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BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
EM DEFESA DA CLASSE MÉDIA
Existem centenas de teorias políticas escritas pelos mais
variados cientistas políticos que têm defendido a tomada do
poder por um grupo de pessoas inteligentes, éticas e
compromissadas com o bem comum.
A lista de teorias é longa, desde o filósofo Rei de Platão,
até os Socialistas Fabianos, os Sociais Democratas com sua
elite de tecnocratas, até os escritos de Gramsci e seus
intelectuais orgânicos e engajados. Serra, no seu primeiro
discurso de campanha em 2002, disse que havia escolhido as
100 melhores cabeças do país para montar um programa de
governo. Perdeu meu voto e de mais 2 milhões de eleitores da
classe média que também acham que sabem pensar.
No mundo moderno de hoje, felizmente ou infelizmente,
precisamos de muito mais do que uma elite de 100 ou 1.000
pessoas para mudar um país. Hoje, para um país dar certo, é
necessária a participação de milhões de cidadãos atuantes,
que se distinguem dos demais pela suas pequenas
lideranças, pelas suas pequenas iniciativas, nas suas
pequenas comunidades e pequenas empresas.
São normalmente aqueles que mostram o caminho não
pelas suas idéias, mas pelos seus exemplos. Exemplos de
sucesso, disciplina, persistência e determinação. São
aqueles que chamamos de classe média: os gerentes, os
supervisores, os administradores, os pequenos e médios
empresários, os juízes, os advogados, os médicos, os
funcionários públicos, os profissionais liberais e os
professores universitários, entre outros.
É a classe média que gera emprego, que cria valor, razão
pela qual é sempre mais tributada pela classe dominante.
Normalmente, a classe média representa 10% da população,
e, se incentivarmos cada membro da classe média a criar 10
empregos, teremos pela primeira vez no Brasil o pleno
emprego.
Poderia a classe média gerar empresas e nove por cada
membro? Na realidade é o que já fazem: a maioria das
pequenas e médias empresas são abertas por pessoas da
classe média, ou por ex-funcionários que aprenderam com
alguém da classe média. Em Bento Gonçalves, uma das
melhores cidades para se viver no Brasil, existe uma empresa
para cada 10 habitantes da cidade.
Se um incentivar cada empresa média a contratar 12
funcionários, em vez de 10, sabem o que iria acontecer? Os
salários não parariam de subir, porque não daria para
contratar 120% da população. Cada pequeno empresário
teria de tentar roubar o funcionário do outro, oferecendo um
salário maior. Que beleza! Porém, não são os intelectuais
nem os professores nas faculdades que ensinam os segredos
do sucesso na vida. Quem ensina é a classe média, aos seus
10 a 50 funcionários, muitos dos quais acabam montando
negócios concorrentes. Pobre não aprende de rico nem de
intelectual. Pobre emula a classe mais próxima, a classe
média, aquela que ainda lembra como era ser pobre, e
conseguiu sair dela criando valor.
Só que no Brasil ninguém defende a classe média, muito
menos seus valores e sua postura política. Os ricos são
naturalmente de direita, são conservadores, querem manter o
“status quo”. A classe média não é de direita nem de
esquerda. É de centro e liberal. São os profissionais liberais,
por excelência, que acreditam na autonomia, na
responsabilidade pessoal e social, na poupança para a
velhice, nos valores familiares, no imposto sobre herança.
Mas o liberalismo é a ideologia mais atacada no Brasil, pela
direita e pela esquerda. A direita vê na classe média uma
ameaça; a esquerda vê nela a burguesia a ser destruída.
Que eu saiba, nenhum jornal brasileiro defende a
ideologia da classe média, justamente seus leitores. Não há
um jornal liberal que defenda os valores típicos da classe
média. Por isso, a classe média está deixando de renovar
suas assinaturas de jornais e revistas, onde o editorial
normalmente defende os valores da direita, o resto do jornal
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defende os valores da esquerda.
A circulação de jornais e revistas tem caído quase 20%
nestes últimos anos, justamente porque a classe média
cansou de comprar jornais que não defendem os seus pontos
de vista, somente os daqueles que querem a sua destruição.
O primeiro jornal diário a ser criado por pessoas de classe
média, que defendam os valores da classe média, terá todos
os anúncios e circulação que desejar, sem precisar de
anúncios do governo, empréstimos do BNDES, nem viver na
corda bamba, fazendo editoriais para não criticar demais o
governo.
(KANITZ, Stephen. IN www.kanitz.com.br / ARTIGO INÉDITO,
acessado em 06 de agosto de 2007.)

