Leia estas instruções:
1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em
seguida, assine no espaço reservado. Caso se identifique em qualquer outro local
deste Caderno, você será eliminado do Processo Seletiv o.

2

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de redação e 50 questões
de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10 Língua Portuguesa; 11 a 20 
Legislação; 21 a 50  Conhecimentos Específicos.

3

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem
imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema,
comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.

4

A redação será avaliada considerando-se apenas o que estiver escrito no espaço
reservado para o texto definitivo.

5

Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia ou rasura implicará
redução de pontos.

6

Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das
quais apenas uma é correta.

7

Interpretar as questões faz parte da avaliação; port anto, não adianta pedir
esclarecimentos aos fiscais.

8

Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não
destaque nenhuma folha.

9

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão
considerados para efeito de avaliação.

10

Você dispõe de, no máximo, quatro horas e trinta minutos para redigir o texto
definitivo, responder às questões e preencher a Folha de Respostas.

11

O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a
Folha de Respostas.
_________________________________________________________________________________
12

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________________
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Prova de Redação
Uma matéria publicada no Jornal Le Monde Diplomatique Brasil, de março de 2013, afirma que,
de acordo com o Censo 2010, realizado pelo IBGE, o número de brasileiros com diploma
universitário passou de 4,4%, em 2000, para 7,9%, em 2 010. Segue reproduzido trecho da
matéria, assinada pela professora Eliane Ribeiro, do Programa de Pós -Graduação em Educação
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
A universalização do ensino fundamental e, por conseguinte, a expressiva chegad a da
população jovem ao ensino médio tem despertado, em setores tradicionalmente excluídos
do ensino superior no Brasil, a possibilidade concreta de acesso à carreira universitária,
como estratégia plausível para alavancar melhores níveis de vida e relativ a mobilidade
sociocultural [...].
Disponível em: www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1385 . Acesso em: 29 de maio de 2013.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Diante desse novo cenário de acesso ao ensino superior, produza um artigo de opinião, no qual
você defenda um ponto de vista em resposta ao seguinte questionamento:
O diploma de um curso superior é condição necessária para ter sucesso no mundo do
trabalho, no século XXI?
INSTRUÇÕES
Seu artigo deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências:
 ser redigido no espaço destinado ao texto definitivo;
 apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no mínimo,
argumentos;

dois

 ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;
 não ser escrito em versos;
 conter, no máximo, 40 linhas;
 não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).

ATENÇÃO
Será atribuída NOTA ZERO à redação em qualquer um dos seguintes casos:


texto com até 14 linhas;



fuga ao tema ou à proposta;



letra ilegível;



identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);



artigo escrito em versos.

Observação:
Embora se trate de um artigo de opinião, NÃO ASSINE O TEXTO (nem mesmo com pseudônimo).
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ESPAÇO DESTINADO À REDAÇÃO DEFINITIVA
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3

Língua Portuguesa

01 a 10

As questões de 01 a 10 referem -se ao texto reproduzido a seguir.
A biblioteca roubada
VLADIMIR SAFATLE
"A Carta Roubada" é um dos contos mais célebres de Edgar Allan Poe. Nele, o escritor
norte-americano conta a história de um ministro que resolve chantagear a rainha roubando
a carta que lhe fora endereçada por um amante.

3

Desesperada, a rainha encarrega sua polícia secreta de encontrar a carta, que
provavelmente deveria estar na casa do ministro. Uma astuta análise, com os mais
modernos métodos, é feita sem sucesso. Reconhecendo sua incompetência, o chefe de
polícia apela a Auguste Dupin, um detetive que tem a única ideia sensata do conto:
procurar a carta no lugar mais óbvio possível, a saber, em um porta -cartas em cima da
lareira.

6

9

A leitura do conto de Edgar Allan Poe deveria ser obrigatória para os responsáveis pela
educação pública. Muitas vezes, eles parecem se deleitar em procurar as mais finas
explicações, contratar os mais astutos consultores internacionais com seus métodos
pretensamente inovadores, sendo que os problemas a combater são primários e óbvios
para qualquer um que queira, de fato, enxergá-los.

12

Por exemplo, há semanas descobrimos, graças ao Censo Escolar de 2011, que 72,5% das
escolas públicas brasileiras simplesmente não têm bibliotecas. Isto equivale a 113.269
escolas. Um descaso que não mudou com o tempo, já que, das 7.28 4 escolas construídas a
partir de 2008, apenas 19,4% têm algo parecido com uma biblioteca.

