em um Serviço de Alimentação e Nutrição (SAN), razão pela qual as cores
apresentam diferentes índices de reflexão e devem ser utilizadas adequadamente.
Nas paredes, por exemplo, pode-se utilizar a cor rosa claro, com índice de reflexão entre
55% e 60%.
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Questão 41
O desperdício de alimentos é um indicador de falta de qualidade do Serviço de Alimentação
e Nutrição (SAN), e uma forma importante de se conhecer as perdas, durante o pré-preparo,
é calcular o fator de correção dos alimentos e, assim, avaliar o desperdício.

QUESTÕES de 42 a 45
Mulher, secretária executiva, 50 anos, IMC: 38kg/m2, circunferência da cintura de 93cm,
sedentária, tabagista de meia carteira de cigarro/dia e etilista social (150g de etanol/dia),
procurou assistência nutricional por indicação médica. Ingere habitualmente dieta monótona,
com consumo insuficiente de frutas e verduras, excesso de gordura transaturada, de
carboidratos de alto índice glicêmico, de carne vermelha industrializada e churrasco.
Com base nesse caso clínico, é correto afirmar:

Questão 42
Essa paciente se apresenta com estresse oxidativo e tem alto risco de desenvolver doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus, esteato-hepatite não alcoólica
e doença arterial coronariana.

Questão 43
Na elaboração do plano alimentar para doenças relacionadas ao metabolismo lipídico, o
Nutricionista, além de incluir medidas nutricionais visando à redução do peso e aos hábitos
alimentares saudáveis, deve prescrever dieta contendo aproximadamente 6% de ácidos
graxos ω-6 e 1% de ácidos graxos ω-3 do percentual total de energia.

Questão 44
Essa paciente apresenta risco elevado de cursar com dislipidemia e hipertensão arterial
sistêmica (HAS), considerando-se os hábitos alimentares, e, portanto, as recomendações
dietéticas preveem a ingestão de ácidos graxos poli-insaturados de até 12% das calorias
totais e a ingestão diária máxima de 30mL (24g) de etanol.

Questão 45
Para avaliar essa paciente do ponto de vista nutricional, recomenda-se analisar sua
composição corpórea para diagnosticar anormalidades nutricionais e aumentar a eficiência
das intervenções dietéticas, pois o acompanhamento longitudinal das alterações nos
compartimentos corpóreos permite identificar, precocemente, os riscos à saúde.

Questão 46
Hipercalemia, caracterizada por elevação da concentração plasmática do íon intracelular
potássio acima de 5,5mEq/L, geralmente é decorrente da alcalose metabólica, insuficiência
renal e da intoxicação por corticosteroides.
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Questão 47
A hipercalcemia é um distúrbio metabólico que pode ocorrer devido à suplementação com
dose excessiva de vitamina D e pode ocasionar arritmias cardíacas em casos graves.

Questão 48
O selênio, elemento-traço, é importante no controle do estresse oxidativo nas células
corporais, devido à sua atuação como cofator da enzima citocromo C-oxidase.

Questão 49
A maior parte da tiamina é encontrada no organismo humano na forma de tiamina pirofosfato
(TPP), coenzima ativa responsável pela conversão do piruvato em acetil coenzima A (CoA).

Questão 50
Em relação ao processo de digestão e absorção de macronutrientes, os aminoácidos e os
TCM são mais facilmente absorvidos por serem unidades monoméricas e por não
necessitarem da hidrólise da lipase pancreática.

Questão 51
Atualmente, a impedância bioelétrica está sendo cada vez mais usada na avaliação do
estado nutricional de pacientes hospitalizados, principalmente pela possibilidade da utilização
do ângulo de fase como indicador de prognóstico em indivíduos com síndrome da
imunodeficiência adquirida (SIDA), com câncer de pulmão, com problemas renais submetidos
à diálise ou doentes críticos.