1. Com relação ao binômio “teoria X prática”, o autor postula
que a teoria, utilizada para uma melhora no sistema de
desenvolvimento nacional:
A) mostra-se menos relevante que a prática, sobretudo se
levada a cabo pelos trabalhadores menos favorecidos;
B) possui grau de importância elevado, pois embasa
ideologicamente os atos de seus cidadãos;
C) assume grau de relevância, se colocada em prática por
pessoas socialmente atuantes;
D) incentiva a criação de práticas saudáveis, visto que gera
empregos;
E) ensina à classe média algumas formas de vida, como a
sobrevivência em um mundo competitivo.
2. No quarto parágrafo, o autor repete uma mesma
seqüência: “São normalmente aqueles que mostram o
caminho” e “São aqueles que chamamos de classe média”.
Tal repetição funciona textualmente como recurso:
A)
B)
C)
D)
E)

literário e descritivo;
narrativo e argumentativo;
vicioso e estilístico;
pejorativo e valorativo;
estilístico e enfático.

3. No primeiro parágrafo, o autor expõe uma TESE,
comumente defendida por cientistas políticos de renome.
Com relação a essa tese, o autor assume, no decorrer de seu
texto, posição:
A)
B)
C)
D)
E)

contrária;
similar;
coerente;
parcial;
imparcial.

4. No segmento “Poderia a classe média gerar empresas e
nove, por cada membro? Na realidade é o que já FAZEM”, a
flexão do verbo em destaque se justifica pela mesma regra
gramatical utilizada na alternativa:
A) O segmento social trabalhador luta por uma vida mais
digna.
B) A comunidade trabalhava: lutavam por um mundo melhor.
C) Vossa Senhoria é mal-educado.
D) A gente, por nosso trabalho, é elogiada o tempo todo.
E) Faz tempo que não falamos disso.
5. No fragmento “É a classe média que gera emprego, que
cria valor (1), razão pela qual é sempre mais tributada pela
classe dominante (2)”, os constituintes numerados denotam:
A)
B)
C)
D)
E)

proporcionalidade (1) e explicitação (2);
conformidade (1) e explicação (2);
causa (1) e conseqüência (2);
afirmação (1) e racionalidade (2);
concessão (1) e tempo (2).

6. O articulista, após esclarecer a importância da atuação da
classe média, chama a atenção para uma contradição que
reside no fato de a classe dominante, em relação à classe
média, não lhe aferir o devido prestígio. O trecho em que se
infere esse ponto de vista é:
A) “Por isso, a classe média está deixando de renovar suas
assinaturas de jornais e revistas”.
B) “São os profissionais liberais, por excelência, que
acreditam na autonomia”.
C) “A circulação de jornais e revistas tem caído quase 20%
nestes últimos anos”.
D) “Só que no Brasil ninguém defende a classe média,
principalmente seus valores”.
E) “Os ricos são naturalmente de direita, são conservadores,
querem manter o 'status quo'”.
7. No quarto parágrafo, o autor separa diversos
substantivos por vírgula, discriminando diversas profissões.
Esta seleção é utilizada para:
A) explicitar as principais categorias profissionais que
compõem o segmento social sob análise;
B) restringir o número de profissionais que atuam
verdadeiramente no segmento financeiro;
C) valorizar os profissionais liberais por excelência,
principalmente os professores;
D) divulgar aqueles que geram emprego de forma
desinteressada e são socialmente atuantes;
E) propagar as profissões com maiores chances de pleno
emprego no mercado financeiro atual.
8. No último parágrafo, o autor afirma que os jornais atuais
vivem “na corda bamba”. Pelo texto, podemos deduzir que
estes periódicos:
A) dependem de subsídios governamentais, nem sempre
garantidos;
B) escrevem editoriais a favor do governo, mesmo que não
concordem com ele;
C) concordam com os fundamentos liberais, embora
prefiram os de esquerda;
D) defendem a classe média, ainda que contra os seus
princípios;
E) destroem qualquer movimento liberal advindo da classe
média.
9. Os valores semânticos depreendidos dos termos em
destaque nas sentenças “PELAS suas pequenas lideranças”,
“mas PELOS seus exemplos” e “POR pessoas da classe
média” são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

explicação / meio / finalidade;
causa / meio / agente;
causa / modo / limite;
referência / meio / companhia;
instrumento / contraste / afirmação.