15

18

Mesmo São Paulo, o Estado mais rico da Federação, conseguiu ter 85% de suas escolas
públicas nessa situação. Ou seja, um número pior do que a média nacional.
21

Diante de resultados dessa magnitude, não é difícil entender a matriz dos graves
problemas educacionais que atravessamos. Difícil é entender por que demoramos tanto
para ter uma imagem dessa realidade.

24

Ninguém precisa de mais um discurso óbvio sobre a importância da leitura e do contato
efetivo com livros para a boa formação educacional. Ou melhor, ninguém a não ser os
administradores da educação pública, em todas as suas esferas. Pois não faz sentido
algum discutir o fracasso educacional brasileiro se questões el ementares são
negligenciadas a tal ponto.

27

Em política educacional, talvez vamos acabar por descobrir que "menos é mais". Quanto
menos "revoluções na educação" e quanto mais capacidade de realmente priorizar a
resolução de problemas elementares (bibliotecas , valorização da carreira dos professores
etc.), melhor para todos.

30

A não ser para os consultores contratados a peso de ouro para vender o mais novo método
educacional, portador de grandes promessas.

33

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso e m: 07 maio 2013. [Adaptado]

01. A referência a um conto de Edgar Allan Poe justifica -se porque esse conto é
A) um gênero textual de circulação restrita ao meio acadêmico.
B) uma obra de ficção que, estruturalmente, representa
características semelhantes às de “A biblioteca roubada”.

um

gênero

textual

com

C) um gênero textual de circulação restrita a jornais e revistas.
D) uma obra de ficção cujos acontecimentos revelam uma aproximação com a temática
presente em “A biblioteca roubada”.
4
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02. De forma dominante, o texto
A) descreve o quadro da falta de bibliotecas nas escolas públicas brasileiras.
B) comenta sobre a atualidade temática de uma célebre obra de ficção.
C) defende um ponto de vista acerca das políticas educacionais brasileiras.
D) explica a realidade educacional brasileira a partir de uma obra de ficção.

03. No trecho “Ninguém precisa de mais um discurso óbvio sobre a importância da leitura [...]”
(linha 24) , está pressuposto que
A) é desnecessário mais um discurso óbvio sobre a importância da l eitura.
B) existem vários discursos óbvios sobre a importância da leitura.
C) é desnecessário haver discursos óbvios sobre a importância da leitura.
D) existem outros discursos mais óbvios sobre a importância da leitura.

04. O autor usa a expressão “Em política educacional” (linha 29) com a intenção de
A) delimitar a um campo do conhecimento a afirmação que a segue.
B) fazer ironia em relação à ineficácia das políticas educacionais.
C) polemizar com os responsáveis pela formulação de políticas educacionai s.
D) explicar por que as políticas educacionais são ineficazes.

05. Para desenvolver a ideia central, no penúltimo parágrafo, o autor vale -se de uma relação
semântica de
A) adversidade.
B) concessão.
C) finalidade.
D) proporção.

06. Considere o seguinte período:
“Nele, o escritor norte-americano conta a história de um ministro que resolve chantagear a
rainha roubando a carta que lhe fora endereçada por um amante.” (linhas 1 a 3) ,
Sobre as palavras em destaque, é correto afirmar que
A) a primeira tem como referente “a rainha”, e a segunda indica uma ação anterior ao roubo
da carta.
B) a primeira tem como referente “um ministro”, e a segunda indica uma ação concomitante
ao roubo da carta.
C) a primeira tem como referente “a rainha”, e a segunda indica u ma ação concomitante à
chantagem feita pelo ministro.
D) a primeira tem como referente “um ministro”, e a segunda indica uma ação anterior à
chantagem feita pelo ministro.

8
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07. Considere o seguinte período:
“A leitura do conto de Edgar Allan Poe deveria ser obrigatória para os responsáveis
pela educação pública.” (linhas 10 e 11)
Se o núcleo do sujeito for flexionado para o plural, na locução em destaque,
A) apenas o verbo principal acompanhará essa flexão.
B) apenas o verbo auxiliar acompanhará essa flex ão.
C) ambos os verbos irão para o plural.
D) ambos os verbos permanecerão no singular.
08. Em “A não ser para os consultores contratados a peso de ouro [...]” (linha 33) , a expressão
em destaque exerce uma função
A) substantiva.
B) adjetiva.
C) adverbial.
D) pronominal.

