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Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO - Para responder às questões de 1 a 7, leia atentamente o texto a seguir.

Pela ampliação da maioridade moral
Eu acredito na indignação. É dela e do espanto que vem a vontade de construir
um mundo que faça mais sentido, um em que se possa viver sem matar ou morrer. Por
isso, diante de um assassinato consumado em São Paulo por um adolescente a três dias
de completar 18 anos, minha proposta é de nos indignarmos bastante. Não para
aumentar o rigor da lei para adolescentes, mas para aumentar nosso rigor ao exigir que a
lei seja cumprida pelos governantes que querem aumentar o rigor da lei. Se eu
acreditasse por um segundo que aumentar os anos de internação ou reduzir a maioridade
penal diminuiria a violência, estaria fazendo campanha neste momento. Mas a realidade
mostra que a violência alcança essa proporção porque o Estado falha ─ e a sociedade se
indigna pouco. Ou só se indigna aos espasmos, quando um crime acontece. Se vivemos
com essa violência é porque convivemos com pouco espanto e ainda menos indignação
com a violência sistemática e cotidiana cometida contra crianças e adolescentes, no
descumprimento da Constituição em seus princípios mais básicos. Se tivessem voz, os
adolescentes que queremos encarcerar com ainda mais rigor e por mais tempo exigiriam
─ de nós, como sociedade, e daqueles que nos governam pelo voto ─ maioridade moral.
Se é de crime que se trata, vamos falar de crime. E para isso vale a pena citar um
documento da Fundação Abrinq bastante completo, que reúne os estudos mais recentes
sobre o tema. Mais de 8.600 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil em
2010, segundo o Mapa da Violência. Vou repetir: mais de 8.600. Esse número coloca o
Brasil na quarta posição entre os 99 países com as maiores taxas de homicídio de
crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Em 2012, mais de 120 mil crianças e
adolescentes foram vítimas de maus tratos e agressões segundo o relatório dos
atendimentos no Disque 100. Deste total de casos, 68% sofreram negligência, 49,20%
violência psicológica, 46,70% violência física, 29,20% violência sexual e 8,60%
exploração do trabalho infantil. Menos de 3% dos suspeitos de terem cometido violência
contra crianças e adolescentes tinham entre 12 e 18 anos incompletos, conforme
levantamento feito entre janeiro e agosto de 2011. Quem comete violência contra crianças
e adolescentes são os adultos.
Diante desse massacre persistente e cotidiano, talvez se pudesse esperar um alto
índice de violência por parte de crianças e adolescentes. E a sensação da maioria da
população, talvez os mesmos que clamam por redução da maioridade penal, é que há
muitos adolescentes assassinos entre nós. É como se aquele que matou Victor Hugo
Deppman na noite de 9 de abril fosse legião. Não é. Do total de adolescentes em conflito
com a lei em 2011 no Brasil, 8,4% cometeram homicídios. A maioria dos delitos é roubo,
seguido por tráfico. Quase metade do total de adolescentes infratores realizaram o
primeiro ato infracional entre os 15 e os 17 anos, conforme uma pesquisa do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). E, adivinhe: a maioria abandonou a escola (ou foi abandonado
por ela) aos 14 anos, entre a quinta e a sexta séries. E quase 90% não completou o
ensino fundamental.
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Não encontro argumentos que me convençam de que a redução da maioridade
penal vá reduzir a violência. E encontro muitos argumentos que me convencem de que a
violência está relacionada ao que acontece com a escola no Brasil. A começar pelo
recado que se dá a crianças e adolescentes quando os professores são pagos com um
salário indigno. Aqueles que escolhem (e eles são cada vez menos) uma das profissões
mais importantes e estratégicas para o país se tornam, de imediato, desvalorizados
ensinando (ou não ensinando) outros desvalorizados. Será que essa violência ─ brutal de
várias maneiras ─ não tem nenhuma relação com a outra que tanto nos indigna?
É uma mentira dizer que os adolescentes não são responsabilizados pelos atos
que cometem. O tão atacado Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a
responsabilização, sim. Inclusive com privação de liberdade, algo tremendo nessa faixa
etária. Mas, de novo, o Estado não cumpre a lei. Numa pesquisa realizada pelo CNJ,
apenas em 5% de quase 15 mil processos de adolescentes infratores havia informações
sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA), que permitiria que a medida
socioeducativa funcionasse como possibilidade de mudança e desenvolvimento.
Alguém pensa em se indignar contra isso?
Se eu estivesse no lugar dos pais de Victor Hugo Deppman, talvez, neste
momento de dor impossível, eu defendesse o aumento do número de anos de internação,
assim como a redução da maioridade penal. Não há como alcançar a dor de perder um
filho – e de perdê-lo com tal brutalidade. Diante de um crime bárbaro, qualquer crime
bárbaro e não apenas o que motivou o atual debate, os parentes da vítima podem até
desejar vingança. É uma prerrogativa do indivíduo, daqueles que sofrem o martírio e
estão sob impacto dele. Mas o Estado não tem essa prerrogativa. Do Estado se espera
que leve adiante o processo civilizatório, as conquistas de direitos humanos tão
duramente conquistadas.
De minha parte, sempre me surpreendi não com a violência cometida por
adolescentes – mas que não seja maior do que é, dado o nível de violência em que vive
uma parcela da juventude brasileira, a parcela que morre bem mais do que mata.
Não há educação sem responsabilização. É por compreender isso que o ECA
prevê medidas socioeducativas. Mas, quando a solução apresentada é aumentar o rigor
da lei ─ e/ou reduzir a maioridade penal ─, pretende-se dar a impressão à sociedade que
os adolescentes não são responsabilizados ao cometer um crime. Essa, me parece, é a
falsa questão, que só empurra o problema para frente. A questão, de fato, é que nem o
Estado, nem a sociedade, se responsabilizam o suficiente pela nova geração de
brasileiros.
Educa-se também pelo exemplo. Neste caso, governantes e parlamentares
poderiam demonstrar que têm maioridade moral, cumprindo e fazendo cumprir a lei cujo
rigor (alguns) querem aumentar.
BRUM, Eliane. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum>
Acesso em: 17 set. 2013. (Adaptado)
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Questão 1
Considerando o texto, assinale a alternativa em que o significado da palavra destacada
NÃO foi traduzido corretamente.
A) “Deste total de casos, 68% sofreram negligência” [...] – ABANDONO, DESCUIDO.
B) “Diante desse massacre persistente e cotidiano, talvez se pudesse esperar” [...] –
INSISTENTE, CONTINUADO.
C) “E a sensação da maioria da população, talvez os mesmos que clamam por redução
da maioridade penal” [...]. – EXIGEM, REIVINDICAM.
D) É uma prerrogativa do indivíduo, daqueles que sofrem o martírio e estão sob impacto
dele. – DEVER, OBRIGAÇÃO.