10. O termo “isso” no enunciado “Por isso, a classe média
está deixando de renovar suas assinaturas de jornais e
revistas” se refere, no texto, ao:
A) fato de o liberalismo ser a ideologia mais atacada no
Brasil;
B) profissionalismo dos integrantes de diversas profissões;
C) descontentamento dos leitores da classe média;
D) conservadorismo da classe mais favorecida
financeiramente;
E) liberalismo da classe média sem apoio dos setores
midiáticos.

11. Dos termos em destaque nos fragmentos abaixo, o que
se apresenta com valor aditivo é:
A) “PORÉM, não são os intelectuais nem os professores de
faculdade que ensinam”.
B) “Porém, não são os intelectuais NEM os professores de
faculdade que ensinam”.
C) “OU por ex-funcionários que aprenderam com alguém da
classe média”.
D) “Os salários não parariam de subir, PORQUE não daria
para contratar 20% da população”.
E) “aquela que ainda lembra COMO era ser pobre”.
12. Escreva (V) para asserção VERDADEIRA e (F) para
asserção FALSA, levando-se em conta a correspondência
entre as frases e a norma culta do idioma:
( ) Criar-se-á jornais para a classe média. / Jornais para a
classe média serão criados.
( ) Poderíamos aceitar as críticas alheias. / Críticas alheias
poderiam ser aceitas por nós.
( ) Eles assistiram a uma cerimônia na empresa. / Uma
cerimônia na empresa foi assistida por eles.
( ) Os jornais obedecem as normas de editoração atual. / Normas
de editoração atual são obedecidas pelos jornais.
A opção que corresponde à seqüência obtida, na ordem de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

(F) (F) (V) (F);
(V) (F) (V) (F);
(V) (F) (F) (V);
(F) (V) (F) (F);
(V) (V) (F) (V).

13. Das alterações feitas na redação do trecho “O primeiro
jornal diário a ser criado por pessoas de classe média, que
defendam os valores da classe média, terá todos os anúncios
e circulação que desejar, sem precisar de anúncios do
governo”, aquela que mantém o sentido original e está
gramaticalmente correta é:
A) Quer-se editar um jornal da classe média que defendam,
seus valores. Em decorrência, apresentará anúncios e
circulação a seu critério, sem necessitar de subsídios
advindos de propaganda governamental.
B) Caso um jornal da classe média seja criado por indivíduos
que pertençam a esse segmento, veiculará os anúncios e
terá a circulação que desejar, dispensando anúncios
governamentais.
C) Um jornal de classe média, cuja a ideologia seja a do
próprio segmento social, defenderá seus próprios
interesses e, além disso, terá liberdade na veiculação de
anúncios e em sua própria circulação, não carecendo
mais do governo.
D) O primeiro jornal diário a ser criado por pessoas da classe
média vai preconizar, certamente seus valores, com os
anúncios e a circulação que desejar, podendo dispensar
propaganda governamental.
E) À proporção que seja criado um jornal da classe média, os
valores a ela, pertinentes, serão veiculados de forma
adequada. Portanto, escolherá sem pressões seus
anúncios e sua circulação, não necessitando mais de
publicidade governamental.

03

14. Em “é necessária a participação de milhões de cidadãos
atuantes”, respeitou-se a concordância solicitada pela norma
culta do idioma. O mesmo ocorre nas frases da opção:
A) É preciso paciência na leitura de artigos mais extensos /
As funcionárias chegaram ao emprego todas molhadas
pela chuva / Onde se encontra escondida a ideologia e os
valores desta classe?;
B) Há teorias que deixam a professora meia preocupada/
Ela é uma das classes que são atendidas pelo governo/
Ela é uma das classes que é atendida pelo governo.
C) A elite pode melhorar o país? Vão melhorar a economia
brasileira? / Não, hajam vistas as dificuldades
encontradas / Feito os orçamentos, todos se retiraram.
D) Haviam menos intelectuais engajados / Ultrapassadas as
dificuldades, a classe média já apresenta seu valor / Nem
um nem outro se manifestaram depois da leitura do
artigo.
E) É necessário tranqüilidade / Eram anúncios o mais
interessantes possível / Enviei-lhe em anexo os
documentos de nossa empresa.

