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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 20
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  —  Questões de 21 a 35
 INFORMÁTICA BÁSICA  —  Questões de 36 a 50
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  —  Questões de 51 a 100

•	 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:

Ø	 A	resposta	correta	vale	1	(um),	isto	é,	você	ganha 1 (um) ponto.

Ø	 A	 resposta	 errada	 vale	 –	 0,75	 (menos	 setenta	 e	 cinco	 centésimos),	 isto	 é,	 você	
não ganha	o	ponto	da	questão	que	errou	e	ainda	perde, em cada resposta errada, 0,75 
(setenta	e	cinco	centésimos)	dos	pontos	ganhos	em	outras	questões	que	você	acertou.

Ø	 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.

  Exemplo de Marcação
  na folha de Respostas

01 F
02 V
03 V
04 F
05 V

•	 O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas 
é	de	4	(quatro)	horas.
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PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÕES de 01 a 20
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	01 a 20,	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	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).
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QUESTÕES de 01 a 10
TEXTO:
  O	 caráter	 social	 de	 uma	 língua	 já	 parece	 ter	 sido	 fartamente	 demonstrado.	

Entendida como um sistema de signos	 convencionais	 que	 faculta	 aos	 membros	
de	 uma	 comunidade	 a	 possibilidade	 de	 comunicação,	 acredita-se,	 hoje,	 que	
seu	 papel	 seja	 cada	 vez	mais	 importante	 nas	 relações	 humanas,	 razão	 pela	 qual

5	–	 seu	estudo	 já	envolve	modernos	processos	científicos	de	pesquisa,	 interligados	às	
mais	novas	ciências	e	técnicas,	como,	por	exemplo,	a	própria	cibernética.

	 	 Entre	sociedade	e	 língua,	de	fato,	não	há	uma	relação	de	mera	causalidade.	
Desde	que	nascemos,	um	mundo	de	signos	linguísticos	nos	cerca,	e	suas	inúmeras	
possibilidades	comunicativas	começam	a	tornar-se	reais	a	partir	do	momento	em	que,

10	–	 pela	 imitação	 e	 associação,	 começamos	 a	 formular	 nossas	mensagens. E toda a 
nossa	vida	em	sociedade	supõe	um	problema	de	intercâmbio	e	comunicação	que	se	
realiza	fundamentalmente	pela	língua,	o	meio	mais	comum	de	que	dispomos	para	tal.

	 	 Sons,	 gestos,	 imagens,	 diversos	 e	 imprevistos,	 cercam	 a	 vida	 do	 homem	
moderno, compondo mensagens	de	toda	ordem	(Henri	Lefebvre	diria	poeticamente

15	–	 que	 “niágaras	de	mensagens	caem	sobre	pessoas	mais	ou	menos	 interessadas	e	
contagiadas”),	transmitidas	pelos	mais	diferentes	canais, como a televisão, o cinema, 
a	imprensa,	o	rádio,	o	telefone,	o	telégrafo,	os	cartazes	de	propaganda,	os	desenhos,	
a	música	e	tantos	outros.	Em	todos,	a	língua	desempenha	um	papel	preponderante,	
seja	em	sua	 forma	oral,	 seja	através	de	seu	código	substitutivo	escrito.	E,	através

20	–	 dela,	o	contato	com	o	mundo	que	nos	cerca	é	permanentemente	atualizado.
	 	 Nas	 grandes	 civilizações,	 a	 língua	 é	 o	 suporte	 de	 uma	 dinâmica	 social	 que	

compreende	 não	 só	 as	 relações	 diárias	 entre	 os	membros	 da	 comunidade,	 como	
também	uma	atividade	 intelectual	 que	 vai	 desde	 o	 fluxo	 informativo	 dos	meios	 de	
comunicação	de	massa	até	a	vida	cultural,	científica	ou	literária.

PRETI, Dino. Sociolinguística:	os	níveis	de	Fala.	São	Paulo:	Edusp,	s.	d.,	p.	11-12.
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Questão 07
O	termo	“já”	aparece	nas	linhas	1	e	5	com	diferentes	sentidos	nos	contextos.

Questão 08
Os	termos	“hoje”	(l.	3)	e	“por	exemplo”	(l.	6)	encontram-se	separados	por	vírgula	porque	são	
adjuntos	adverbiais	deslocados	no	período.

Questão 09
No	 período	 “E	 toda	 a	 nossa	 vida	 em	 sociedade	 supõe	 um	 problema	 de	 intercâmbio	 e	
comunicação	que	se	realiza	 fundamentalmente	pela	 língua,	o	meio	mais	comum	de	que	
dispomos	para	tal.”	(l.	10-12),	as	formas	verbais	em	negrito	denotam	ações	habituais.

Questão 10
A	oração	“que	vai	desde	o	fluxo	informativo	dos	meios	de	comunicação	de	massa	até	a	vida	
cultural,	científica	ou	literária.”	(l.	23-24)	exerce	função	adjetiva	no	período.