Questão 2
No artigo de opinião apresentado, a autora utiliza as estratégias argumentativas descritas
nas alternativas, EXCETO:
A) Representa-se no texto por meio da primeira pessoa em várias passagens do texto.
B) Cita dados estatísticos de pesquisas confiáveis para sustentar seu ponto de vista.
C) Usa frases optativas e exclamativas para interpelar e provocar o leitor.
D) Refuta os argumentos dos que defendem um ponto de vista diferente do dela.

Questão 3
As alternativas a seguir apresentam problemas denunciados pela autora, EXCETO:
A) A má qualidade da escola e da educação oferecidas às crianças e jovens.
B) O atendimento precário aos adolescentes em conflito com a lei.
C) O descumprimento do que está previsto na Constituição e no ECA.
D) O grande número de homicídios brutais cometidos por adolescentes.
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Questão 4
Todas as alternativas apresentam teses defendidas pela autora no texto, EXCETO:
A) Por mais que a população e as vítimas clamem por punições severas e vingança,
cabe ao Estado garantir os direitos humanos do adolescente em conflito com a lei.
B) Considerando as condições de vida de grande parte das crianças e jovens brasileiros,
seria de se esperar um índice maior de violência por parte dessa população.
C) Existe uma relação direta entre a qualidade da escola e da educação e a incidência
de infrações e atos de violência cometidos por crianças e jovens.
D) Um dos fatores responsáveis pelo crescimento da violência entre os jovens é a
permissividade do ECA em relação às infrações juvenis.

Questão 5
Releia:
“E, adivinhe: a maioria abandonou a escola (ou foi abandonado por ela) aos 14 anos,
entre a quinta e a sexta séries.”
No trecho acima, a passagem entre parênteses tem efeito
A) ambíguo.
B) apelativo.
C) crítico.
D) eufêmico.

Questão 6
No texto, o uso da expressão ampliação da maioridade moral, em oposição à expressão
redução da maioridade penal
A) surpreende o leitor, desconstruindo ideias do senso comum.
B) produz ambiguidade, tornando o texto intencionalmente paradoxal.
C) desqualifica a linguagem jurídica, evidenciando suas armadilhas.
D) torna o texto lúdico, jogando com repetições de palavras e sons.
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Questão 7
“Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não tem nenhuma relação com a
outra que tanto nos indigna?”
As expressões em destaque na passagem acima fazem referência, respectivamente,
A) à má qualidade da escola e da educação e ao assassinato cometido por um
adolescente.
B) aos baixos salários dos professores e aos crimes cometidos contra crianças e
adolescentes.
C) aos crimes cometidos por adolescentes e à desvalorização dos professores e da
escola.
D) ao descumprimento da lei pelos governantes e ao assassinato brutal de Victor Hugo
Deppman.

Questão 8
Assinale a alternativa em que NÃO há correspondência entre uma oração em voz passiva
e sua versão na voz ativa.
A) “A começar pelo recado que se dá a crianças e adolescentes quando os professores
são pagos com um salário indigno.”
A começar pelo recado que dão a crianças e adolescentes quando pagam os
professores com um salário indigno.
B) “[...] ao exigir que a lei seja cumprida pelos governantes que querem aumentar o
rigor da lei.”
... ao exigir que cumpram a lei, os governantes que querem aumentar o rigor da lei.
C) “É uma mentira dizer que os adolescentes não são responsabilizados pelos atos
que cometem.”
É uma mentira dizer que os atos que os adolescentes cometem não são de sua
responsabilidade.
D) “Mais de 8.600 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil em 2010,
segundo o Mapa da Violência.”
Segundo o Mapa da Violência, assassinaram mais de 8.600 crianças e
adolescentes no Brasil em 2010.
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Questão 9
Assinale a frase que, na norma padrão, ADMITE a concordância apresentada entre
colchetes.
A) “É dela e do espanto que vem a vontade de construir um mundo que faça mais
sentido [...]”─ [VÊM].
B) “Se eu acreditasse por um segundo que aumentar os anos de internação ou reduzir a
maioridade penal diminuiria a violência [...]”─ [DIMINUIRIAM].
C) “Quase metade do total de adolescentes infratores realizaram o primeiro ato
infracional entre os 15 e os 17 anos [...]” ─ [REALIZOU].
D) “Numa pesquisa realizada pelo CNJ, apenas em 5% de quase 15 mil processos de
adolescentes infratores havia informações sobre o Plano Individual de Atendimento
(PIA) [...]” ─ [HAVIAM].

