PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA (AL)

PORTUGUÊS
Considere o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03,
04 e 05.
HINO DO INTERNAUTA
O vírus dos pilantras às mouses plácidas
De um pontocom um browser retumbante
E o uol da liberdade em disco rígido
Brilhou no excel da página nesse instante
Se open word deu inválid
Conseguimos formatar no Macintoshi
Enter save, ó megabyte,
Desafio o nosso site a própria soft
Ó dábliu, dábliu, dábliu, dábliu
Cyber, cyber!!

A palavra grifada pode ser substituída sem alteração semântica por:
A)
B)
C)
D)
E)

danoso
lento
desgostoso
impetuoso
moderno

04. O trecho: Desafio o nosso site a própria soft, correspondendo ao trecho original do Hino Nacional Brasileiro seria:
A)
B)
C)
D)
E)

Desafia o nosso peito a própria morte.
Desafia o nosso seio a própria morte.
Desafia a nossa sorte a própria morte.
Nem teme, quem te adora, a própria morte.
Nem tem, quem te adora, a própria sorte.

05. Considere a imagem abaixo.

Brasil, um povo online, honrai os links,
De amor e de esperança download desce
E em teu formoso excel risonho e windows
A imagem do e-mail à tela adress
Gigabyte pela própria Netscape
És belo, és forte até quando és moroso
E o teu cursor speedy essa tua senha
Tecla adorada
Entre outras news, eu imprimi
Ó pasta amada,
Dos zip deste Bol esc mãe Pentium
Fax modem, Brasil!!!!
Fonte: http://textos_legais.sites.uol.com.br/hino_do_internauta.htm

01. Com base no texto acima é possível concluir que:
A) o mesmo faz uma alusão às pessoas adversas à informática.
B) o mesmo é escrito em uma língua diferente da portuguesa.
C) o mesmo apresenta inadequações ortográficas, como
palavras incompletos, a exemplo de esc, pontocom,
inválid.
D) o mesmo faz apologia a criação de vírus de computador.
E) o texto insere numa releitura do Hino Nacional Brasileiro.
02. É possível concluir que o texto apresenta uma intertextualidade caracterizada por uma:
A)
B)
C)
D)
E)

metáfora
metonímia
paráfrase
paronímia
ambiguidade

03. No trecho:
Gigabyte pela própria Netscape
És belo, és forte até quando és moroso
E o teu cursor speedy essa tua senha
Tecla adorada
NUTRICIONISTA

Com base na fala da personagem do texto midiático acima,
podemos concluir que:
A)
B)
C)
D)
E)

ocorre um processo metonímico.
há um registro de catacrese.
insere-se num contexto prosopopeico.
incute-se numa metáfora
existe a presença de anáfora.

06. Com base na imagem abaixo podemos concluir que no
estudo das funções da linguagem ocorre a predominância da
função:

A)
B)
C)
D)
E)

Fática
Poética
Metalinguística
Denotativa
Conativa

07. Na frase: Isso é um absurdo!, temos:
A)
B)
C)
D)
E)

Sujeito Simples;
Sujeito Composto;
Oração Sem Sujeito;
Sujeito Oculto;
Sujeito Indeterminado.

1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA (AL)
08. No enunciado: Como eu havia falado, a prova não estava
fácil., registra-se:
A)
B)
C)
D)
E)

oração subordinada adverbial causal;
oração subordinada adverbial comparativa;
oração subordinada adverbial conformativa;
oração subordinada substantiva objetiva direta;
oração subordinada substantiva subjetiva.

09. Identifique entre as frases abaixo a que apresenta inadequação de concordância nominal.
A)
B)
C)
D)
E)

As cartas estão anexas.
A bebida alcoólica está inclusa no pacote.
As Lojas Americanas precisam de nomes próprios.
Na festa de ontem deu menos gente.
Bastante pessoas compareceram ao enterro.