09. Considere o trecho a seguir:
“Reconhecendo sua incompetência, o chefe de polícia apela a Auguste Dupin [...]”.
(linhas 6 e 7)

Desenvolvendo-se a oração destacada e mantendo-se a mesma relação semântica, obtém -se
a forma
A) “Como reconhece sua incompetência, [...]”.
B) “Enquanto reconhece sua incompetência, [...]”.
C) “Embora reconheça sua incompetência, [...]”.
D) “Caso reconheça sua incompetência, [...]”.

10. Considere o parágrafo:
“Ninguém precisa de mais um discurso óbvio sobre a importância da leitura e do
contato efetivo com livros para a boa formação educacional. Ou melhor, ninguém a
não ser os administradores da educação pública, em todas as suas esferas. Pois
não faz sentido algum discutir o fracasso educacional brasileiro se questões
elementares são negligenciadas a tal ponto.” (linhas 24 a 28)
Tomando-se como referência as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, é
correto afirmar que
A) a vírgula após “ou melhor” justifica-se, porque essa expressão não introduz um a oração
alternativa.
B) a ocorrência do ponto antes de “pois” justifica -se, porque a explicação introduzida por
essa palavra não se refere ao período imediatamente anterior.
C) a ocorrência do ponto antes de “pois” não se justifica, porque a explicação in troduzida por
essa palavra não se refere ao período imediatamente anterior.
D) a vírgula após “ou melhor” não se justifica, porque essa expressão introduz uma oração
explicativa.

Concurso Público UFRN 2013  Nutricionista

9

Legislação

11 a 20
0

11. Considere as afirmativas abaixo, referentes à Reversão prevista na Lei n 8.112/90.
I

Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado.

II

A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
O servidor que retornar à atividade por interesse da admin istração perceberá, em
substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a
exercer, excluídas as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à
aposentadoria.
O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da
aposentadoria.

III

IV

Estão corretas as afirmativas
A) I, II e IV.
B) I, III e IV.

C) II e III.

D) III e IV.

12. Um servidor público federal que estava em disponibilidade retornou à atividade em cargo de
atribuições e vencimentos compatíveis com aquele que ocupava anteriormente. De acordo
0
com a Lei n 8.112/90, é correto afirmar que esse servidor foi
A) aproveitado.

B) reconduzido.

C) readaptado.

D) reintegrado.

13. Considere as afirmativas a seguir, relacionadas aos D ireitos e às Vantagens do servidor
0
público estatutário, previstos na Lei n 8.112/90.
I
II
III

IV

Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor
fixado em lei.
O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arr esto, sequestro ou
penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
Na hipótese do servidor público federal se afastar para exercer cargo em comissão ou
função de confiança em outro órgão do Município , a ajuda de custo será paga pelo
órgão cessionário, quando cabível.
As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser
compensadas a critério da chefia imediata, porém, não serão consideradas como
efetivo exercício.

Estão corretas as afirmativas
A) I e III.
B) I e IV.

C) II e IV.

D) II e III.

0

14. De acordo com a Lei n 8.112/90, pode-se afirmar que o auxílio-moradia será
A)
B)
C)
D)

concedido, mesmo que o cônjuge ou companheiro do servidor ocupe imóvel funcional.
limitado a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração de Ministro de Estado.
negado ao servidor, se alguma pessoa que resida com ele receba auxílio -moradia.
deferido ao servidor, ainda que exista imóvel funcional disponível para o seu uso.