Questão 10
Assinale a alternativa em que a frase foi redigida CORRETAMENTE, segundo a norma
padrão.
A) Não encontro argumentos que o convençam de que reduzir a maioridade penal
reduzirá a violência.
B) Não encontro argumentos que lhe convençam de que reduzir a maioridade penal vá
reduzir a violência.
C) Não encontro argumentos que lhe façam convencer-se de que reduzir a maioridade
penal reduzirá a violência.
D) Não encontro argumentos que convençam-no de que reduzir a maioridade penal
reduzirá a violência.
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Questão 11
“Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não tem nenhuma relação com a
outra que tanto nos indigna?”
Assinale a alternativa em que, na reescrita da frase acima, foi cometido um ERRO de
emprego ou omissão da crase.
A) Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não se relaciona à outra que
tanto nos indigna?
B) Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não se relaciona a outras que
tanto nos indignam?
C) Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não se relaciona as outras que
tanto nos indignam?
D) Será que essa violência ─ brutal de várias maneiras ─ não se relaciona a alguma
outra que tanto nos indigna?

Questão 12
As lacunas das frases a seguir devem ser preenchidas por pronomes relativos,
precedidos ou não de preposição.
1. Vale a pena citar os dados de uma pesquisa da ONU _ ______ resultados baseio
minhas conclusões. As maiores taxas de homicídio de crianças e adolescentes estão
nos países __ ____ se investe menos em educação.
3. Em 2012, mais de 120 mil crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos e
agressões, _ ______ 68% sofreram negligência.
4. O salário indigno _______ se pagam os professores é um sinal de que a sociedade
não valoriza a profissão, uma das mais estratégicas para o país.
5. Esse, me parece, é o principal argumento __ ____ se valem os que querem reduzir a
maioridade penal.
Assinale a alternativa que apresenta, em ordem, os pronomes relativos adequados para
completar CORRETAMENTE as lacunas.
A) em cujos ─ em que ─ dos quais ─ com que ─ de que.
B) cujos ─ onde ─ os quais ─ que ─ pelo qual.
C) nos quais ─ que ─ entre eles ─ a que ─ do qual.
D) em cujos os ─ aonde ─ dentre os quais ─ com que ─ a que.
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Questão 13
A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira não
reduzirá a violência.
Considerando a norma padrão, assinale a alternativa em que o pronome pessoal usado
em substituição à expressão em destaque na frase acima foi empregado
CORRETAMENTE.
A) A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira
não reduzi-la-á.
B) A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira
não a reduzirá.
C) A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira
não lhe reduzirá.
D) A redução da maioridade penal pela qual clama uma parte da população brasileira
não reduzir-lhe-á.

Questão 14
Segundo a norma padrão, a frase CORRETAMENTE redigida é:
A) A mais de um ano o estado do asfalto se encontra danificado e proporcionando
diversos acidentes e prejuízo em veículos e pedestres.
B) De malas prontas, com o coração a mil e na expectativa de ver o time campeão do
Mundo em Marrocos o morador do bairro Paulo Silva decidiu viajar com o time para o
mundial.
C) O “jeitinho brasileiro” é um péssimo hábito onde para tudo dá-se um jeito.

D) Sou morador do bairro e não entendo por que a prefeitura não toma nenhuma
providência quanto ao péssimo estado do asfalto de nossa avenida principal.
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Questão 15
Leia a seguinte frase:
O mandato do deputado condenado deveria ter sido ________ naquela _______ da
Câmara, mas isso não ocorreu, colocando em ________ o bom _______ do Legislativo.
Assinale a alternativa em que as palavras completam CORRETAMENTE as lacunas da
frase acima.
A) caçado – cessão – cheque – censo.
B) cassado - sessão – xeque – senso
C) cassado – seção – xeque – senso.
D) caçado – secção – cheque – censo.
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Informática
Questão 16
Analise as seguintes afirmativas sobre os sistemas de computação
I.

A função básica dos dispositivos de entrada ou saída é permitir a comunicação entre
o sistema de computação e o mundo exterior.

II.

É um conjunto de componentes que são integrados para realizar algum tipo de
operação com os dados de modo a obter informação útil.

III. O componente responsável pelo armazenamento e recuperação de dados é a
memória.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS.
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.

Questão 17
O aplicativo do Windows 7 que reorganiza os dados no disco rígido, colocando-os em
sequência, é o
A) desfragmentador de disco.
B) sincronizador de arquivos.
C) sincronizador de dados.
D) windows explorer.
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Questão 18
Analise as seguintes afirmativas do menu “Layout da Página” do Word 2010.
I.

No menu layout da página do Word 2010 é possível definir as margens.

II.

No menu layout da página do Word 2010 é possível formatar os parágrafos.

III. No menu layout da página do Word 2010 é possível fazer a revisão de ortografia nos
textos.
A partir dessa análise é possível afirmar que estão CORRETAS as afirmativas.
A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.

Questão 19
O programa ou parte de um programa de computador, geralmente malicioso, que se
propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e
arquivos é o
A) Spyware.
B) Trojan.
C) Vírus.
D) Worm.
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Questão 20
A planilha seguinte apresenta as medidas dos lados de um retângulo.

Sabendo que a planilha foi elaborada com Excel 2010 e que o perímetro de um
quadrilátero é calculado pela soma dos seus lados, assinale a alternativa que calcula
INCORRETAMENTE o perímetro do retângulo indicado na planilha
A) =2*SOMA(B2:B3)
B) =2*B2+B3
C) =SOMA(2*B2;2*B5)
D) =SOMA(B2:B5)
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Legislação Institucional

Questão 21
Em um edital de licitação na modalidade de pregão, foram estabelecidas as exigências de
garantia da proposta e de pagamento de emolumentos referentes a fornecimento do edital.
Também se fixou o prazo de 10 dias úteis, contados da publicação do aviso do edital,
para a apresentação de proposta.
Considerada as previsões legais, há um erro
A) no uso do edital como ato convocatório do pregão.
B) no prazo estabelecido para a apresentação das propostas.
C) na exigência de garantia da proposta.
D) na exigência de pagamento de emolumentos referentes ao fornecimento do edital.