Questão 05
Entre os canais	enumerados	no	terceiro	parágrafo	do	texto,	há	os	de	comunicação	verbal	e	
não verbal.

Questão 01
A	 relação	 autor-texto-leitor	 se	 estabelece	 por	meio	 de	 um	discurso	 linguístico	 em	que	 a	
impessoalidade	e	a	pessoalidade	se	fazem	presentes.

Questão 02
O	enunciador,	no	primeiro	parágrafo,	apresenta	uma	definição	do	que	é	a	língua.

Questão 03
Ao	 dispor	 da	 língua	 como	 instrumento	 de	 interação	 social,	 segundo	 o	 autor,	 o	 homem	
prescinde de outros meios de comunicação.

Questão 04
O	pensamento	de	Henri	Lefebvre,	reproduzido	no	terceiro	parágrafo,	evidencia	que	o	homem	
vive	afogado	num	dilúvio	de	palavras	e,	por	isso,	expressa-se	muito	mal.

Questão 06
No	último	parágrafo,	afirma-se	que	há	uma	correlação	entre	a	linguagem,	o	pensamento	e	o	
comportamento do ser humano.

UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – PORTUGUÊS / Superior
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Questão 11
O	poema,	em	forma	de	oração,	 revela	um	sujeito	poético	desorientado	em	busca	de	um	
caminho	para	chegar	a	Deus.

Questão 12
O	diálogo	do	sujeito	lírico	em	que	ele	fala	sobre	Deus	e	sua	relação	com	Ele	constitui	o	tema	
do poema.

Questão 13
O	 sujeito	 lírico	 do	 poema	 expressa	 sentimento	 de	 abandono,	 desamparo,	 e	 pede	 o	
preenchimento de suas carências.

Questão 14
O	retorno	à	infância	solicitado	pelo	sujeito	poético	é	justificado	como	o	tempo	de	comunhão	
entre	ele	e	o	mundo	à	sua	volta.

QUESTÕES de 11 a 18
TEXTO:
  Meu Deus,
	 	 me	dá	cinco	anos.
	 	 Me	dá	um	pé	de	fedegoso	com	formiga	preta,
	 	 me	dá	um	Natal	e	sua	véspera,
	 5	-	 o	ressonar	das	pessoas	no	quartinho.
	 	 Me	dá	a	negrinha	Fia	pra	eu	brincar,
	 	 me	dá	uma	noite	pra	eu	dormir	com	minha	mãe.
	 	 Me	dá	minha	mãe,	alegria	sã	e	medo	remediável,
	 	 me	dá	a	mão,	me	cura	de	ser	grande,
	 10	-	 ó	meu	Deus,	meu	pai,
  meu pai.
PRADO,	A.	Orfandade.	Bagagem.	29.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Record,	2010.	p.12.

Questão 15
A	figura	paterna	do	sujeito	lírico	constitui,	no	poema,	um	ser	ausente	e	alheio	aos	apelos	do	
filho.

Questão 16
A	inaceitação	e	a	 inadaptação	do	sujeito	 lírico	ao	mundo	subjacente	à	escritura	do	texto,	
está	evidente	na	expressão	“me	cura	de	ser	grande”.

Questão 17
No	contexto	do	poema,	a	repetição	do	termo	“me	dá”	constitui	um	exemplo	do	uso	livre	e	
descontraído	do	idioma,	sem	submissão	à	norma	padrão.

Questão 18
Os	 fragmentos	 “um	 pé	 de	 fedegoso	 com	 formiga	 preta”	 (v.	 3)	 e	 “das	 pessoas”	 (v.	 5)	
complementam	o	sentido	de	verbos	de	regências	distintas.

UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – PORTUGUÊS / Superior
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Questão 19
O	fato	de	o	narrador	sequer	citar	o	nome	do	“autor	célebre”	põe	em	dúvida	a	sua	celebridade.	

Questão 20
O	período	“A	rua	continuava	indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	
urgência,	dizendo	que	o	 fogo	 lavrava	sempre.”	 (l.	14-16)	apresenta,	predominantemente,	
orações	independentes,	coordenadas,	e	a	figura	de	sintaxe	polissíndeto.	

QUESTÕES 19 e 20
TEXTO:
	 	 Nunca	 pude	 entender	 a	 conversação	 que	 tive	 com	 uma	 senhora,	 há	muitos	

anos...	 Este	 começo,	 evidentemente,	 não	 é	 meu,	 mas	 de	 autor	 célebre,	 o	 que	
não	 impede	 que	 podia	 ser	 de	 toda	 gente.	 Há	 sempre	 uma	 pessoa	 que	 nunca	
pôde	 entender	 a	 conversação	 que	 teve	 com	 uma	 senhora,	 há	 muitos	 anos.

5	–	 As	mulheres	costumam	ter	conversas	estranhas,	que	só	entendemos	pela	metade,	ou	
nada,	se	for	não	em	dobro,	o	que	é	outra	forma	de	engano.