10. De acordo com as normas ortográficas, assinale a alternativa abaixo que apresenta palavras grafadas erroneamente.
A)
B)
C)
D)
E)

concessão, retrocesso
ascensão, expansão
enxurrada, enxaqueca
refúgio, magestade
cafezal, riqueza

11. Há pouco mais de um ano, Atalaia, junto com outros
municípios alagoanos e pernambucanos, foi vítima de uma
enchente que desalojou milhares de pessoas que vivem em
áreas ribeirinhas, consideradas de risco pela Defesa Civil. Em
virtude dessa situação, os governos municiais, estaduais e
Federal criaram uma frente de emergência para reestruturar o
que foi destruído pelas chuvas que transbordaram os rios que
cortam as cidades alvos dessas enchentes. No caso do município de Atalaia, o Rio que corta a cidade e provocou o desabrigo de centenas de pessoas, denomina-se:
Camaragibe
Mundaú
Paraíba do Meio
Coruripe
Traipu

Aconã
Carapotós
Koiupanká
Potiguaras
Kalankó

13. Entre as principais atividades econômicas da cidade de
Atalaia, predominantemente, a que domina quanto ao seu
poder econômico corresponde a:
A) agropecuária
B) cana-de-açúcar
C) petróleo
NUTRICIONISTA

Segundo os historiadores, o município de Atalaia recebeu essa denominação, possivelmente, por ter sido
o local onde as forças que lutavam contra os Palmares ficavam de "atalaia".
II. Outra versão dada sobre a origem da denominação
do nome Atalaia é que foi uma homenagem feita pelo Rei de Portugal ao Visconde de Atalaia, quando
os habitantes do povoado pediram ao Rei a criação
da vila.
III. O início do povoado de Atalaia se deu um pouco
tarde, em detrimento de outros povoados, sendo iniciado por volta do século XIX, época dos Quilombos, que chegou até a ser chamado Arraial dos Palmares.
IV. O Museu do Banguê, onde são colecionadas antigas
e interessantes peças de engenhos é uma das marcas
da vida cultural na cidade de Atalaia, que foi o quarto núcleo de povoamento de Alagoas e cidade-mãe
dos municípios de União dos Palmares, Capela, Cajueiro, Viçosa, Pindoba, Chã Preta e Murici.

A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.

15. Terra tradicional do pitu (o chamado camarão de água
doce), Atalaia tem nas festividades sua marca pessoal. Os
destaques ficam com a festa da padroeira da cidade que é
denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

Nossa Senhora das Brotas
Nossa Senhora da Guia
Nossa Senhora da Luz
Nossa Senhora do Livramento
Nossa Senhora do Socorro

16. A Área Territorial de Atalaia, sistematicamente, corresponde a:

12. É sabido que o Brasil é formado da miscigenação de negros, brancos e índios. No caso da população indígena, vários
foram os grupos que se formaram pelo território brasileiro.
Dentre os grupos indígenas que se formaram no estado de
alagoas, assinale a alternativa abaixo em que apresenta o
grupo, o qual NÃO faz parte da formação na cultura do estado:
A)
B)
C)
D)
E)

I.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

CONHECIMENTOS GERAIS

A)
B)
C)
D)
E)

14. Historicamente, todas as alternativas abaixo sobre o município de Atalaia, estão corretas, EXCETO:

D) indústria
E) artesanato

A)
B)
C)
D)
E)

288,904 km2
343,676 km2
387,542 km2
412,356 km2
528,769 km2

17. Todo estado é composto da tríade Poder Executivo, Poder
Legislativo e Poder Judiciário, a qual forma a base de sustentação da democracia, amparados pelo ícone da Constituição
Federal de 1988. Torna-se oportuno para quaisquer dos cidadãos de um estado ter conhecimento sobre a realidade onde
vive e os importantes instrumentos da democracia. Em se
tratando do Poder Judiciário de alagoas, o atual presidente da
Corte judiciária, ou seja, o Tribunal de Justiça, corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