Questão 22
Segundo o que dispõe a Constituição da República, assinale a alternativa INCORRETA
sobre o regime especial de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos.
A) Tem natureza contributiva.
B) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor real,
conforme critérios legais.
C) Aplica-se aos proventos o limite do teto nacional de remuneração, salvo quando
decorrentes de acumulação lícita de cargos ou empregos públicos.
D) É vedado o estabelecimento, mesmo por lei, de qualquer forma de contagem de
tempo de contribuição fictícia.
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Questão 23
No âmbito da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, é criada, no ano de 2013,
uma Fundação para prestar serviço na área de saúde.
Com base nessa hipótese e consoante ao que prevê a Constituição do referido Estado, É
CORRETO afirmar que
A) a Fundação foi instituída diretamente por lei.
B) a Fundação pode se revestir tanto da natureza de pessoa jurídica de direito público ou
de direito privado, dependendo da opção do legislador.
C) a extinção da Fundação não depende de lei específica.
D) a Fundação compõe a Administração Direta do Estado.

Questão 24
Nos enunciados abaixo, assinale com V aqueles que são diretrizes e com F aqueles que
não são diretrizes das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do Estado de Minas
Gerais.
(

)

Descentralização com direções plúrimas, em nível estadual e municipal.

(

)

Regionalização das ações de competência do Estado.

(

)

Participação da Comunidade.

(

)

Não aceitação de entidades privadas com fins lucrativos na participação
complementar de instituições privadas no Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V V V V.
B) V F V F.
C) F V V F.
D) F V F V.
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Questão 25
Considere as seguintes afirmativas sobre as garantias constitucionais:
I.

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular.

II.

São gratuitas as ações de “habeas corpus” e mandado de segurança.

III. Qualquer partido político legalmente constituído é parte legítima para propor mandado
de segurança coletivo.
Assinale a alternativa que apresenta somente a(s) afirmativa(s) CORRETA.
A) I apenas.
B) II e III apenas.
C) I e III apenas.
D) I, II e III.

Questão 26
Considere as seguintes afirmativas.
I.

Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja esse
cargo efetivo ou em comissão.

II.

As atribuições inerentes a uma carreira, desde que respeitado o regulamento, podem
ser cometidas, indistintamente, aos funcionários de suas diferentes classes.

III. Os cargos públicos são de carreira ou isolados.
Segundo a disciplina do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais,
assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS.
A) I e II apenas.
B) II e III apenas.
C) I e III apenas.
D) I, II e III.
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Questão 27
Paulo tem 30 anos é casado e ocupa cargo de confiança do quadro de uma Secretaria de
Estado em Minas Gerais, não tendo outro vínculo com o poder público.
Considerando a disciplina legal do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais – IPSEMG, é CORRETO afirmar que
A) Paulo não pode ser beneficiário do IPSEMG, por não deter vínculo de natureza
permanente com o Estado.
B) Paulo poderá ter a condição de beneficiário do IPSEMG, se a Secretaria a que se
vincula celebrar convênio com aquele Instituto.
C) Paulo poderá ter como seus dependentes, junto ao Instituto, além da esposa e dos
filhos menores de 21 anos ou inválidos, sua mãe e seu pai.
D) mesmo após a separação ou divórcio de Paulo, sua ex-esposa poderá manter o
direito às prestações asseguradas pelo IPSEMG.

Questão 28
Horácio é superintendente no âmbito de uma Secretaria de Estado do Poder Executivo de
Minas Gerais e delega uma competência para Silvana, que lhe é subordinada e ocupa
cargo de Diretora.
Com base nessa hipótese, é CORRETO afirmar que o ato de delegação
A) é irregular, uma vez que a competência é irrenunciável e indelegável.
B) deverá indicar prazo, mas poderá ser revogado a qualquer momento.
C) não depende de publicação oficial.
D) deverá especificar as matérias e poderes transferidos, não sendo admitidas ressalvas
quanto ao exercício da atribuição delegada.
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Questão 29
Considere os seguintes direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais.
I.

Irredutibilidade do salário.

II.

Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

III. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria.
Admitem ressalva mediante convenção ou acordo coletivo o(s) direito(s) indicado(s) no(s)
inciso(s)
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II, apenas.
D) II e III, apenas.

Questão 30
Um determinado processo administrativo é instaurado no âmbito da Administração
Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em razão de uma denúncia feita
por cinco cidadãos. O primeiro deles é Pedro Augusto da Silva. Na denúncia são
apontadas irregularidades que teriam sido praticadas por funcionários públicos do Estado.
Já em curso o processo, Pedro Augusto manifesta, em conversa telefônica com a
autoridade responsável pelo processo, seu desejo de desistir da denúncia.
Na hipótese descrita, é CORRETO afirmar que
A) não assiste a Pedro Augusto o direito de renunciar à denúncia.
B) a desistência de Pedro Augusto atinge os demais postulantes.
C) a desistência de Pedro Augusto não impede o prosseguimento do processo.
D) a desistência de Pedro Augusto pode ser aceita, mesmo de forma oral, desde que
reduzida a termo e assinada pela autoridade responsável pelo processo.
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Questão 31
De acordo com o que dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais sobre a
acumulação de cargos públicos, é INCORRETO afirmar que
A) a proibição de acumulação de cargos estende-se a empregos e funções.
B) a proibição de acumulação de cargos não abrange as empresas públicas e
sociedades de economia mista estaduais, que não dependam de recursos do Estado
para pagamento das despesas de pessoal ou de custeio em geral.
C) as hipóteses de acumulação permitida pressupõem compatibilidade de horário.
D) a acumulação de 2(dois) cargos de dentista enquadra-se nas hipóteses de permissão
constitucional de acumulação.

Questão 32
No procedimento licitatório regido pela Lei nº 8.666/93, faculta-se ao licitante desistir da
proposta, sem necessidade de justificação e sem que o ato possa resultar em
responsabilização até a fase da
A) adjudicação.
B) classificação.
C) habilitação.
D) homologação.