	 	 No	meu	caso,	ela	telefonou	pedindo	que	fosse	correndo	apagar	um	incêndio	em	
sua	rua.	Saltei	da	cama,	nem	sei	se	calcei	os	chinelos,	e	voei	para	o	lugar	indicado.	
Apesar	de	noite	alta,	o	trânsito	estava	engarrafado,	devia	haver	uma	festa	importante,

10	–	 homenagem	a	 rei	ou	presidente	estrangeiro,	 imagino.	Fiz	 tudo	para	chegar	o	mais	
depressa	 possível,	 e,	 ao	 chegar,	 não	 localizei	 o	 incêndio.	É	mais	 adiante,	 disse	 a	
mulher, do alto do 9º andar. Onde? Mais, mais adiante. E apontava com o braço na 
direção	do	infinito.

	 	 Mas	 a	 rua	 não	 acaba	 nesta	 quadra?	 perguntei.	 Não.	 A	 rua	 continuava
15	–	 indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	urgência,	dizendo	

que	o	fogo	lavrava	sempre.	Realmente,	nunca	pude	entender.

ANDRADE,	C.	D.	de.	Incêndio:	Poesia e prosa.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Aguilar,	1988.	p.	1270.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUESTÕES de 21 a 35
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	21 a 35,	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	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 21
As entidades da Administração Indireta têm em comum a atuação dentro do princípio da 
descentralização	 institucional,	 que	vem	a	ser	a	distribuição	de	competências	e	agilidade	
gerencial,	 orçamentária	 e	 financeira	 para	 organismos	 autônomos	 que	 prestam	 serviços	
públicos	ou	de	interesse	público.

Questão 22
As	Sociedades	de	Economia	Mista	têm	capital	diversificado	e	podem	ser	estruturadas	como	
Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedades por Quotas.

QUESTÕES 21 e 22
Tipos de entidades integrantes da Administração Indireta

Autarquia

Sociedade de 
Economia Mista

Entidades 
integrantes	da	
Administração 

Indireta

Fundação	Pública Empresa	Pública
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Questão 23
Os	Agentes	Honoríficos	prestam	serviços	públicos	relevantes,	exercendo,	por	exemplo,	a	
função	de	jurados,	mesários	eleitorais,	comissários	de	menores,	dentre	outros	da	mesma	
natureza.

Questão 24
Os	Agentes	Políticos	são	particulares	que	recebem	a	incumbência	de	executar	determinados	
serviços,	segundo	as	normas	do	Estado	e	sob	permanente	fiscalização.

Questão 25

II	-	GRATIFICAÇÕES III	-	ADICIONAISI	-	INDENIZAÇÕES

VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS

As	 indenizações	não	se	 incorporam	ao	vencimento	ou	provento	do	servidor	público	para	
qualquer	efeito.

QUESTÕES 23 e 24

CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS
1.	Agentes	Políticos
2.	Agentes	Administrativos
3.	Agentes	Honoríficos
4.	Agentes	Delegados

QUESTÕES 26 e 27
 Um determinado servidor tem a responsabilidade da medição da entrega de obras 
públicas durante um processo de liquidação de um gasto feito pelo órgão a que está 
vinculado. Esse órgão havia contratado uma empresa de construção civil para realizar 
algumas obras de reforma em determinados prédios. Para efetuação do pagamento, o 
funcionário deveria atestar que o estabelecido no contrato havia sido cumprido. O diretor 
da empresa, por não ter cumprido o que estava estabelecido e estar necessitando de 
recursos, prometeu ao servidor que cumpriria o previsto no contrato, mas que se impunha 
a necessidade de ele atestar como concluída a obra, para que o pagamento pudesse ser 
efetuado. Para tal, ofereceu ao funcionário uma gratificação no valor de 10% do montante 
a ser recebido. O servidor prometeu pensar se aceitaria ou não a proposta.
Com	base	na	análise	dessa	situação,	pode-se	afirmar:
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Questão 27
A	liquidação	é	um	estágio	da	execução	da	despesa	orçamentária,	no	qual	o	agente	público	
emite um documento denominado Nota de Empenho.

Questão 28
O	marco	normativo	 da	UFBA,	 que	 fundamenta	 seu	Estatuto	 e	Regimento,	 ressignifica	a	
função	Conhecimento,	ampliando	seu	conceito	para	Ciência	–	Arte	–	Cultura.

Questão 29
Um pesquisador da área de saúde buscou fazer alguns experimentos que envolviam 

pessoas, para a descoberta de nova medicação. Para tal, adotou os procedimentos 
acadêmicos e administrativos necessários, a fim de ver o seu projeto aprovado e iniciar 
o seu estudo.

Entre	 os	 trâmites	 desse	 projeto,	 está	 seu	 encaminhamento	 para	 a	 Comissão	 de	 Ética	
da	UFBA,	que	 tem,	entre	suas	 funções,	a	de	acompanhar	as	atividades	de	pesquisa	em	
humanos e animais.

Questão 26
Se	o	funcionário	aceitar	essa	gratificação	estará	ferindo	o	Código	de	Ética	do	servidor	público	
e praticando um ato de improbidade administrativa.