15. Um servidor público federal estável requereu afastamento para participação em programa de
0
mestrado no País. À luz do que dispõe a Lei n 8.112/90, é correto afirmar que esse
afastamento poderá ser concedido
A) ao servidor que tiver se afastado por licença para tratar de assun tos particulares nos dois
últimos anos anteriores à data da solicitação do afastamento para participação no
programa.
B) ao servidor titular de cargo efetivo que esteja há pelo menos 3 (três) anos, incluído o
estágio probatório, no respectivo órgão ou enti dade.
C) ao servidor que puder participar no programa, simultaneamente, com o exercício do cargo
ou mediante a compensação de horário.
D) ao servidor que se afastou para gozo de licença para capacitação nos dois últimos anos
anteriores à data do pedido do afastamento a fim participar do programa.
10
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16. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n 8.112/90), a
ação disciplinar prescreverá em
A) dois anos, quanto às infrações puníveis com suspensão.
B) um ano, quanto às infrações puníveis com advertência.
C) três anos, quanto às infrações puníveis com cassação de aposentadoria.
D) seis anos, quanto às infrações puníveis com demissão.
17. Considere as afirmativas no quadro a seguir, relacionadas ao PROCESSO ADMINISTRATIVO
0
DISCIPLINAR, normatizado na Lei n 8.112/90.
I
II
III

IV

O servidor que estiver respondendo a processo disciplinar poderá ser exonerado a
pedido antes do término do referido processo disciplinar.
A revisão do processo disciplinar poderá ocorrer somente de ofício, desde que
existam fatos novos.
O presidente da comissão que conduz o processo disciplinar deve ocupar cargo
efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior
ao do indiciado.
Quando o relatório da comissão contr ariar as provas dos autos, a autoridade
julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá -la ou
isentar o servidor de responsabilidade.

Estão corretas as afirmativas
A) I e II.

B) II e III.

C) I e IV.

D) III e IV.

18. Considerando-se as normas referentes ao inquérito administrativo, previstas na Lei n
8.112/90, é correto afirmar que
A) o procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório
diretamente, nas perguntas e respostas das testemunhas.

bem

como

0

interferir,

B) o incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo
principal, após a expedição do laudo pericial.
C) o depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, sendo lícito à testemunha
trazê-lo por escrito.
D) o pedido de prova pericial será deferido, ainda que a comprovação do fato independa de
conhecimento especial de perito.
19. Analise as assertivas a seguir, relacionadas à SEGURIDADE SOCIAL do servidor público
0
federal, prevista na Lei n 8.112/90.
I
II

À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até um ano de idade,
serão concedidos noventa dias de licença remunerada.
O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o
servidor for posto em liberdade, ainda que condicional .

III

O dependente do servidor público tem direito ao auxílio -natalidade.

IV

O servidor será aposentado, compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de
idade.

Estão corretas as afirmativas
A) II e III.

B) I e II.

C) III e IV.

D) I e IV.

20. À luz do disposto na Seguridade Social do servidor público civil da União, prevista na Lei n
8.112/90, são beneficiários da pensão vitalícia

o

A) o irmão órfão que comprove dependência econômica do servidor.
B) o menor sob guarda ou tutela do servidor, independ entemente da dependência econômica.
C) o pai e a mãe que comprovem dependência econômica do servidor .
D) o enteado que dependa economicamente do servidor.
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Conhecimentos Específicos

21 a 50

21. Em relação aos fatores que afetam a Taxa Metabólic a de Repouso (TMR), é correto afirmar:
A) A superfície corporal tem relação direta com a TMR.
B) A temperatura corporal tem relação inversa com a TMR.
C) Em geral, homens apresentam menor TMR que mulheres.
D) Em geral, crianças apresentam menor TMR que id osos.

22. O beribéri é causado pela deficiência de
A) cobalamina.
B) riboflavina.
C) ácido pantotênico.
D) tiamina.

23. O cardápio que apresenta melhor biodisponibilidade de ferro é:
A) frango grelhado, purê de batata, arroz refogado, vitamina de acer ola.
B) bife, purê de batata, arroz com cenoura, suco de acerola.
C) frango grelhado, batata corada, arroz com cenoura, vitamina de acerola.
D) bife, batata corada, arroz refogado, suco de acerola.

24. A fermentação de carboidratos não digeríveis de orig em vegetal por bactérias do trato
gastrointestinal leva à formação de substâncias que
A) reduzem o pH da mucosa intestinal, inibindo o crescimento de bactérias patogênicas.
B) elevam o pH da mucosa intestinal, estimulando a resposta imunológica.
C) diminuem a proliferação dos colonócitos, estimulando a resposta imunológica.
D) aumentam a proliferação dos colonócitos, inibindo o crescimento de bactérias benéficas.