Questão 33
Entre os requisitos a serem preenchidos pelo servidor integrante das Carreiras do Grupo
de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais para
fins de progressão, NÃO se inclui o de
A) comprovar a participação e aprovação em atividades de formação e aperfeiçoamento.
B) encontrar-se em efetivo exercício.
C) ter cumprido o interstício de 2(dois) anos de efetivo exercício no mesmo grau.
D) ter recebido 2(duas) avaliações periódicas de desempenho individual satisfatório
desde sua progressão anterior, nos termos da legislação aplicável.
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Questão 34
Após deixar o cargo de Secretário de Estado em Minas Gerais, Fulano de Tal pratica ato
que constitui violação às normas do Código de Ética do Servidor Público e da Alta
Administração daquele Estado.
Nesse caso, é CORRETO afirmar que Fulano de Tal
A) só poderá ser punido judicialmente.
B) ficará necessariamente, impedido de ocupar cargo de confiança no âmbito do poder
executivo estadual pelo prazo de 8 anos.
C) poderá ser punido administrativamente com sanção de advertência.
D) poderá ser punido administrativamente com sanção de censura ética.

Questão 35
Sobre a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo
de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei nº
15.527/11, que regula o direito constitucional de acesso a informações é CORRETO
afirmar que
A) só poderá ser punida judicialmente.
B) terá seu vínculo com o poder público necessariamente extinto.
C) poderá sofrer pena administrativa de multa, entre outras.
D) não poderá sofrer sanção civil, administrativa ou penal.
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Conhecimentos Específicos
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o caso abaixo e responda as duas questões seguintes.
Paciente JLM, sexo masculino, IMC igual a 38kg/m 2, circunferência da cintura de 118cm,
glicemia de jejum de 186mg/dl, colesterol total igual a 313mg/dl, HDL igual a 36mg/dl e
triglicerídeos igual a 286mg/dl.

Questão 36
De acordo com o quadro apresentado pelo paciente, qual o melhor diagnóstico nutricional
do mesmo?
A) O paciente apresenta obesidade grau I e resistência a insulina.
B) O diagnóstico é de obesidade II, com sinais evidentes de síndrome metabólica, como
dislipidemia mista e circunferência de cintura elevada.
C) Obesidade grau II sem síndrome metabólica.
D) Obesidade grau III com diabetes tipo II.

Questão 37
A melhor dietoterapia para o paciente do caso apresentado é
A) dieta hipocalórica, hipolipidica e hipoglicídica.
B) dieta hipocalórica, hiperproteica e hipoglicídica com modificação da composição de
ácidos graxos.
C) dieta hipocalórica, normolipídica e normoglicídica com modificação da composição de
ácidos graxos e com baixo teor de sacarose.
D) dieta hipocalórica, normolipídica,
principalmente de sacarose.

hipoglicídica
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e

hiperprotéica

com

redução

Questão 38
De acordo com a nutrição adequada às gestantes, analise as afirmativas a seguir.
I. Para uma gestante com IMC adequado para idade gestacional, há a necessidade de
um acréscimo de 180kcal nos 2º e 3º trimestres de gestação para compor a reserva
energética.
II. Uma gestante com aumento da pressão diastólica de 15mmHg com relação à
pressão arterial normal, edema e proteinúria tem como diagnóstico a pré-eclâmpsia.
III. A dietoterapia para gestante com proteinúria devido a pré-eclâmpsia é de uma dieta
hipoproteica para não haver lesão renal na mãe.
IV. Para gestantes sem a classificação de alto risco, a recomendação da quantidade de
micronutrientes não difere de mulheres não gestantes.
V. No caso de pré-eclâmpsia, uma dieta com no máximo 2g de sal e com 2g de cálcio
favorece o controle da pressão arterial materna.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS.
A) I, II e V apenas.
B) II, III e V apenas.
C) III, IV e V apenas.
D) I, II e IV apenas.

Questão 39
Suponha que você precise avaliar o consumo alimentar de um indivíduo adulto e,
posteriormente, elaborar um novo plano alimentar para o mesmo.
Com base nas recomendações da Dietary References Intakes (DRI), assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Para avaliar o consumo alimentar anterior do indivíduo devem ser utilizados os
valores de Estimated Average Requirements (EAR) e de Upper Level (UL).
B) No caso da elaboração de um novo plano alimentar os valores a serem utilizados
como referencia são RDA (RecommendedDietaryAllowances) e AI (AdequateIntake).
C) A necessidade nutricional de um indivíduo é definida como o menor valor de ingestão
continuada de um dado nutriente que irá manter um nível definido de nutrição em um
dado critério de adequação nutricional.
D) As proporções de macronutrientes definidos pelas DRI para elaboração do plano
alimentar são: gordura 20 a 35%; carboidrato 55 a 70% e proteína 10 a 15%.
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Questão 40
ABC, 32 anos, teve uma criança de parto normal há 10 dias. Hoje chegou ao atendimento
nutricional queixando-se de fraqueza, sede intensa, sonolência e que está sentindo muita
dor ao amamentar. Apresentou a mama hiperemiada, dolorida e com os mamilos
achatados.
De acordo com o caso, analise as afirmativas abaixo.
I. Para que a nutriz tenha um aporte energético adequado de acordo, com as novas
recomendações nutricionais preconizam um aumento de aproximadamente
500 kcal.
II. Os mamilos achatados e doloridos correspondem à pega incorreta da mama e que
deve ser corrigida com o posicionamento correto do bebê.
III. O ingurgitamento mamário caracterizado pela dor e vermelhidão deve ser tratado
com compressa fria e drenagem da mama.
IV. Há a necessidade de um consumo de, no mínimo, 2l de água por dia para suprir a
demanda de líquidos da produção de leite.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS.
A) I e IV apenas.
B) I e III apenas.
C) II e IV apenas.
D) I, II, III e IV.