Des. José Carlos Malta Marques
Des. Estácio Luiz Gama de Lima
Des. Sebastião Costa Filho
Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento
Des. Edivaldo Bandeira Rios
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18. Culturalmente, todos os cantores citados abaixo, são ilustres brasileiros que se destacaram em sua trajetória profissional na arte de cantar. Assinale a alternativa que apresenta o
único artista que pertence ao estado de Alagoas.
A)
B)
C)
D)
E)

Djavan
Geraldo Azevedo
Zé Ramalho
Alceu Valença
Fagner

19. Entre os clubes profissionais de futebol citados abaixo,
assinale o que pertence ao estado de alagoas, que se encontra
na Série B do Campeonato Brasileiro.
A) ABC
B) Ipatinga
C) CRB

D) Náutico
E) Treze

20. Todos os municípios citados abaixo fazem divisa com
Atalaia, EXCETO:
A) Boca da Mata
B) Capela
C) Pilar

D) Maribondo
E) Messias

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
21. Segundo o Art. 3º da Constituição Federal, constituem
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I. construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II. garantir o desenvolvimento nacional;
III. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV. promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.

22. No Art. 5º da Constituição Federal, entende-se que todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I.

a casa é asilo violável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
II. homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
III. é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
IV. é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.
NUTRICIONISTA

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

23. Na Constituição Federal em seu Art. 7º, são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social todos os itens abaixo, EXCETO:
A) Salário Mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;
B) Permissão de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito na condição de aprendiz e
a partir de treze anos;
C) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para
os que percebem remuneração variável;
D) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
E) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
24. Conforme a Lei Orgânica do Município de Atalaia, o
servidor público estável só perderá o cargo:
I.

Em virtude de sentença judicial transitada em julgada;
II. Mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa;
III. Mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A) I, apenas;
B) II, apenas;
C) I e II, apenas;

D) I e III, apenas;
E) I, II e III.

25. Conforme a Lei Orgânica do Município de Atalaia, ao
servidor municipal no exercício de mandato eletivo aplicamse todas as disposições abaixo, EXCETO:
A) Tratando-se de mandato eletivo Federal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, dispensado
do afastamento para cargos no Estado e no Município;
B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, sendo facultado optar pela sua remuneração;
C) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo será afastado do cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e,
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma
do inciso anterior;
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D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento;
E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se
no exercício estivessem.
26. Com base na Lei Orgânica do Município, é vedada cobrar
tributos:
em relação a fatos gerados ocorridos antes do início
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
II. no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
III. utilizar tributos com efeito de confisco;
IV. estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens,
por meio de tributos intermunicipais ressalvada a
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público Municipal.

D) Com base no Art. 331, a pessoa que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão
dela poderá pegar pena de detenção, de seis meses a
dois anos, ou multa.
E) O Art. 333, infere que quem oferecer ou prometer
vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
o mesmo poderá ser advertido e ser multado, com direito a ampla defesa.

I.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A) I, apenas;
B) I e II, apenas;
C) I, II e III, apenas;

D) II, III e IV, apenas;
E) I, II, III e IV.