25. Em relação aos componentes das recomendações nutricionais contidos na Ingestão Dietética
de Referência (DRI), é correto afirmar que
A) a AI (Adequate Intake) deve ser utilizada para avaliar a ingestão nutricional de populações
saudáveis, sendo definida como a quantidade de um dado nutriente para atender às
necessidades de 97 a 98% da populaç ão saudável.
B) a EAR (Estimated Average Requirement) deve ser utilizada para avaliar a ingestão
nutricional de populações saudáveis, sendo definida como a quantidade de um nutriente
com que, aproximadamente, metade das pessoas saudáveis apresentaria suas
necessidades satisfeitas.
C) a RDA (Recommended Dietary Allowances) deve ser utilizada para avaliar a ingestão
nutricional de indivíduos saudáveis, sendo definida como a quantidade de um dado
nutriente para atender às necessidades de 100% da população saud ável.
D) a UL (Tolerable Upper Intake Level) deve ser utilizada para avaliar a ingestão nutricional
de indivíduos saudáveis, sendo definida como a quantidade de um nutriente com que,
aproximadamente, metade das pessoas saudáveis apresentaria efeitos advers os.

12
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26. Segundo as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, a distribuição
percentual de macronutrientes no valor energético total da alimentação deve ser
A) 10-15% de proteína, 20-35% de gordura, 55-75% de carboidratos.
B) 10-20% de proteína, 15-30% de gordura, 45-65% de carboidratos.
C) 10-15% de proteína, 15-30% de gordura, 55-75% de carboidratos.
D) 10-20% de proteína, 20-35% de gordura, 45-65% de carboidratos.

27. De acordo com a ANVISA, segundo a RDC nº 360 de 2003, quando o al imento contiver
quantidades menores ou iguais às estabelecidas como não significativas, o valor energético
e/ou nutrientes podem ser declarados no rótulo como “zero” ou “0” ou “não contém”.
Para energia e gorduras trans, essas quantidades são, respectivamente,
A) 4Kcal e 0,5g.
B) 4Kcal e 0,2g.
C) 5Kcal e 0,5g.
D) 5Kcal e 0,2g.

28. Em um serviço de alimentação e nutrição, o peso líquido de uma preparação de feijão foi de
90g. Após a cocção, a preparação pesou 225g.
Nesse caso, o fator de cocção ou índic e de conversão da preparação é
A) 2,0.
B) 0,4.
C) 2,5.
D) 0,5.

29. Durante o pré-preparo de uma salada crua, foram separados 1.500g de cenoura. Após a
higienização e a retirada da casca, seu peso foi de 1.200g.
Nesse caso, o fator de correção da cenoura utilizada foi de
A) 0,70.
B) 0,80.
C) 1,75.
D) 1,25.

30. Para o Setor de Nutrição e Dietética de um determinado buffet, o peso líquido per capita de
alcatra para bife acebolado é de 150g, e o fator de correção é de 1,20. Considerando -se uma
margem de segurança de 10%, para servir bife acebolado durante um jantar para 300
pessoas, a quantidade de alcatra a ser comprada pelo buffet deve ser de
A) 59,4Kg.
B) 37,5Kg.
C) 41,3Kg.
D) 54,0Kg.
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31. Sobre os cuidados ao preparar alimentos utilizando a fritura como método de cocção,
considere afirmativas a seguir.
I

Ao selecionar os recipientes mais profundos e com cantos arredondados, facilitam -se
as reações de rancificação.

II

As temperaturas de fritura não devem ultrapassar 200 C para evitar que o ponto de
fumaça dos óleos seja atingido.

III

Deve-se dar preferência por fritar por períodos longos em vez de desligar a fritadeira e
reaquecer o óleo utilizado.

IV

Caso as temperaturas de ponto de fumaça do óleo utilizado durante a fritura sejam
atingidas, será formada a acroleína, substância cancerígena que causa irritação de
mucosas.

o

Estão corretas as afirmativas
A) II e III.

C) III e IV.

B) I e II.

D) I e IV.