Questão 41
Um adolescente do sexo masculino foi atendido no ambulatório de nutrição. O mesmo
tem 13 anos. Ainda não teve a maturação sexual concluída e apresentou IMC/idade
acima do percentil 95.
Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta nutricional adequados
nesse caso.
A) Obesidade e dieta normocalórica, pois ele ainda não passou pelo estirão de
crescimento.
B) Obesidade e dieta hipocalórica, pois adolescentes com IMC/I acima do percentil 95
apresentam necessidade de perda de peso.
C) Sobrepeso e dieta normocalórica, pois ele ainda não passou pelo estirão de
crescimento.
D) Sobrepeso e dieta hipocalórica, pois adolescentes com IMC/I acima do percentil 95
apresentam necessidade de perda de peso.
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Questão 42
Em se tratando de doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa CORRETA.
A) A colite ulcerativa é uma doença inflamatória que acomete o íleo e o cólon, podendo
provocar ulcerações que podem evoluir para fístulas digestivas com necessidade de
drenagem da fístula.
B) A doença de Crohn pode acometer da boca ao ânus. No entanto, a utilização de fibras
solúveis levam à produção de ácidos graxo de cadeia curta que são anti-inflamatórias
e que retardam o aparecimento de novas crises.
C) A mucosite é um tipo de doença inflamatória intestinal que pode acometer da boca ao
ânus e suas causas ainda não foram totalmente definidas.
D) A melhor conduta dietoterápica para pacientes com colite ulcerativa é o jejum de, pelo
menos, 72h e introdução de dieta elementar por sonda nasogástrica em seguida.

Questão 43
Um paciente com obesidade grave e dislipidemias é encaminhado para cirurgia bariátrica.
Para o sucesso da cirurgia, são necessários alguns cuidados dietéticos tais como:
I. A dieta inicial deve ser liquida restrita como volume de aproximadamente 50ml.
II. A ingestão de carboidratos simples deve ser restrita devido à possível ocorrência de
síndrome de Dumping, que é caracterizada por queda da pressão arterial, sudorese
intensa e hipoglicemia.
III. Após 60 dias, a dieta é liberada em consistência e em quantidades.
IV. É recomendado que, após a cirurgia, que o indivíduo receba injeções
intramusculares de cobalamina para evitar anemia perninciosa.
V. A recomendação de ferro é aumentada devido à perda de sangue na cirurgia, e a
reposição deve ser feita com sulfato ferroso.
Assinale a alternativa que apresenta os cuidados CORRETOS.
A) I, II e IV apenas.
B) I, II e V apenas.
C) II, III e IV apenas.
D) II, IV e V apenas.
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Questão 44
Sobre o metabolismo de lipídeos e sua importância no desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, assinale a alternativa CORRETA.
A) Para que ocorra a inflamação arterial estimulada pelo consumo elevado de lipídeos, é
necessário que haja oxidação da VLDL e captura da mesma por fibroblastos.
B) O metabolismo da HDL é afetado pela obesidade, pois, nesse caso, há aumento de
quilomícrons remanescentes e VLDL junto com diminuição da lipólise.
C) O aumento de ácidos graxos livres na circulação em indivíduos obesos ocorre pelo
excesso de consumo de gordura saturada observado nesses indivíduos.
D) Os ácidos graxos livres, principalmente os saturados, podem impedir os processos
inflamatórios que ocorrem no tecido adiposo.

Questão 45
A rede de Bancos de Leite Humanos (BLH), no Brasil é bem estruturada e tem impacto
positivo na população, em especial, na saúde de recém-nascidos prematuros.
Em se tratando das recomendações para coleta e distribuição do leite pelos bancos, é
INCORRETO afirmar
A) que o Ministério da Saúde preconiza que todo BLH faça o controle da qualidade fisicoquímica como critério de classificação e seleção do leite. Para isso, leva-se em
consideração sujidades, cor, crematócrito, acidez e microrganismos.
B) que os principais microrganismos a serem medidos e quantificados no leite humano
são os do grupo dos coliformes.
C) que, para a triagem da doadora, é necessário que a mesma seja registrada no serviço,
tenha feito o pré-natal completo, os resultados de sorologia, VDLR e hematócrito
devem estar normais, além de todo o histórico de ganho de peso antes da gestação e
de possíveis intercorrências durante a estadia na maternidade.
D) que a ordenha do leite a ser doado deve ser mecânica, isso devido à redução do risco
de contaminação por coliformes.
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Questão 46
A biodisponibilidade de minerais é determinada pelas condições do organismo,
composição da refeição e interação com outros nutrientes.
Diante dessas condições, assinale a alternativa CORRETA.
A) Alimentos ricos em proteínas como feijão e soja favorecem a absorção de cálcio
devido à presença de ácido fítico, um ácido orgânico capaz de converter o cálcio
inorgânico em sua forma biodisponível.
B) O balanço do magnésio no organismo é mantido pela regulação da excreção urinária.
No processo de absorção do magnésio nos enterócitos, a presença de cálcio pode
favorecer a diminuição da absorção desse mineral.
C) O ferro, na sua forma ferrosa, deve ser reduzido a sua forma férrica para favorecer a
absorção. No grupamento heme, presente em algumas proteínas animais, o ferro já
está na forma férrica, o que favorece a absorção no intestino.
D) O zinco é componente essencial de mais de 300 enzimas. O zinco pode ser
encontrado na dieta associado a moléculas orgânicas, a absorção ocorre
basicamente no intestino delgado, e a presença de glicose favorece a captação do
mineral no lúmem intestinal.