Questão 31
Relações de reciprocidade entre pessoas e organização

Pessoas Organização

Nessa	relação	de	reciprocidade,	cabe	às	pessoas	oferecerem	contribuições,	como	trabalho,	
conhecimento,	dedicação	e	esforço	para	o	alcance	dos	objetivos	organizacionais.

Questão 30
Constitui	 falta	 grave	 do	 servidor	 público	 a	 omissão	 do	 dever	 de	 comunicar	 seu	 próprio	
impedimento de atuar em processo administrativo.

Questão 32
O	 Código	 Tributário	 Nacional	 estabelece	 normas	 para	 a	 cobrança	 dos	 tributos,	 que	 se	
classificam	 em	 impostos,	 taxas	 e	 contribuições	 de	 melhoria,	 sendo	 que	 as	 taxas	 se	
diferenciam	dos	impostos	porque	são	incidentes	sobre	a	circulação	de	bens	ou	valores,	a	
exemplo	da	produção	de	bens.
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Questão 34
 A Lei no	8.666,	de	21/06/1993,	estabelece	que,	para	a	habilitação	nas	licitações,	
será	 exigido	 dos	 interessados,	 exclusivamente,	 documentação	 relativa:	 I	 -	 à	
habilitação	 jurídica;	 II	 -	à	qualificação	 técnica;	 III	 -	à	qualificação	econômico-financeira;	
IV	-	à	regularidade	fiscal;	V	–	ao	cumprimento	do	disposto	no	Inciso	XXXIII	do	Art.	7o da 
Constituição Federal.
A	 habilitação	 jurídica	 diz	 respeito	 à	 comprovação,	 pelos	 interessados,	 de	 aptidão	 para	
desempenho	de	atividade	pertinente	e	compatível	com	o	objeto	da	licitação,	indicação	das	
instalações	adequadas	e	de	pessoal	técnico	capaz,	que	se	responsabilizará	pelos	trabalhos.

Fonte da ilustração

Questão  31 
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional.	 2.	 ed.	Rio	de	 Janeiro:	Campus,	2005.	 
p. 29. Adaptada.

Questão 33
A	modalidade	de	licitação	“pregão”	é	aquela	que	pode	ser	realizada	por	meio	da	utilização	
de	recursos	da	tecnologia	da	informação.

Questão 35
		 A	 função	administrativa	do	controle	 foi	enfatizada	pela	Constituição	da	República	
Federativa	do	Brasil,	promulgada	em	1988,	objetivando	preservar	o	patrimônio	público.	São	
exercidos	dois	tipos	de	controles	no	setor	público:	interno	e	externo.
É	responsabilidade	de	cada	poder	a	estruturação	de	controles	internos	que	observarão	a	
legalidade	dos	atos	e	o	cumprimento	do	programa	de	trabalho.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÕES de 36 a 50
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	36 a 50,	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	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 36
Entre	as	funções	de	um	sistema	operacional	estão	a	de	gerenciar	a	execução	de	programas	
e	o	controle	de	acesso	a	periféricos.

Questão 37
Memória	cache	se	refere	a	uma	área	do	disco	rígido	reservada	para	auxiliar	no	processo	de	
backup de um computador.

Questão 38
Um driver	de	dispositivo	é	um	componente	de	software	que	controla	o	acesso	ao	dispositivo	
por	programas.

Questão 39
Em sistemas Windows,	é	possível	digitar	comandos	do	sistema	operacional	utilizando-se,	
para isso, o prompt de comando.	Exemplos	de	comandos	que	podem	ser	utilizados,	com	
suas	 respectivas	 funções,	 são:	 cd,	 para	mudar	 de	 diretório;	mkdir, para criar um novo 
diretório;	e	del,	para	apagar	um	arquivo.

Questão 40
Em sistemas Windows,	a	hierarquia	de	diretórios	é	indicada	no	prompt de comando com uso 
da	barra	invertida	(	\	).	Por	exemplo,	“c:\exemplo\arquivo.txt”	indica	o	arquivo	“arquivo.txt”	no	
diretório	“exemplo”,	armazenado	no	dispositivo	referenciado	pela	letra	“c”.

Questão 42
Em sistemas Windows, Notepad (Bloco de Notas) e Wordpad são nomes de aplicativos para 
edição	de	texto.

Questão 41
Dá-se	o	nome	de	boot	ao	procedimento	de	início	de	execução	de	cada	programa	em	um	
sistema	 operacional.	 Esse	 procedimento	 é,	 portanto,	 realizado	 cada	 vez	 que	 se	 inicia	 a	
execução	de	um	aplicativo,	como	o	Microsoft Word,	por	exemplo.
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Questão 44
	 Considere	que,	em	uma	planilha	Excel,	haja	números	nas	células	A1,	A2,	B1	e	B2	e	
a	expressão	“=A1+A2”	(sem	as	aspas)	na	célula	A3.
Se	um	usuário,	utilizando	o	Excel	sobre	um	sistema	Windows, usar a combinação de teclas 
Ctrl+C	na	 célula	A3	 e	 a	 combinação	 de	 teclas	Ctrl+V	 na	 célula	B3,	 essa	 última	 conterá	
também	a	soma	de	A1	e	A2.