32. Para evitar a formação de feofitina durante a cocção de hortaliças verdes em meio úmido,
deve-se cozinhar
A) com panela destampada e evitar o uso de ácidos.
B) com panela tampada, utilizando ácidos.
C) por longos períodos e evitar o uso de ácidos.
D) por curtos períodos, utilizando ácidos.
33. A substância responsável pela camada cinza-esverdeada que pode se formar entre a clara e
a gema em ovos cozidos, e o procedimento utilizado para evitar seu aparecimento são,
respectivamente,
A) sulfeto de zinco, resfriamento lento do ovo em temperatura ambiente após a cocção.
B) sulfeto de ferro, resfriamento rápido do ovo em água após a cocção.
C) sulfeto de cobre, resfriamento rápido do ovo em água após a cocção.
D) sulfeto de hidrogênio, resfriamento lento do ovo em temperatura ambiente após a cocção.

34. Conforme a variação de percentual de carboidrato presente nas frutas, elas podem ser
classificadas em Grupo A ou Grupo B.
São consideradas frutas do Grupo A:
A) melancia, maçã e manga.
B) goiaba, banana e maçã.
C) abacaxi, manga e banana.
D) abacaxi, goiaba e melancia.
35. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são classificados como obesos de classe II
adultos com o Índice de Massa Corporal
2

2

A) ≥ 30 Kg/m e < 35 Kg/m .
2

2

B) ≥ 34,99 Kg/m e ≤ 40 Kg/m .
2

2

C) ≥ 35 Kg/m e < 40 Kg/m .
2

2

D) > 30 Kg/m e ≤ 34,99 Kg/m .
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36. O modelo transteórico é um instrumento promissor de auxílio à compreensão da mudança
comportamental relacionada à saúde, sendo utilizado nos programas de educação alimentar
e nutricional. Os quatro principais componentes desse modelo são
A) os estágios de mudança de comportamento, os ritmos de mudança, a autoeficácia e o
equilíbrio de decisões.
B) os estágios de mudança de comportamento, o s ritmos de mudança, a autoestima e o
equilíbrio de decisões.
C) os estágios de mudança de comportamento, os processos de mudança, a autoestima e o
equilíbrio de decisões.
D) os estágios de mudança de comportamento, os processos de mudança, a autoeficácia e o
equilíbrio de decisões.

37. Em relação aos estágios de mudança do modelo transteórico, o estágio de Contemplação e m
relação ao comportamento alimentar corresponderia
A) ao indivíduo que reconhece que tem um padrão alimentar pouco saudável, mas acredi ta
que a falta de tempo, o preço ou o sabor desagradável de alimentos tidos como saudáveis
não possibilitam a adoção de uma dieta adequada.
B) ao indivíduo que não reconhece suas práticas alimentares inadequadas ou não dispõe da
motivação necessária para alterá-las.
C) ao indivíduo que passou por uma reeducação alimentar e adotou uma dieta saudável há
mais de um ano.
D) ao indivíduo que reduziu seu consumo de alimentos gordurosos, visando à melhora do seu
perfil lipídico, e passou a reconhecer os primeiros benefícios da modificação de suas
práticas alimentares anteriores.

38. Entre os microrganismos patogênicos causadores de toxinfecções alimentares está o Bacillus
cereus, que pode ser encontrado em alimentos como arroz cozido, feijão cozido, pudim,
arroz doce, sopa de vegetais, verduras cozidas, canjica, entre outros. Em relação ao período
de incubação e ao quadro clínico do paciente, é correto afirmar:
A) Esse microrganismo, na sua forma B. cereus clássico, apresenta um período de incubação
de 1 a 6 horas, com predomínio de vômitos e náuseas, de raras diarreias, sem febre.
B) Esse microrganismo, na sua forma B. cereus emético, apresenta um período de incubação
de 12 a 72 horas, com ocorrência de diarreia, mal estar e cólicas, com ou sem febre.
C) Esse microrganismo, na sua forma B. cereus clássico, apresenta um período de incubação
de 8 a 22 horas, com predomínio de diarreias e náuseas, de raros vômitos, sem febre.
D) Esse microrganismo, na sua forma B. cereus emético, apresenta um período de incubação
de 12 a 18 horas, com ocorrência de cólica, febre, diarreia profusa e desidratação.