Questão 47
O estado nutricional do ser humano é o equilíbrio entre o aporte de nutrientes e consumo
dos mesmos diante de situações variadas.
Várias metodologias podem ser empregadas para avaliar a condição nutricional de um
indivíduo, dentre elas, é CORRETO afirmar
A) que as consequências da perda de peso dependem da composição nutricional inicial
do indivíduo. Via de regra, é considerado uma perda de peso aceitável quando o
indivíduo perde até 10% do seu peso original em 30 dias.
B) que a altura em pacientes acamados pode ser aferida pela altura do joelho com a
fórmula específica. Com a associação do peso aferido ou também estimado, é
possível o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), que, no ambiente hospitalar, é
sensível para predizer o estado nutricional do paciente.
C) que, em indivíduos com condições adversas, pode ser utilizada a avaliação subjetiva
global. Esta fornece informações integradas da avaliação histórica e física que
permite predizer o estado nutricional do indivíduo. Para isso, podem ser utilizadas
informações como mudança de peso nos últimos seis meses, mudanças na ingestão
alimentar, sintomas gastrintestinais, capacidade funcional e demandas metabólicas.
D) que, para pacientes com excesso de peso e que estejam acamados, a melhor forma
de avaliação do estado nutricional é medir a composição corporal por meio da
aferição das dobras cutâneas. Para complementação do diagnóstico nutricional,
podem ser verificados os valores de albumina e proteínas totais circulantes.
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Questão 48
Dentre as técnicas de preparo dos alimentos e os cuidados necessários para a cocção e
preservação dos mesmos, assinale a alternativa CORRETA.
A) O modo de preparo de carnes mais bem aceito é o de assar em forno. Esse
procedimento leva à formação da reação de Maillard que produz no alimento sabor
agradável e que mantém a integridade de micronutrientes.
B) A pasteurização é o processo pelo qual o alimento é submetido à baixa temperatura
por longo tempo, ou à alta temperatura por curto período de tempo. Assim, garante a
eliminação de microrganismos patogênicos.
C) O processo de fritura consiste na imersão do alimento em óleo ou água sob alta
temperatura, trazendo sabor agradável e sem a formação de compostos prejudiciais
ao organismo.
D) O congelamento é a forma mais eficaz de conservação de alimentos in natura.
Permite que o crescimento microbiano seja retardado. Dessa maneira, não há
alteração na concentração de solutos e garante a integridade das células.

Questão 49
Analise as alternativas abaixo assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

) As fibras solúveis compreendem as pectinas, fruto-oligossacarídeos e inulinas.
Essas substâncias são importantes, pois, na fermentação pela microbiota
intestinal, formam ácidos graxos de cadeia curta que podem agir como
substâncias anti-inflamatórias.

(

) Os carboidratos complexos têm menor capacidade de elevação da glicemia pósprandial devido ao tamanho da molécula e, por isso, a mesma deve passar por um
processo de digestão mais elaborado.

(

) A alergia a lactose é observada, principalmente em crianças, por diarreia e
manchas vermelhas na pele.

(

) O aporte proteico e de aminoácidos pode ser suprido no indivíduo sadio por meio
da ingestão exclusiva de proteína texturizada de soja.

(

) Os ácidos graxos ômega 3 e 6 compõem a série de moléculas que, quando
alongadas por enzimas específicas, dão origem aos eicosanoides e participam da
formação e integridade das membranas celulares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V V F F V.
B) F V F F V.
C) V V F F F.
D) F F F V V.
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Questão 50
As alterações fisiológicas e anatômicas do próprio envelhecimento têm repercussão na
saúde e nutrição dos idosos.
Baseado nessa afirmativa, assinale a alternativa CORRETA.
A) A sarcopenia, perda da reserva muscular, é a principal responsável pela deterioração
da mobilidade e capacidade funcional do indivíduo que está envelhecendo.
B) A anemia fisiológica do idoso está relacionada a hemodiluição, situação comum que
ocorre no envelhecimento devido à perda da camada intima das arterias.
C) A redução dos níveis de 25-hidroxivitamina D em idosos é resultado do menor
consumo de alimentos fontes e da diminuição da exposição à luz solar, que pode
promover menor eficiência na síntese de vitamina D no fígado.
D) A absorção de micronutrientes no idoso pode estar aumentada devido ao efeito
sinérgico dos medicamentos, levando à melhora do paladar e consequente maior
ingestão de alimentos.

Questão 51
Analise as seguintes afirmativas concernentes à terapia nutricional enteral e assinale com
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
(

) A administração em bólus é indicada para pacientes com dieta enteral domiciliar e
consiste na utilização de seringa para infusão da dieta.

(

) As fórmulas poliméricas contêm proteínas biologicamente completas, parcialmente
hidrolisadas, à base de caseinato, lactoalbumina e proteína isolada de soja.

(

) Dieta enteral padrão consiste em uma dieta com densidade calórica de 0,9 a 1,2
Kcal/ml, 15 a 16% de proteína e iso-osmolar.

(

) A infusão contínua tem como vantagem administração mais lenta com menor risco
de aspiração, porém a dieta deve ser interrompida a cada 4 horas para a infusão
de água diminuindo assim a oferta calórica.

(

) Na infusão intermitente, deve-se calcular o volume por horário não podendo
exceder 200 ml.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V F F F F.
B) V F V F F.
C) F V F V V.
D) F V F F F.
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Questão 52
Paciente, sexo feminino, 55 anos, hipertensão de longa data, internada devido à
insuficiência cardíaca congestiva descompensada, desnutrida, com edema acentuado em
membros superiores e inferiores.
Nesse caso, são indicadas
A) dieta contendo 2 a 4g de sal, normocalórica, hiperproteica, normolipidica.
B) dieta contendo 2 g de sal, hipercalórica, norproteica, normolipidica.
C) dieta contendo 2g de sal, hipercalorica, hiperproteica, normolipidica.
D) dieta contendo 2 a 4g de sal, normocalórica, normoproteica, hipolipidica.