20. Os alimentos que estão isentos da informação nutricional
obrigatória são:
A)
B)
C)
D)
E)

bebidas alcoólicas e especiarias;
leguminosas e cereais;
laticínios e produtos cárneos;
vinagre e margarinas;
alimentos embalados na ausência do consumidor.

21. Os adoçantes que NÃO podem conter em sua formulação
monossacarídeos e dissacarídeos são os:
A)
B)
C)
D)
E)

dietéticos;
de mesa;
de redução de peso;
“lights”;
de ingestão controlada de açúcares.

15. Ao dizer que “Pobre emula a classe mais próxima”, o
autor está defendendo o ponto de vista de que pobre:

22. O recém-nato de baixo peso, de muito baixo peso e de
extremamente baixo peso, segundo Organização Mundial de
Saúde são aqueles que apresentam, respectivamente os
pesos (gramas):

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

imita a classe mais próxima;
discute com a classe mais próxima;
inveja a classe mais próxima;
compete com a classe mais próxima;
desdenha a classe mais próxima.

≤ 2300, < 1600 e < 500;
≤ 2000, < 1200 e < 800;
≤ 2500, < 1000 e < 800;
≤ 1800, < 1600 e < 1000;
≤ 2500, < 1500 e < 1000.

16. Das frases abaixo, a correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

Os advogados mandaram ele entrar.
O fato dele executar a tarefa não é inusitado.
O juiz trouxe consigo os processos.
Vimo-te no consultório do médico.
Estivemos aonde os comerciantes se reúnem.

23. O aminoácido que é precursor da vitamina niacina é:
A)
B)
C)
D)
E)

gliacina;
glutamina;
triptofano;
aspartato;
cisteína.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17. A técnica de conservação que normalmente é usada
como pré-tratamento do processo de congelamento de
hortaliças é:

24. A dieta vegetariana restrita sem suplementação de
vitaminas, expõe o indivíduo à deficiência da vitamina do
complexo B:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

apertização;
liofilização;
branqueamento;
desidratação;
esterilização.

piridoxina;
riboflavina;
folacina;
cobalamina;
tiamina.

18. A gestante que normalmente esta associada com
nascimento de crianças de baixo peso ao nascer,
prematuridade e retardo do crescimento intra-uterino é:

25. Segundo o Código de Ética do nutricionista, no contexto
da sua relação com os empregadores é vedado ao
nutricionista:

A)
B)
C)
D)
E)

A) valer-se da posição ocupada nas entidades da categoria
para obter vantagens pessoais, quer diretamente, quer
por intermédio de terceiros;
B) delegar ao estagiário atividades privativas do
nutricionista sem a sua supervisão direta;
C) utilizar a publicidade com objetivos de sensacionalismo e
de autopromoção;
D) executar atos que contrariem a ética e o desempenho
efetivo do seu trabalho;
E) facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural do
pessoal sob sua orientação e supervisão.

de idade superior a 45 anos;
adolescente;
diabética;
hipertensa;
obesa.

19. A técnica de conservação que possui as vantagens de
grande redução de volume, mínima perda de vitaminas e
minerais, aumento da digestibilidade, facilidade de
reidratação é:
A)
B)
C)
D)
E)
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pasteurização;
liofilização;
branqueamento;
concentração;
esterilização.

26. Os fatores que interferem no dimensionamento de área
de uma unidade de alimentação e nutrição são:
A) número de refeições e padrão dos cardápios;
B) modalidade e sistema de distribuição e área de cocção;
C) políticas de compra, abastecimento e área de prépreparo;
D) tipo de piso e ralos utilizados;
E) ventilação e número de leitos.
27. A escolha da localização do lactário deve ser baseada
nos seguintes fatores:
I. distância de áreas infecto-contagiosas;
II. distância de áreas de circulação de pessoal, pacientes e
visitantes;
III. distância dos berçários;
IV. distância do serviço de alimentação.
Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I e IV;
I e II;
II e III;
III e IV;
I e III.

28. O microrganismo que causa infecção alimentar e que tem
como habitat o trato gastro intestinal é:
A) Salmonella sp;
B) Bolor;
C) Levedura;
D) Clostridium Botulinum;
E) Clostridium Perfringens.