Questão 43
	 Considere	 que	haja	 números	armazenados	nas	 células	A1,	A2,	A3	e	A4	de	uma	
planilha	Excel,	versão	em	português.
Para	armazenar	a	soma	desses	valores	na	célula	A5,	pode-se	escrever,	nessa	célula,	a	
expressão	“=SOMA(A1:A4)”	(sem	as	aspas).

Questão 47
A W W W (World Wide Web)	é	o	nome	que	se	dá	a	um	computador	servidor	que	armazena	
e	gerencia	páginas	em	formato	de	hipertexto.

Questão 48
HTTPS	é	utilizado	em	navegadores	para	se	fazer	acesso	seguro	a	servidores	web.

Questão 49
O Gmail	 oferece	 uma	 funcionalidade	 que	 permite	 que	 usuários	 marquem	 mensagens	
utilizando	um	ícone	em	forma	de	estrela,	para	que	estas	mensagens	sejam	sempre	exibidas	
antes	das	demais	na	lista	de	mensagens	do	usuário.

Questão 50
Um firewall	é	um	programa	instalado	em	um	computador	para	permitir	o	acesso	à	Internet. 

Questão 45
O Gerenciador de Tarefas	é	um	programa	disponível	em	sistemas	Windows,	cujo	objetivo	
é	permitir	ao	usuário	definir	itens	de	sua	agenda	para	os	compartilhar	com	outros	usuários	
em uma mesma rede.

Questão 46
Spam	é	o	nome	que	se	dá	a	um	tipo	de	vírus	que	infecta	um	computador	quando	um	usuário	
abre	uma	mensagem	eletrônica	contaminada	com	esse	vírus.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NUTRICIONISTA

QUESTÕES de 51 a 100
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	51 a 100,	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	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 51
O	nutricionista,	nesse	caso,	deve	iniciar	a	terapia	nutricional	artificial,	para	proporcionar	os	
nutrientes	essenciais	e	evitar	o	agravamento	da	desnutrição.

Questão 52
O	profissional	em	Nutrição,	na	condução	das	atividades	profissionais,	deve	sempre	respeitar	
os	princípios	éticos	da	autonomia,	da	beneficência	e	da	não	maleficência.

Questão 54
O	amido	é	um	carboidrato	complexo,	formado	por	dois	homopolímeros,	como	a	amilose,	que	
é	linear,	e	a	amilopectina,	que	é	ramificada.

Questão 55
O	fígado	e	os	rins	são	os	únicos	órgãos	que	possuem	todas	as	enzimas	necessárias	para	a	
síntese de ureia a partir da amônia.

Questão 56
Atualmente,	 o	 planejamento	 nutricional	 deve	 considerar	 na	 prescrição	 de	 lipídios,	 além	
de	 fonte	 de	 energia	 e	 ácidos	 graxos	 essenciais,	 também	 os	 moduladores	 da	 resposta	
imunoinflamatória.

QUESTÕES 51 e 52
Em um leito hospitalar, uma paciente com câncer pancreático em estado avançado 

e com desnutrição recusa a alimentação por via oral.
Considerando-se	os	princípios	da	ética	profissional	e	bioética,	pode-se	afirmar.

Questão 53
Oligossacarídios	são	carboidratos	que	contêm	poucos	monossacarídios,	como	a	rafinose	e	
estaquiose,	presentes	nos	grãos	e	nas	leguminosas.
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Questão 57
As	manifestações	clínicas	da	deficiência	de	zinco	são	observadas	apenas	em	associação	
com	as	perdas	aumentadas	desse	mineral,	 comuns	nas	 síndromes	de	má	absorção,	 na	
presença	de	fístulas	e	feridas	operatórias.

Questão 58
O	“Guia	Alimentar	Para	a	População	Brasileira”	 incentiva	o	consumo	de	vegetais,	 sendo	
permitidos	alimentos,	como	geleia	de	fruta,	suco	de	fruta	e	os	vegetais	em	conserva,	que	
fazem	parte	do	conjunto	alimentar	cujo	consumo	é	incentivado	por	essa	diretriz.

Questão 59
Ao	gestor	 da	Unidade	de	Alimentação	e	Nutrição	 (UAN)	 compete	 desenvolver	 ações	de	
planejamento,	organização,	acompanhamento	e	controle	durante	todo	o	processo	produtivo,	
com	o	objetivo	de	formar	mão	de	obra.

Questão 60
O	atual	perfil	epidemiológico	e	nutricional	do	Brasil	demonstra	que	a	insegurança	alimentar	e	
nutricional	justifica	não	apenas	ações	de	promoção	da	saúde	e	de	prevenção	da	desnutrição	
infantil	e	das	deficiências	de	micronutrientes,	mas	também	a	prevenção	do	excesso	de	peso,	
da obesidade e das DCNT a ela associadas.