27. Segundo o Decreto-Lei de Nº 2.848/40, em seu Art. 296,
quanto à falsificação de documentos, incorre pena de reclusão
de dois a seis anos seguido de multa à pessoa que praticar
todas as alternativas, abaixo, EXCETO:
A) selo público destinado a autenticar atos oficiais da
União, de Estado ou de Município;
B) selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito
público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião;
C) Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio;
D) quem faz uso do selo ou sinal falsificado;
E) quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas,
logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da
Administração Pública.
28. Com base no Decreto-Lei de Nº 2.848/40, quanto aos
crimes praticados por particular contra a Administração em
geral, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
A) Segundo o Art. 328, usurpar o exercício de função
pública, a pessoa pode pegar detenção, de três meses
a dois anos, e multa. Se do fato o agente auferir vantagem a pena será de reclusão, de dois a cinco anos,
e multa.
B) Segundo o Art. 329, a pessoa que opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a
funcionário competente para executá-lo ou a quem
lhe esteja prestando auxílio, a lei imputará pena de
detenção, de dois meses a dois anos.
C) Conforme o Art. 330, desobedecer a ordem legal de
funcionário público, o contraventor poderá pegar
pena de detenção, de quinze dias a seis meses, e
multa.
NUTRICIONISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
29. A tecnologia de alimentos visa o controle dos fatores que
condicionam a estabilidade dos alimentos. Assim:
A) A tecnologia de alimentos tem por objetivos o aumento da vida útil do produto alimentício;
B) A tecnologia de alimentos não considera a segurança
alimentar, pois esta se relaciona principalmente, às
contaminações por substâncias estranhas;
C) A tendência mais moderna e atual da tecnologia de
alimentos é buscar métodos mais drásticos para a
conservação dos alimentos;
D) A limpeza e assepsia da matéria prima, dos equipamentos e utensílios é uma etapa dispensável no processamento dos alimentos;
E) A tecnologia dos alimentos tem por objetivo criar
condições nas quais o alimento fique protegido do
meio ambiente.
30. O escurecimento enzimático:
A)
B)
C)
D)

Ocorre em alimentos de origem animal;
É sempre desfavorável aos alimentos;
Ocorre nos vegetais ricos em compostos fenólicos;
Melhora a capacidade de emulsificação nos alimentos;
E) Provoca alteração de sabor devido à acetilação.
31. Quanto aos aditivos, pode-se afirmar que:
A) A regulamentação do seu uso em nível internacional
está sob a responsabilidade exclusiva da OMS;
B) Os pesticidas e fertilizantes são considerados aditivos internacionais;
C) Coadjuvantes são todas as substâncias consumidas
como ingredientes alimentícios utilizados na elaboração da matéria-prima;
D) Eles não têm propósito nutricional nos alimentos;
E) Eles prejudicam o valor nutritivo dos alimentos.
32. São considerados alimentos para fins especiais:
1.
2.
3.
4.
5.

Alimentos espacialmente formulados para grupos
específicos;
Alimentos dietéticos;
Alimentos modificados;
Alimentos transgênicos;
Sucedâneos do sal

Estão corretos:
A)
B)
C)
D)
E)

Somente o item 3;
Somente os itens 1, 2, 3;
Somente os itens 1, 2, 3, 4;
Somente os itens 1, 2, 3, 5
Todos os itens (1 a 5)
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33. Dentre as opções abaixo aquela que NÃO conceitua estado nutricional é:
A) Condição de saúde de um indivíduo, influenciado
pelo consumo e pela utilização de nutrientes;
B) Condição do corpo resultante da utilização dos nutrientes essenciais;
C) Estado de equilíbrio no individuo entre a ingestão e
o gasto ou necessidade de nutrientes;
D) Produto da manifestação biológica do conjunto de
processos que se operam sobre o homem;
E) Síntese orgânica das relações entre homem-naturezaalimento.
34. A avaliação clínica nutricional apresenta as seguintes
características:
A) Parte do geral, estrutural, utilizando-se prioritariamente dos conhecimentos, das ciências sociais; identifica o particular e explica o individual;
B) Possibilita, com maior eficiência, a explicação não
apenas dos efeitos ou consequências, mas das relações causais dos processos nutricionais;
C) Parte dos processos biológicos de indivíduos, utilizando-se prioritariamente dos conhecimentos das ciências naturais;
D) Permite intervenções adequadas não apenas no nível
dos efeitos, mas, sobretudo, no nível das causas básicas mediatas e imediatas dos processos nutricionais;
E) Permite intervenções adequadas sobre alguns dos
efeitos de processos individuais, atuando eficazmente sobre as causa e sobre os processos sociais.
35. A metodologia proposta pelo Ministério da Saúde para a
avaliação nutricional de gestante inclui:
A) Nomograma com altura, peso e percentagem de peso
atual para altura;
B) Gráfico de percentagem de peso/altura em relação à
idade;
C) Índice de massa corporal pré-gestacional;
D) Padrão de referência de Jellife;
E) Curvas com normalidade com limite inferior no percentil 10 e superior no percentil 90.
36. Com relação às necessidades de energia e proteínas, assinale a correta:
A) As necessidades energéticas de um grupo podem ser
determinadas pela média aritmética das necessidades
de seus componentes;
B) A energia recomendada destina-se a atender às necessidades do metabolismo basal de um indivíduo;
C) O metabolismo basal corresponde ao gasto energético com as funções vitais e atividade física desenvolvida;
D) A qualidade da proteína recomendada para um indivíduo é baseada no seu escore químico (aminoácido
limitante);
E) A proteína referência recomendada pela FAO (Food
and Agriculture Organization) é uma proteína teórica
com 60% de aproveitamento.

