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PORTUGUÊS 
 

Considere a charge abaixo para responder as questões 01, 02 

e 03: 
 

 
Fonte: http://chargedodiemer.blogspot.com/2009 

 

01. O processo ambíguo presente na charge é característica 

predominante da função:  

A) Fática  

B) Conativa  

C) Referencial 

D) Metalinguística  

E) Emotiva 

 

02. Quanto ao aspecto cômico da charge, analise os itens 

abaixo e assinale a ÚNICA alternativa correta. 

I. A instauração do processo de ambiguidade motivou-

se ironicamente pelo personagem cavalo. 

II. Há um diálogo direto entre o cavalo e o homem.   

III. Há uma insinuação passiva por parte de um dos per-

sonagens pela inversão de valores.  

IV. O discurso do personagem homem ventila à hipótese 

de que o mesmo encontra-se embriagado.  

 

Está(ão) correta(s) 

A) todas as proposições 

B) apenas a proposição I 

C) apenas as proposições I, II e III 

D) apenas as proposições I, III e IV 

E) apenas as proposições II e IV 

 

03. Na expressão “Mas, báh! Cadê meu cavalo???” podemos 

inferir que: 

I. Ocorre uma variação linguística regional; 

II. Há o registro de uma linguagem coloquial; 

III. Existe o registro de uma inadequação ortográfica. 

 

Está(ão) correta(s) 

A) apenas a proposição I;  

B) apenas as proposições I e II; 

C) apenas as proposições II e III; 

D) apenas a proposição III; 

E) todas as proposições. 

 

04. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras 

estão acentuadas corretamente. 

A) Orgão Lápis, médico  

B) Cáries, Virus, infância 

C) Ímã, mármore, armazém  

D) Album, céu, chapéu 

E) Odontologo, vôo, saúde 

 

05. Todos os enunciados abaixo correspondem a orações 

subordinadas substantivas, EXCETO: 

A) Espero sinceramente isto: que vocês não faltem 

mais. 

B) Desejo que ela volte. 

C) Gostaria de que todos me apoiassem. 

D) Tenho medo de que esses assessores me traiam. 

E) Os jogadores que foram convocados apresentaram-

se ontem. 

 

06. Analise, sistematicamente, o enunciado abaixo e respon-

da: 

 
 

A expressão supracitada corresponde a um slogan de um 

restaurante da capital Aracaju. Nela é possível identificar: 

A) uma relação de antítese  

B) uma postura onomatopéica 

C) a presença de anáfora 

D) um processo metonímico 

E) um caráter metafórico  

 

Considere a imagem abaixo para responder a questão 07. 

 
 

07. A imagem acima apresenta algumas inadequações perante 

a norma padrão. Entre elas podemos destacar: 

I. Inversão de termos na frase. 

II. Uso inoportuno do acento agudo; 

III. Uso da letra “Z” no lugar de “S” representando o 

mesmo fonema; 

 

Está(ao) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e II, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

Considere a imagem abaixo e responda as questões 08 e 09. 
 

 

Leccapiatti – No coração da cidade 
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08. O verbo sorrir da forma como se encontra grafado no 

texto ilustrado acima, pode ser conjugado: 

A) no presente do subjuntivo, apenas; 

B) no pretérito imperfeito do modo indicativo e no pre-

sente do modo subjuntivo, apenas; 

C) no imperativo afirmativo, apenas; 

D) no pretérito imperfeito do modo indicativo, apenas; 

E) no pretérito imperfeito do modo indicativo, no pre-

sente do modo subjuntivo e no imperativo afirmati-

vo. 

 

09. Ainda sobre o texto ilustrado, assinale a ÚNICA alterna-

tiva INCORRETA. 

A) O texto registra a presença de um sujeito determina-

do. 

B) O texto registra um sujeito composto. 

C) Há o registro de um verbo nominal no gerúndio.  

D) “Filmado” tem valor adjetivo. 

E) O texto registra a presença de um verbo de ligação 

grafado com a ausência de acentuação gráfica.    

 

10. Ainda sobre adequações ortográficas, assinale a ÚNICA 

alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme 

a norma padrão. 