Questão 61
A	capacidade	de	retenção	de	ar,	que	acontece	na	clara	batida,	é	uma	propriedade	garantida	
a	esse	alimento	pela	característica	viscosa	da	albumina,	entretanto	a	adição	de	pequena	
porção	de	sal	ou	ácido	aumenta	a	estabilidade	da	clara	batida	e	retarda	a	formação	esponjosa.

Questão 62
A	carne,	após	o	degelo,	torna-se	mais	vulnerável	à	contaminação	e,	por	esse	motivo,	todas	
as	sobras	de	carne	descongelada	para	uma	preparação	devem	ser	temperadas	antes	de	ser	
novamente	congeladas.

Questão 63
Segundo a Resolução no 18, de 30/04/1999, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – (ANVISA), alimento funcional é definido como “todo aquele alimento 
ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumidos 
como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos 
benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica”. 
(ZUKO, 2006, p. 11).

De	acordo	 com	o	 texto,	 os	 grãos	 de	 soja	 e	 seus	 derivados	 são	 considerados	 alimentos	
funcionais,	por	serem	fontes	de	daidzeína	e	genisteína,	importantes	compostos	fitoquímicos,	
com atividade de proteção contra doenças cardiovasculares e de controle da dislipidemia e 
da	hiperglicemia.

Questão 64
Considerando-se	que	o	azeite	de	oliva	apresenta	baixo	ponto	de	 fumaça	e	que,	quando	
aquecido,	perde	odor	e	sabor,	esse	alimento	nunca	deve	ser	utilizado	aquecido.
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QUESTÕES de 65 a 68
Sociedades modernas e industrializadas parecem convergir em um padrão dietético 
com alto teor de gorduras totais, colesterol, açúcar, carboidratos refinados, baixo 
teor de ácidos graxos insaturados e fibra, padrão frequentemente denominado 
de “dieta ocidental” e ligado ao aumento de vida sedentária. Esta característica, 
observada nas sociedades de alta renda, também se verifica, em proporção 
crescente, na população de baixa renda, resultando no incremento da obesidade 
e no surgimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). (FISBERG. In: 
CUPPARI, 2005. p. 63-70).

Questão 66
O	 consumo	 de	 alimentos	 contendo	 flavonoides	 está	 relacionado,	 inversamente,	 com	 a	
mortalidade	por	doença	arterial	coronariana,	por	inibir	a	oxidação	do	LDL	—	colesterol	—	e	
reduzir	a	agregação	plaquetária.

Questão 67
Na	insuficiência	cardíaca	(ICC),	além	do	controle	da	 ingestão	energética	e	do	controle	da	
qualidade	dos	lipídios,	deve-se	fazer	restrição	de	sódio	e	potássio,	devido	ao	uso	de	diuréticos.

Questão 68
Nos	 indivíduos	 diabéticos,	 a	 hipoglicemia	 também	 pode	 ocorrer	 quando	 a	 absorção	 de	
carboidratos	é	 ineficaz,	 nos	 casos	de	má	absorção,	 ou	quando	a	absorção	é	 retardada,	
como	nos	casos	de	gastroparesia.

Questão 69
A	esteatose	hepática	não	alcoólica	está	significantemente	associada	à	obesidade	central,	
resistência	insulínica,	perfil	inflamatório	e,	por	isso,	devem-se	restringir	da	dieta	carboidratos	
simples,	gordura	saturada	e	produtos	com	xarope	de	milho,	rico	em	frutose.

Questão 70
A	prescrição	de	cetoácidos,	na	insuficiência	renal	crônica	não	dialítica,	apresenta	benefícios	
sobre	a	restrição	proteica	convencional,	porque	promove	acidose	metabólica,	hiperfosfatemia	
e	sensibilidade	à	insulina.

Questão 65
A	síndrome	metabólica,	caracterizada	pela	presença	de	resistência	à	insulina,	intolerância	
à	glicose,	hiperinsulinemia,	aumento	de	Lipoproteínas	de	Muito	Baixa	Densidade	(LDL)	e	
hipertensão	arterial,	apresenta	grande	relação	com	doenças	cardiovasculares.

Questão 71
Para	o	controle	da	encefalopatia	hepática,	recomenda-se	a	prescrição	de	dietas	hipoproteicas	
com	 suplementação	 de	 aminoácidos	 de	 cadeias	 ramificadas,	 para	 todos	 os	 pacientes	
hospitalizados com essa complicação.