39. O Sistema de Análise de Perigos, Pontos e Controles Críticos (APPCC) é um sistema que
identifica, avalia e indica os controles dos perigos, essenciais para a segurança a limentar.
Nesse sentido, o Sistema APPCC
A) possui Árvore Decisória que facilita a identificação do Ponto de Controle Crítico, pois
qualquer membro da equipe pode aplicá-la.
B) é um sistema corretivo que tem como pré-requisito ou como base as regras, os pr incípios
e as ações corretivas das Boas Práticas.
C) aponta a importância de se avaliar o risco para os consumidores, inclusive aqueles mais
sensíveis, de sofrerem agravos na saúde pelo consumo de produtos inadequados.
D) é um sistema que tem base científica e objetiva eliminar a zero os riscos dos perigos
relacionados aos alimentos.
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40. A estrutura organizacional é a base que permite a empresa organizar -se para atingir seus
objetivos. O tipo de estrutura organizacional aconselhável para as pequenas empres as ou
para empresas em evolução, em termos de divisão de trabalho é a
A) Comissional.
B) Funcional.
C) Linha “Staff”.
D) Linear.

41. Para avaliar a aceitação de um cardápio, pode -se utilizar o valor do Percentual de Resto
Ingestão. Considerando uma Unidade de Alimentação e Nutrição que produziu para o almoço
300kg de alimentos e, ao final da distribuição, apresentou 50 kg de sobra e 20kg de restos,
o percentual de Resto ingestão foi de
A) 20.
B) 25.
C) 10.
D) 8.

42. Considere situação a seguir.
Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) possui um consumo médio diário
de 40kg de arroz. Na gestão de estoque dessa UAN , o prazo de entrega do
fornecedor de arroz é de 5 dias e, em casos de emergência, 2 dias. Os pedidos
são realizados com periodicidade de 30 dias.
Nessa situação, para que não haja prejuízo financeiro e o estoque seja adequado para
garantir a produção de arroz do período previsto até o novo abastecimento, o estoque
máximo e o ponto de pedido do arroz dessa UAN devem ser de, respectivamente,
A) 1200 kg e 280 kg.
B) 1280 kg e 280 kg.
C) 1280 kg e 200 kg.
D) 1200 kg e 200 kg.

43. Entre as Normas Reguladoras – NR da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à
Segurança e Medicina do trabalho, está a NR 24 – Condições sanitárias e de conforto nos
locais de trabalho. De acordo com essa NR,
A) será exigido um chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores nos casos em que os
trabalhadores estejam expostos a calor intenso.
B) nos estabelecimentos em que trabalham mais de 100 (cem) trabalhadores, é obri gatória a
existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeições
em outro local do estabelecimento.
C) será exigido que os estabelecimentos que tenham mais de 10 (dez) trabalhadores
apresentem instalações sanitárias separada s por sexo.
D) nos estabelecimentos em que trabalham mais de 10 (dez) até 200 (duzentos)
trabalhadores, embora não seja exigido o refeitório, deve haver condições suficientes de
conforto para ocasião das refeições.

16
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44. As afirmações a seguir referem -se à Portaria Interministerial Nº 66, de 25 de agosto de 2006,
que altera os parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.

I

De acordo com os parâmetros nutricionais para a alimentação do trabalhador
estabelecidos nessa Portaria, o sódio nas refeições principais devem ser ≤2400 mg
por refeição.

II

O cálculo do Valor Energético Total (VET) será alterado, em cumprimento às
exigências laborais, em benefício da saúde do trabalhador, desde que baseado em
estudos de diagnóstico nutricio nal.

III

Os estabelecimentos vinculados ao PAT deverão promover educação nutricional,
inclusive mediante a disponibilização, em local visível ao público, de sugestão de
cardápio saudável aos trabalhadores.

IV

De acordo com o PAT, que deve propiciar condições de avaliação do teor nutritivo da
alimentação, as refeições menores (desjejum e lanche) deverão conter calorias que
correspondem à faixa de 15% a 30 % do VET diário

Das afirmações, estão corretas
A) I e IV.
B) II e III.
C) I e III.
D) II e IV.
45. No Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO – de um estabelecimento,
deve-se incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos admissional,
periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Em relação aos
prazos de realização desses exames médicos, é correto afirmar:
A) O exame médico de retorno ao trabalho será, obrigatoriamente, realizado antes da data de
volta ao trabalho.
B) O exame médico demissional será, obrigatoriamente, realizado até 10 dias a pós a
homologação.
C) O exame médico de mudança de função será, obrigatoriamente, realizado antes da data
de mudança.
D) O exame médico admissional será, obrigatoriamente, realizado antes do final do período
de experiência.

46. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um sistema público de
A) gestão centralizada, que permite a participação da sociedade, dos governos federal e
estadual e de instituições privadas com ou sem fins lucrativos.
B) gestão centralizada, que permite a participação da sociedade, dos três níveis de governo e
de instituições privadas sem fins lucrativos.
C) gestão intersetorial e participativa, que permite a participação da sociedade, dos governos
federal e estadual e de instituições privadas sem fins lucrativos.
D) gestão intersetorial e participativa, que permite a participação da sociedade, dos três
níveis de governo e de instituições privadas com ou sem fins lucrativos.
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47. As afirmações a seguir dizem respeito à Norma Regulamentadora da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) – NBR Nº 15. 635 –, e à Resolução da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – RDC Nº 216 –, de 15 de setembro de 2004.
I

A NBR Nº 15.635 recomenda a implementação de quatro Procedimentos Operacionais
Padronizados (POP): Higienização do reservatório; Higienização das instalações,
equipamentos, móveis e utensílios; Controle integrado de vetores e pragas urbanas; e
Higiene, saúde e capacitação dos manipuladores.

II

De acordo com a RDC Nº 216, os registros devem ser mantidos por p eríodo mínimo de
30 (trinta) dias contados a partir da data de preparação dos alimentos.

III

A NBR Nº 15.635 exclui os lactários, as unidades de Terapia de Nutrição Enteral –
TNE, os bancos de leite humano e as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais d e
saúde.

IV

De acordo com a RDC Nº 216, os POP referentes à higienização do reservatório
devem especificar as informações sobre método de higienização, princípio ativo e sua
concentração, tempo de contato, e outras informações que se fizerem necessárias;
quando realizada por empresa terceirizada, deve ser apresentado apenas o certificado
de execução do serviço.

Estão corretas as afirmações
A) I e IV.

C) I e II.

B) II e III.

D) III e IV.

Para responder as questões de 48 a 50, considere a Resolução da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – RDC Nº 216, de 15 de setembro de 2004.

48. De acordo com a RDC 216, o responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos
deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação, abordando, no mínimo , os
temas:
A) Contaminantes alimentares; Doenças transmitidas por alimentos; Manipulação higiênica
dos alimentos; Boas Práticas.
B) Boas Práticas; Doenças transmitidas por alimentos; Saúde e Segurança no trabalho;
Utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
C) Contaminantes alimentares; Doenças transmitidas por alimentos; Saúde e Segurança no
trabalho; Boas Práticas.
D) Boas Práticas; Doenças transmitidas por alimentos; Manipulação higiênica dos alimentos;
Utilização de Equipamentos de Proteç ão Individual – EPI.

49. O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de forma a
minimizar o risco de contaminação cruzada e a permanência desse alimento em
temperaturas que favoreçam a multiplicação microbiana. De acordo com a RDC 216, quanto
ao processo de resfriamento, o alimento preparado
A) deve ter sua temperatura reduzida de 55ºC a 21ºC em duas horas e depois ser refrigerado
até 4ºC em seis horas.
B) deve ter sua temperatura reduzida de 60ºC a 10ºC em até duas horas.
C) deve ter sua temperatura reduzida de 55ºC a 4ºC em até seis horas.
D) deve ter sua temperatura reduzida de 60ºC a 21ºC em duas horas e depois ser refrigerado
até 10ºC em seis horas.
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50. O descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas su perficiais dos
alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. De acordo
com a RDC 216, o descongelamento deve ser efetuado em condições de
A) refrigeração a 4ºC, ou em micro-ondas, ou em temperatura ambiente, em local sem
contaminação ambiental, monitorando-se a temperatura superficial. Quando o alimento
atingir 3 a 4ºC, deve-se continuar o degelo na geladeira a 4ºC.
B) refrigeração a 10ºC, ou em micro-ondas, ou em temperatura ambiente, em local sem
contaminação ambiental, monitorando-se a temperatura superficial. Quando o alimento
atingir 3 a 4ºC, deve-se continuar o degelo na geladeira a 4ºC.
C) refrigeração à temperatura inferior a 5ºC, ou em forno de micro -ondas quando o alimento
for submetido imediatamente à cocção.
D) refrigeração à temperatura inferior a 10ºC, ou em forno de micro -ondas quando o alimento
for submetido imediatamente à cocção.
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