A) paletó, ponteagudo, requisito  

B) análize, enxadrista, roraimense 

C) insosso, insensatez, sensual 

D) lixeiro, insersão, rochoso  

E) flecha, frizo, camurça  

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal 

Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de: 

A) Gilmar Ferreira Mendes 

B) Joaquim Barbosa  

C) Ellen Gracie Northfleet 

D) Marco Aurélio Mendes de Faria Mello 

E) Antonio Cezar Peluso 

 

12. Todas as alternativas abaixo contribuem, gravemente, 

para o aquecimento global, exceto: 

A) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da 

temperatura provoca a morte de várias espécies ani-

mais e vegetais, desequilibrando vários ecossiste-

mas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo, 

principalmente em florestas de países tropicais (Bra-

sil, países africanos), a tendência é aumentar cada 

vez mais as regiões desérticas em nosso planeta; 

B) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da 

temperatura no mundo, está em curso o derretimento 

das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas 

dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submer-

são de muitas cidades litorâneas; 

C) Aumento de poços artesianos: com o número de po-

ços artesianos em crescimento acelerado, tem se ve-

rificado uma intensa onda de infiltrações entre as ro-

chas sedimentares, provocando uma rachadura nas 

áreas próximas as barragens e barreiras, causando 

risco às áreas residenciais envolvidas.  

D) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem 

sofrido com as ondas de calor. No verão europeu, 

por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de 

calor, provocando até mesmo mortes de idosos e cri-

anças. 

E) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento 

da temperatura faz com que ocorra maior evapora-

ção das águas dos oceanos, potencializando estes ti-

pos de catástrofes climáticas; 

 

13. Leia o texto abaixo: 

 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais, braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção(...) 

 

O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer 

que não falei de flores, que ve4m sendo veiculada inúmeras 

vezes pela mídia televisiva brasileira fazendo alusão ao perí-

odo da Ditadura Militar. Esta letra pertence a um lendário 

brasileiro que foi perseguido durante a Ditadura Militar. Mar-

que a alternativa que traz o autor desta música. 

 

A) Geraldo Azevedo 

B) Geraldo Vandré 

C) Zé Ramalho 

D) Chico César 

E) João Gilberto 

 

14. Mais um ministro do Governo de Dilma Rousseff pediu 

demissão depois de a imprensa ter denunciado irregularidades 

com dinheiro público, tornando-se o quinto ministro a deixar 

a pasta na gestão da Presidente Dilma. Desta vez foi o Minis-

tro Pedro Novais que estava a frente do Ministério:  

A) das Minas e Energia; 

B) da Educação; 

C) da Saúde; 

D) da Integração Nacional; 

E) do Turismo. 

 

15. Recentemente, o Consórcio Inframérica, formado pelo 

grupo Engevix e pelo argentino Corporación America, apre-

sentou proposta de R$ 170 milhões e venceu, em disputa 

acirrada, o leilão que concedeu ao grupo o direito de constru-

ir, manter e explorar um aeroporto brasileiro. Trata-se do 

primeiro aeroporto que será administrado pela iniciativa pri-

vada. Assinale, entre as alternativas abaixo, o aeroporto de foi 

leiloado pelo grupo Engevix e pelo argentino Corporación 

America: 

A) Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo 

B) Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek de 

Brasília 

C) Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amaran-

te do Rio Grande do Norte 

D) Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo 

Magalhães de Salvador 

E) Aeroporto Internacional de Viracopos de Campinas 

 

16. Segundo a história o município de Cumbe foi um grande 

produtor de: 

A) laranja; 

B) algodão; 
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C) palma; 

D) macaxeira; 

E) café. 

 

17. O gentílico do município de Cumbe é: 

A) cumbiano; 

B) cuimbense; 

C) cumbense; 

D) cumbeense; 

E) icumbense. 

 

18. O aniversário do município de Cumbe é comemorado no 

dia: 

A) 25 de outubro; 

B) 30 de outubro; 

C) 25 de novembro; 

D) 30 de novembro; 

E) 31 de novembro. 

 

19. O município de Cumbe está localizado na mesorregião: 

A) do agreste sergipano; 

B) do leste sergipano; 

C) do sertão sergipano; 

D) do litoral sergipano; 

E) nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

20. Segundo o IBGE 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) o município de Cumbe possui cerca de: 

A) 3.000 habitantes; 

B) 1.500 habitantes; 

C) 5.900 habitantes; 

D) 6.000 habitantes; 

E) 3.813 habitantes. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Com a relação a fenilcetonúria, assinale V (Verdadeiro) e 

ou F (Falso) nas alternativas abaixo: 

(   ) A criança com essa alteração genética, tem níveis 

baixos de melanina e frequentemente vai ter pele cla-

ra, serão loiros e ter olhos claros. 