Questão 72
A	origem	da	caquexia	associada	ao	câncer	está	relacionada,	de	forma	exclusiva,	com	os	
fatores	anoréxicos	e	proteolíticos	produzidos	pelo	tumor,	como	o	Fator	Indutor	de	Proteólise	
(FIP) e o Fator Mobililizador de Lipídios (FML).
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Questão 73
Pacientes	com	câncer	 localizado	na	 região	da	cabeça	e	do	pescoço	podem	evoluir	 com	
mucosite,	xerostomia,	odinofagia	e	alteração	do	paladar,	em	consequência	dos	tratamentos	
antineoplásicos.
Questão 74
Na	 pancreatite	 aguda,	 a	 indicação	 de	 terapia	 nutricional	 enteral,	 com	 formulações	
suplementadas	com	aminoácidos	livres	com	menor	conteúdo	lipídico	ou	com	Triglicerídios	
de	Cadeia	 Longa	 (TCL)	 contendo	ácidos	graxos	essenciais,	 traz	benefícios	na	evolução	
clínica dos pacientes.
Questão 75
O rastreamento nutricional realizado pelo Índice de Risco Nutricional ou NRI (Nutrition Risk 
Index)	utiliza	o	valor	de	albumina	sérica	e	é	mais	sensível	quando	aplicado	em	idosos.
Questão 76
Na	prática	clínica,	a	 triagem	nutricional	e	a	avaliação	nutricional	são	consideradas	como	
similares,	pois	ambas	oferecem	o	diagnóstico	nutricional	de	forma	precisa.
Questão 77
O	dinamômetro,	aparelho	que	identifica	a	força	do	aperto	de	mão,	pode	ser	usado	para	o	
diagnóstico	nutricional	em	pacientes	internados,	mas	não	é	eficaz	para	predizer	o	risco	de	
complicações.
Questão 78
Durante	 a	 realização	 do	 exame	 físico,	 a	 palpação	 e	 a	 inspeção	 das	 regiões	 do	 tríceps,	
bíceps,	áreas	 interósseas	e	palmares	das	mãos,	dos	pés	e	região	dos	ombros	permite	a	
identificação	de	perda	de	gordura	subcutânea.
QUESTÕES 79 e 80
	 Segundo	Silva	(2009),	“o	processo	de	envelhecimento,	além	de	promover	alterações	
fisiológicas	 e	 progressivas	 na	 função	 de	 órgãos,	 reduzindo	 a	 capacidade	 funcional	 dos	
mesmos	promove	mudanças	no	peso,	na	altura	e	compartimentos	corporais”.
Questão 79
Apesar	da	concentração	plasmática	de	albumina	normalmente	declinar	a	partir	dos	70	anos	
de	 idade,	 essa	 proteína	 é	 uma	 variável	 importante	 para	 avaliar	 o	 índice	 prognóstico	 de	
morbidade, permanência hospitalar e mortalidade.
Questão 80
Sarcopenia	 é	 um	 termo	 usado	 para	 definir	 a	 perda	 da	 força	 e	 da	massa	muscular	 que	
ocorre	com	o	envelhecimento,	e	está	relacionada,	exclusivamente,	com	a	perda	de	peso	em	
indivíduos idosos.
Questão 81
No	planejamento	de	dietas	para	crianças	e	gestantes,	o	valor	estabelecido	para	a	ingestão	
de	micronutrientes,	a	partir	de	alimentos,	suplementos	e	outras	fontes,	não	deve	ultrapassar	
o	 nível	máximo	 de	 ingestão	 tolerável	 (UL),	 enquanto,	 em	outras	 fases	 fisiológicas,	 esse	
cuidado	não	é	requerido.
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Questão 82
Crianças	com	alergia	ao	 leite	de	vaca	podem	desenvolver,	por	reação	cruzada,	alergia	à	
proteína	de	soja,	por	isso	não	se	recomenda	a	utilização	de	fórmulas	à	base	de	soja	para	
crianças com enterocolite induzida por proteína do leite de vaca.

Questão 83
As	práticas	de	educação	nutricional	devem	ter	como	principal	ação	planejada	a	centralização	
de	 suas	 ações	 na	 transmissão	 de	 mensagens	 por	 meio	 dos	 recursos	 tecnológicos	 de	
comunicação,	garantindo	a	todos	o	direito	ao	acesso	à	informação.

Questão 84
A	educação	nutricional	deve	dar	ênfase	ao	processo	de	modificar	e	melhorar	o	hábito	alimentar	
a	médio	e	longo	prazo,	enquanto	o	processo	de	orientação	nutricional	enfatiza	mudanças	
imediatas	das	práticas	alimentares	e	dos	resultados	obtidos,	sendo	complementares.

Questão 85
No	 processo	 de	 educação	 nutricional,	 o	 objetivo	 deve	 ser	 estabelecido	 em	 função	 das	
necessidades	detectadas,	que	são	discutidas	tendo-se	em	vista	as	perspectivas	e	esperanças	
do	paciente,	e	não	objetivando	as	metas	definidas	pelo	nutricionista.

Questão 86
A	Educação	Nutricional	é	apontada	atualmente	como	estratégia	prioritária	para	programas	
de	saúde	e	é	considerada	atividade	privativa	do	nutricionista,	segundo	a	lei	que	regulamenta	
a	profissão,	fazendo	parte,	exclusivamente,	das	atividades	desse	profissional,	no	âmbito	da	
saúde	pública.