QUESTÕES 52 e 53
O câncer continua a desafiar os progressos da medicina moderna e continua
sendo, depois de 40 anos de pesquisa intensiva, uma doença enigmática,
responsável a cada ano pela morte prematura de milhões de pessoas.
[...] vários fatores diretamente ligados ao estilo de vida das pessoas, como o
tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, a composição do regime alimentar, bem
como o uso abusivo de álcool e entorpecentes, são a causa direta do
desenvolvimento de cerca de 70% dos cânceres. (VASCONCELOS. In: CUPPARI,
2009, p. 434 e p. 437).

Considerando-se que o tratamento do câncer digestivo envolve, normalmente,
ressecção cirúrgica parcial ou total, a depender do órgão ressecado, é correto afirmar:

Questão 52
Após a ressecção intestinal, observa-se redução da absorção de oligoelementos, como
cálcio, magnésio, zinco e fósforo, diretamente correlacionada com a extensão ressecada
do íleo.
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Questão 53
As principais complicações da ressecção gástrica são a síndrome de dumping e a anemia
perniciosa, e, portanto, a terapia nutricional, nessas condições, prevê a restrição de lactose
e sacarose e a administração parenteral de vitamina B12.

Questão 54
O processo de educação nutricional tem como objetivo difundir o conhecimento prático da
ciência da nutrição indistintamente e promover a saúde dos indivíduos por meio de práticas
alimentares saudáveis e adequadas.

Questão 55
A educação nutricional tem como ênfase o processo de modificar e melhorar o hábito
alimentar a médio e a longo prazo, enquanto a orientação nutricional enfatiza a mudança
imediata das práticas alimentares e os resultados obtidos.

Questão 56
A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) foi sancionada pelo Presidente
da República, a fim de instituir o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN), com o objetivo de assegurar, de forma sustentável, o direito humano à alimentação
adequada para a parcela da população brasileira em vulnerabilidade à fome.

Questão 57
Com base no Código de Ética do Nutricionista, é permitido a esse profissional prestar
atendimento individual, utilizando qualquer meio de comunicação de massa, sob forma de
consultas, diagnósticos ou dietas.

QUESTÕES de 58 a 60
O Guia Alimentar para a População Brasileira é instrumento produzido pelo
Ministério da Saúde que define as diretrizes alimentares para serem utilizadas na
orientação de escolhas mais saudáveis de alimentos pela população brasileira.
Sua elaboração foi baseada no cenário epidemiológico atual (transição
epidemiológica e nutricional), nas evidências científicas bem como na
responsabilidade governamental em promover a saúde e incorporar as sugestões
da Estratégia Global da Organização Mundial de Saúde (OMS). (O GUIA
Alimentar para a População Brasileira..., 2011).

Com base no texto, pode-se afirmar:

Questão 58
O Guia Alimentar para a População Brasileira está voltado para a promoção da saúde e, em
um único conjunto, para prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, da má nutrição,
em suas diferentes formas de manifestação, e das doenças infecciosas.
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Questão 59
O Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta, dentre outras informações, diretrizes
acerca de hábitos alimentares saudáveis, recomendando, em relação ao consumo de cereais,
que, preferencialmente, eles sejam integrais, que as leguminosas, as frutas, os legumes e
as verduras, no seu conjunto, forneçam mais da metade, isto é, de 55% a 75% do total, de
energia diária da alimentação.

Questão 60
Segundo dados do Ministério da Saúde, a mortalidade, no Brasil, apresentou mudanças
importantes, nas últimas décadas.
No período decorrido entre o final dos anos 70, do século passado, e o ano de 2003, as
mortes por deficiência nutricional e por doenças infecciosas, no Brasil, decresceram
rapidamente, entretanto, as doenças crônicas não transmissíveis e as causas externas
tiveram um crescimento importante, sendo as doenças do aparelho circulatório, seguido
das neoplasias, as principais causas de morte atualmente.
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