(   ) Os bêbes não podem tomar leite materno e sim leite 

maternizado ou extrato de soja.  

(   ) Um adulto com fenilcetonúria e diabetes pode tomar 

todos os tipos de edulcorantes, inclusive os que con-

tém sacarina. 

(   ) Os sintomas mais comum da fenilcetonúria são flatu-

lência e dermatite herpetiforme. 

 

A ordem dos itens é: 
 

A) VVFF 

B) FVFF 

C) VFFF    

D) FFVV    

E) VFVF 

 

22. De acordo com a legislação de alimentos da portaria 

CVS-6/1999, assinale a alternativa que indica quais os produ-

tos permitidos para desinfecção dos alimentos. 

A) Hipoclorito de sódio a 2,0 a 2,5%; cloro orgânico; 

B) Cloro orgânico e hipoclorito de sódio a 3%; 

C) Hipoclorito de sódio a 2,0% a 2,5%; hipoclorito de 

sódio a 1% e cloro inorgânico; 

D) Hipoclorito de sódio 2,0 a 2,5%; hipoclorito de sódio 

a 1% e cloro inorgânico; 

E) Hipoclorito de sódio de a 3% e hipoclorito de sódio 

a 1,5% e cloro orgânico. 
 

23. Um alimento contaminado pode levar a várias doenças 

transmitidas por ele, exceto: 

A) Febre tifoide; 

B) Hepatite C; 

C) Brucelose; 

D) Cólera; 

E) Hepatite A. 

 

24. Devido a diminuição da atividade metabólica, é necessá-

rio uma redução do valor calórico com o passar dos anos 

entre 40 e 59 anos, aponte a alternativa em que aparece esse-

redutor: 

A) 8% 

B) 10%  

C) 12%         

D) 5%      

E) 15%. 

 

25. Dentre as doenças metabólicas, assinale a que o paciente 

não pode consumir proteína de origem animal e pode ser 

diagnosticada pelo teste do pezinho: 

A) Leucinose; 

B) Fenilcetonúria; 

C) Intolerância a lactose; 

D) Leucinose e fenilcetonúria; 

E) Xarope de bordo e galactosemia. 

 

26. Assinale qual seria o indicador que avalia, além da aceita-

ção, os gastos com gêneros alimentícios e com o cardápio: 

A) Per capita; 

B) Fator de correção; 

C) Resto-ingesta; 

D) Peso bruto; 

E) Índice de conversão. 

 

27. Assinale V (verdadeiro) e ou F (falso), em relação as 

Conferências Nacionais de Saúde. 

(   ) A 1º Conferência Nacional de Saúde foi criada du-

rante o governo de Getúlio Vargas; 

(   ) A Conferência Nacional de Saúde é realizada de 3 

em 3 anos; 

(   ) O tema da 14º Conferência Nacional de Saúde é: 

Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Polí-

tica Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro; 

(   ) A Conferência Nacional de Saúde é realizada de 4 

em 4 anos. 
 

A) FFVV 

B) VFVV 

C) VVFF 

D) VFVF 

E) FVFV 

 

28. Buscando regulamentar os dispositivos da Constituição 

Federal, foi aprovada a lei orgânica da Saúde; e ainda foi 

criada a lei que dispõe a participação da comunidade e as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde, são elas, respectivamente: 

A) Lei 8140 e 8080; 

B) NOB/SUS 96; 

C) Lei 8180 e NOB/SUS 92; 

D) Lei 8080 e 8142; 

E) Lei 8080 e 8042. 
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29. Quando falamos dos níveis de atenção a saúde e o seu 

impacto, assinale a alternativa correta: 

A) atenção básica de saúde, impacto 80%; média com-

plexidade, impacto 20%; 

B) atenção básica de saúde, impacto 80%; média com-

plexidade, impacto  15% , alta complexidade, impac-

to 5%; 

C) atenção primária, impacto 70%; secundário, impacto 

de 20% e terciário, impacto 10%; 

D) atenção primária, impacto 90%; média complexida-

de, impacto 10%; 

E) atenção básica de saúde, impacto 65%; média com-

plexidade, impacto 25%, alta complexidade, impacto 

10%. 