32. As bactérias que produzem toxinoses são:
A) Bacillus Cereus e Staphylococcus Aureus;
B) Taenia Saginata e Salmonella sp;
C) Shigella e Salmonella sp;
D) Enterobacter e Salmonella sp;
E) Rotavírus e Clostridium Botulinum.
33. Manter um olhar atento e diferenciado para problemas
nutricionais na rotina da atenção básica à saúde da população
é denominado de:
A)
B)
C)
D)
E)

saúde pública;
avaliação nutricional;
vigilância nutricional;
índice de massa corporal;
diagnóstico individual.

34. O nutriente que apresenta uma deficiência considerada
como endemia nutricional, que possui uma prevenção
simples e de baixo custo, que normalmente é causada por
quantidades insuficientes no solo e uma alimentação pobre
deste nutriente é:
A)
B)
C)
D)
E)

vitamina C;
ferro;
vitamina D;
iodo;
vitamina A.

35. A gastrectomia parcial ou total pode ser uma forma de
tratar a úlcera péptica. São complicações nutricionais o
paciente estará sujeito:

29. O processo de dilatação dos grânulos de amido quando
submetidos à água aquecida, com conseqüente aumento do
volume é chamado de:

A) síndrome de dumping, deficiência de vitamina B12, folato;
B) deficiência de vitamina B12, ferro e folato;
C) síndrome de dumping, deficiência de vitamina B12 e
ferro;
D) deficiência de vitamina B12, folato e síndrome de
dumping;
E) síndrome de dumping, deficiência de ferro e folato.

A)
B)
C)
D)
E)

36. Os ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 possuem
efeitos cardioprotetores nas prevenções primária e
secundária. Os mecanismos que justificam estas
características são:

dextrinização;
retrogradação;
gelatinização;
isomerização;
liofilização.

30. O método que usa calor misto é:
A)
B)
C)
D)
E)

refogar;
fritar;
ferver;
saltear;
assar no forno.

31. Segundo RDC 216 de 2004 da Agência de Vigilância
Sanitária, os manipuladores devem ser periodicamente
capacitados em:
A) contaminantes alimentares e alimentação equilibrada;
B) boas práticas de fabricação e doenças transmitidas dos
alimentos;
C) alimentação equilibrada e edificações de restaurantes;
D) controle de pragas e controle de estoque;
E) boas práticas de fabricação e doenças sexualmente
transmissíveis.

A) aumentar a síntese de LDL e de apo B -100 e diminuir a
lipidemia pós-prandial;
B) inibir a síntese de VLDL e de apo A -100 e aumentar a
lipidemia pós-prandial;
C) aumentar a síntese de VLDL e de apo B 100 e diminuir a
lipidemia pós-prandial;
D) inibir a síntese de VLDL e de apo B -100 e diminuir a
lipidemia pós-prandial;
E) aumentar síntese de LDL e de apo B -100 e aumentar a
lipidemia pós-prandial.
37. Os pacientes com sepse, trauma, queimaduras e
cirúrgicos têm em comum alterações no metabolismo da
glicose. A oferta excessiva de carboidratos pela dieta pode
causar:
A) hiperglicemia, diurese osmótica, hiperidratação e
dificuldade respiratória;
B) hipoglicemia, diurese osmótica, desidratação e
dificuldade respiratória;
C) hiperglicemia, anúria, desidratação e dificuldade
respiratória;
D) hiperglicemia, diurese osmótica, desidratação e
dificuldade respiratória;
E) hipoglicemia, anúria, hiperidratação e dificuldade
respiratória.
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38. O teor de fibra alimentar da dieta de pacientes com
doença diverticular deve ser:
A)
B)
C)
D)
E)

baixo;
alto;
nenhum;
restrito;
insignificante.

39. Os alimentos que contêm cálcio com menor
biodisponibilidade devido presença de ácido oxálico são:
A)
B)
C)
D)
E)

couve e folhas de mostarda;
brócolis e soja;
espinafre e acelga;
salmão e tofu;
sardinha e ostra.

40. A absorção do ferro pode ser inibida por uma série de
fatores que quelam este micronutriente. Isto acontece com a
ingestão de café e ovo porque possuem respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)
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tanino e fosvitina;
carbonato e oxalato;
fosfatos e fitatos;
gordura e fibra solúvel;
tanino e fitatos.