Questão 87
Considerando-se	 que	 as	 ações	 da	 Vigilância	 Sanitária	 constituem	 tanto	 ação	 de	 saúde	
quanto	instrumento	da	organização	econômica	da	sociedade,	a	ação	protetora	da	Vigilância	
Sanitária	 envolve	 não	 apenas	 cidadãos	 e	 consumidores,	 mas	 também	 os	 produtores,	
regulando,	assim,	as	relações	produção-consumo.

Questão 88
As	atividades	de	controle	sanitário	do	campo	da	Vigilância	Sanitária	se	estabelecem	com	
base	na	noção	de	risco,	perigo	virtual	ou	ameaça	de	agravos	à	saúde	do	homem,	sendo	que	
o	conceito	epidemiológico	de	risco	é	fundamental	e	suficiente	para	direcionar	o	planejamento	
das	ações	da	equipe	do	referido	órgão.

Questão 89
A	Vigilância	Sanitária	constitui-se	um	subsetor	específico	da	Saúde	Pública,	cujo	objeto	é	a	
proteção	e	a	defesa	da	saúde	individual	e	coletiva,	e	se	compõe	de	um	conjunto	de	saberes	
e	práticas	que	visam	prevenir,	diminuir	ou	eliminar	os	riscos	à	saúde.

Questão 90
O	controle	sanitário	de	alimentos	de	origem	animal	e	bebidas,	desde	as	etapas	de	produção	
até	 a	 distribuição,	 incluindo	 o	 controle	 no	 comércio	 varejista,	 é	 de	 responsabilidade	 do	
Ministério	da	Saúde,	por	meio	das	ações	de	vigilância.
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QUESTÕES 91 e 92
	 Segundo	 Spinelli	 e	 Pinto	 (2007),	 no	 processo	 de	 gestão	 de	 uma	 Unidade	 de	
Alimentação	 e	 Nutrição	 (UAN),	 o	 planejamento,	 a	 organização,	 a	 direção	 e	 o	 controle	
constituem-se	como	funções	que	formam	o	processo	administrativo.

Questão 91
O	objetivo	essencial	do	controle	administrativo	é	o	de	assinalar	falhas	e	erros	do	processo	
produtivo,	 pautado	 na	 avaliação	 de	 resultados	 e	 produtos	 para,	 após	 sua	 conclusão,	
corrigi-los,	com	vistas	a	planejamentos	futuros.

Questão 92
A	organização	é	uma	 função	administrativa	que	consiste	no	agrupamento	das	atividades	
necessárias	para	realizar	o	que	foi	planejado	e	envolve	tarefas,	pessoas,	órgãos	e	relações.

Questão 93
Para	o	planejamento	da	área	destinada	à	Unidade	de	Alimentação	e	Nutrição	 (UAN),	os	
núcleos	 operacionais	 deverão	 obedecer	 a	 um	 fluxo	 contínuo,	 que	 evite	 retrocessos	 e	
cruzamentos	nas	áreas	de	produção.

Questão 94
Organograma	é	 uma	 representação	 gráfica	 da	 estrutura	 administrativa	 da	 empresa,	 que	
retrata	a	organização	formal	e	a	estrutura	administrativa,	mas	não	deixa	clara	a	delegação	
de autoridade entre as unidades administrativas.

Questão 96
A	área	para	estocagem	de	gêneros	alimentícios	deve	localizar-se	junto	à	área	de	recepção	
de	mercadorias,	mas	não	deve	ficar	muito	próxima	da	área	de	processamento,	para	evitar	a	
disseminação	de	pragas.

Questão 95
A elaboração e a implantação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), dentro de 
uma	UAN,	é	procedimento	exigido	pela	Resolução	da	Diretoria	Colegiada	(RDC)	da	Agência	
Nacional	de	Vigilância	Sanitária	(ANVISA).

Questão 97
De	forma	a	garantir	as	condições	ideais	para	a	conservação	dos	gêneros,	o	almoxarifado	
deve	ter	boa	iluminação,	ventilação	adequada	para	permitir	ampla	circulação	de	ar	entre	as	
mercadorias	e	não	apresentar	ralos	para	escoamento	de	água.

Questão 98
A	 depender	 do	 número	 de	 refeições,	 a	 área	 de	 preparo	 de	 verduras	 pode	 também	 ser	
utilizada	para	outros	fins,	como	preparo	de	sobremesas,	sucos,	lanches,	café	da	manhã	e	
dietas especiais.
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Questão 99
A	área	de	cocção	inserida	na	unidade	operacional	de	processamento	deverá	dispor	de	uma	
cuba	para	higienização	das	mãos	do	cozinheiro,	dotada	de	torneira	acionada	sem	uso	das	
mãos e toalheiro para toalhas de papel.

Questão 100
O	salão	de	refeições	deve	ser	de	fácil	acesso	para	os	comensais,	mas	deve	estar	situado	
em	local	que	facilite	o	transporte	das	refeições	prontas,	de	forma	a	preservar	seu	grau	de	
higiene	e	propriedades	organolépticas.
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