 

30. Existem vários tipos de distribuição de refeições. Qual o 

serviço que o cliente escolhe o que vai comer e a refeição é 

preparada na hora e na presença do mesmo. 

A) À la carte; 

B) Cozinha de montagem; 

C) Serviço de ilhas; 

D) Serviço parcial; 

E) Porcionamento controlado. 

 

31. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o consumo de 

refrigerantes no Brasil aumentou de 7 litros por pessoa/ano 

em 1975, para quantos litros no ano de 2005. 

A) 12 litros por pessoa/ano; 

B) 18 litros por pessoa/ano; 

C) 20 litros por pessoa/ano; 

D) 10 litros por pessoa/ano; 

E) 28 litros por pessoa/ano. 

 

32. Sabemos que o consumo excessivo de sal, ocasiona pro-

blemas do tipo renal, acidente vascular encefálico, hiperten-

são. Segundo pesquisas quanto seria o consumo de cloreto de 

sódio da população que estaria levando a tais doenças. 

A) 8,0 g/dia cloreto/sódio; 

B) 9,6 g/dia cloreto/sódio; 

C) 7,0 g/dia cloreto/sódio; 

D) 8,5 g/dia cloreto/sódio; 

E) 6,5 g/dia cloreto/sódio. 

 

33. O consumo excessivo de álcool é um agravante nas rela-

ções sociais e nutricionais, em decorrência disto devemos 

reduzir a sua ingestão diária para: 

A) 30 ml de etanol para homens; 20 ml etanol para mu-

lheres; 

B) 15 ml de etanol para mulheres; 

C) 30 ml de etanol para homens; 

D) as assertivas B e C estão corretas; 

E) a assertiva A está correta. 

 

34. A necessidade nutricional do idoso se faz necessário. 

Como esse é um público propício a ter anemia e osteoporose, 

muitas vezes é preciso a suplementação, por isso é recomen-

dada para o ferro e o cálcio, respectivamente: 

A) 12 mg ; 1,0 g; 

B) 15 mg ; 0,8 g; 

C) 20 mg ; 1,0 g; 

D) 12 mg ; 2,0 g; 

E) 18 mg ; 1,0 g. 

35. De acordo com pesquisas a soja é considerada um alimen-

to funcional e se associa a ingestão da proteína de soja a re-

dução do colesterol, quanto deste produto seria necessário ao 

dia. 

A) 40 g; 

B) 30 g; 

C) 45 g;       

D) 25 g;        

E) 60 g. 
 

36. O produto alimentício, que no seu rótulo estiver restrição 

de lipídio, restrição proteica. Que classificação podemos dar a 

esse alimento? 

A) Funcional; 

B) Diet; 

C) Transgênicos; 

D) Light;   

E) Pré-bióticos. 
 

37. Os rótulos dos alimentos devem possuir uma grande 

quantidade de informações ao consumidor, assinale a (s) 

assertivas corretas. 

A) Lista de ingredientes; 

B) Prazo de validade; instruções sobre preparo; 

C) Conteúdo bruto de líquido; 

D) As alternativas B e C estão corretas; 

E) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 

38. Após uma mulher dar a luz a uma criança, ela passa a ter 

vários direitos, assinale V (verdadeiro) e ou F (falso) e mar-

que a assertiva correta: 

(   ) Estabilidade no emprego até 5 meses após parto; 

(   ) Dois períodos de 40 minutos por dia, durante a jor-

nada de trabalho, para amamentar seu bebê até 6 me-

ses; 

(   ) Ter acompanhante no pré-parto, parto e alojamento 

conjunto. 
 

A) VFV     

B) FVF     

C) VVV      

D) VVF      

E) FFV 

 

39. Existem dez passos para uma alimentação saudável para 

crianças de 2 a 10 anos. Segundo o Ministério da Saúde é 

recomendado o consumo de feijão com arroz. Quantas vezes 

na semana essa preparação deve fazer parte do cardápio in-

fantil? 

A) 5 – 7 vezes 

B) 3 – 4 vezes 

C) 2 – 3 vezes 

D) 4 vezes 

E) 3  vezes 

 

40. No novo cartão da criança foi acrescentado um indicador 

que serve para acompanhar a saúde dela. Assinale a assertiva 

em que aparece esse indicador: 

A) vacinas; 

B) perímetro cefálico; 

C) indice de Quetelet; 

D) registro da suplementação de ferro; 

E) nenhuma das anteriores. 