NUTRICIONISTA

37. São fatores ou situações que diminuem a taxa de metabolismo basal:
A)
B)
C)
D)
E)

Muito tecido adiposo e clima frio;
Sono e gestação;
Desnutrição e muito tecido muscular;
Sono e muito tecido adiposo;
Idade avançada e muito tecido muscular.

38. Com relação à produção de leite pelas glândulas mamárias é correto afirmar que:
A) O hormônio prolactina está relacionado com a “descida” ou ejeção do leite produzido;
B) As etapas desde a estimulação do mamilo até a secreção Láctea são chamadas de reflexo de produção
ou reflexo de prolactina;
C) Durante a gravidez os hormônios preparam a glândula mamária para a produção do leite, mas após o
parto não há ação hormonal envolvida na lactação;
D) O hormônio ocitocina é também conhecido como
hormônio secretor do leite, pois ele age impulsionando as células da glândula mamaria a produzir leite;
E) Os sentimentos, pensamentos, dúvidas e sensações
da mãe não influenciam o processo de produção do
leite.
39. Na esclerose múltipla:
A) É unanimemente aceito que o tratamento nutricional
previne deterioração do organismo;
B) Comumente os pacientes exibem ano anorexia e
perda de interesse pelos alimentos, além de perda da
coordenação motora, que acarretarão necessidade de
mudanças dietéticas adaptativas;
C) Dentre as terapias nutricionais propostas, a única
comprovadamente efetiva é a restrição de gorduras,
onde a proporção poliinsaturada/saturada é mantida
4:1;
D) É hoje comprovado que a melhor conduta dietética é
caracterizada por uma dieta hipoalergênica, com suplementação vitamínica-mineral;
E) Não há necessidade de alterações dietéticas nesta patologia, pois o comprometimento por ela acarretado
limita-se a distúrbios visuais.
40. Quanto à abordagem nutricional da sepse, é INCORRETO afirmar que:
A) A primeira via de alimentação escolhida deve se a que
utiliza o trato gastrintestinal, constituindo fatores limitantes o ílio paralítico e a obstrução intestinal;
B) A nutrição do trato gastrintestinal contribuirá para impedir a passagem de subprodutos, bactérias e organismos para a circulação sistêmica;
C) Pacientes sépticos necessitam de um aporte calórico extremamente elevado, com uma concentração caloria:
nitrogênio de 50-60:1, a fim de compensar o alto grau
de catabolismo da doença;
D) A demanda protéica dos pacientes é alta cerca de 1,52,5g/kg/dia, e alguns autores preconizam aporte maior
de aminoácidos de cadeia ramificada;
E) O objetivo do suporte nutricional neste tipo de paciente
é proteger e atenuar o hipermetabolismo, destacando-se
a tentativa de manutenção da integridade da mucosa
gastrintestinal.
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