Questão 53
Paciente, sexo masculino, 70 anos, DM tipo 2 é internado devido confusão mental,
fraqueza e anúria. Ao exame bioquímico apresentou ureia de 110 mg/dl (VR 10 a 40 mg/dl)
e de creatinina 2 mg/dl (VR 0,7 a 1,3 mg/dl) ; volume urinário: 500 ml/24 horas.
Diagnóstico clínico: síndrome urêmica. Estado nutricional: desnutrição moderada.
A dieta desse paciente deverá ser
A) normocalórica, hiperproteica rica em líquidos.
B) hipercalórica, normoproteica, rica em líquidos.
C) hipercalórica, hipoproteica, restrita em líquidos.
D) normocalórica, hipoproteica, rica em líquidos.
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Questão 54
Em relação às alterações no metabolismo do paciente crítico, podemos citar, EXCETO:
A) O hipermetabolismo, que ocorre nesses pacientes, leva à degradação proteica
importante, estando indicadas dietas hiperproteicas.
B) Em pacientes ventilados, a formulação dietética ideal deve ser hiperlipídica, visando
diminuição da produção de CO2 e sobrecarga respiratória.
C) Apesar do intenso catabolismo devido as acitocinas inflamatórias e hormônios contra
reguladores, a recomendação energética para esses pacientes está em torno de 20 a
25 Kcal por Kg de peso.
D) O modo de infusão mais indicado para esses pacientes é dieta continua, pois leva à
menor sobrecarga metabólica.

Questão 55
Diante da reconhecida influência do estado nutricional sobre a evolução clínica de
pacientes hospitalizados, todo esforço deve ser realizado para reconhecer e identificar
precocemente os pacientes com risco nutricional ou desnutrição.
Sobre avaliação nutricional, assinale a alternativa CORRETA.
A) A avaliação nutricional do paciente deve ser repetida, sempre, a cada 10 dias e
precede a indicação da terapia nutricional.
B) Qualquer membro da equipe multidisciplinar de TN ou profissional da saúde,
previamente treinado, está apto a realizar a triagem nutricional.
C) Aplica-se o método Avaliação Subjetiva Global (ASG) para diagnosticar risco
nutricional e indicar os pacientes candidatos à terapia nutricional.
D) A triagem nutricional em pacientes hospitalizados deve ser realizada em até 72 horas
da admissão e repetida a cada 10 dias.
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Questão 56
Em relação à síndrome da imunodeficiência adquirida, assinale com V as afirmativas
verdadeiras e com F as falsas.
(

) A lipodistrofia comum em pacientes em uso de antirretrovirais é caracterizada por
atrofia de todo o tecido adiposo, alterando a composição coporal desses pacientes.

(

) A desnutrição em pacientes com HIV, conhecida como síndrome consumptiva, é
caracterizada pela perda de peso involuntária, associado a infecção oportunista.

(

) Pacientes em uso de antirretrovirais é comum cursarem com desenvolvimento de
dislipdemia.

(

) Na fase estável da doença, a necessidade proteica deve ser 1,2 g/kg peso
atual/dia. Na fase aguda, a necessidade de proteínas aumenta para 1,5 g/kg de
peso atual/dia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V V V V.
B) V V F V.
C) F V V F.
D) F V V V.

Questão 57
Em relação à terapia nutricional de pacientes hospitalizados, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Na pancreatite aguda grave, é recomendado, nos primeiros dias, repouso do TGI
sendo a nutrição parenteral muitas vezes indicada.
B) No paciente cirrótico, deve-se evitar dietas hiperproteicas para prevenir a
encefalopatia hepática.
C) A dieta hiperlipidica e hipoglicidica está recomendada em pacientes com DPOC.
D) Na encefalopatia está recomendada a utilização de aminoácidos de cadeia aromática.
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Questão 58
Sabe-se que o estado nutricional é seguramente um dos fatores independentes que mais
influenciam nos resultados pós-operatórios em operações.
Baseado nesta afirmativa, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Em pacientes desnutridos graves ou moderados, a terapia nutricional pré-operatória é
recomendada por 7 a 14 dias e está associada à redução de infecções pósoperatórias.
B) Pacientes com tubo digestório apto para receber nutrientes e com apetite preservado
devem receber TN ou suplementos no período perioperatório.
C) Em pacientes eletivos, submetidos a operações com ressecção parcial do estômago,
intestino delgado ou grosso, recomenda-se a reintrodução da dieta por via oral ou
enteral de 12-24 h após a operação.
D) Em pacientes gravemente desnutridos, está recomendado, no pós-operatório, o
aporte rápido e agressivo de calorias e proteínas, visando a reposição do estado
nutricional.

Questão 59
A disfagia pode ser classificada como leve, moderada e grave dependendo do grau de
comprometimento da deglutição.
Diante do exposto, julgue os itens a seguir.
I. Na disfagia moderada, o paciente apresenta dificuldade de transporte do bolo
alimentar, devendo-se priorizar alimentos molhados e líquidos.
II. Na disfagia grave, a alimentação via oral está contraindicada, estando indicado
suporte nutricional.
III. Na disfagia moderada, a consistência da dieta deverá ser modificada para pastosa
com líquidos espessados.
IV. Na ausência de espessante, pode-se utilizar gelatina para ofertar líquido ao paciente
disfágico.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas CORRETAS.
A) I, II e IV apenas.
B) II e III apenas.
C) II apenas.
D) I apenas.
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Questão 60
Sobre pacientes oncológicos, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Mucosite é efeito colateral do tratamento com quimioterápicos sendo sempre indicada,
nesses casos, suporte com dieta por sonda enteral.
B) Caquexia do câncer é fenômeno comum caracterizado por anorexia e perda de peso
acentuada com atrofia de órgãos viscerais.
C) Dieta à base de imunomoduladores como W3, arginina, e nucleotídeos está
recomendada em pacientes com câncer gastrointestinal.
D) Na vigência de diarreia devido à mucosite, deve-se verificar a osmolaridade e a
velocidade de infusão da dieta, podendo indicar suplementar com fibra solúvel.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

