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E. Desistiram de lutar, mesmo antes da rendição, só ao
avistar a condição da tropa inimiga.

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
A entrada dos prisioneiros foi comovedora (...)
Os
combatentes
contemplavam-nos
entristecidos.
Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, in extremis, punhalhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião
desarmada, mutilada faminta e claudicante, num assalto mais
duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que
toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos
casebres bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes
os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos
molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros
– a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito.
Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito,
contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de
combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento
daquela caqueirada humana – do mesmo passo angulhenta e
sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num
longo enxurro de carcaças e molambos...
Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma
arma, nem um peito resfolegante de campeador domado:
mulheres, sem-número de mulheres, velhas espectrais, moças
envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade,
escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris
desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos
aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando;
crianças, sem-número de crianças; velhos, sem-número de
velhos; raros homens, enfermos opilados, faces túmidas e
mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante.
(CUNHA, Euclides da. Os sertões: campanha
de Canudos. Edição Especial. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1980.)

03- No último parágrafo do texto:
A. O autor empregou o recurso estilístico da repetição
para enfatizar a dramaticidade na descrição dos
prisioneiros.
B. O autor optou por frases indicativas de ação (orações),
a fim de caracterizar a lentidão dos movimentos dos
rendidos.
C. A predominância de sentenças nominais se deu pela
opção do autor em enfatizar a rápida rendição dos
derrotados.
D. Ao ressaltar o tom lento e arrastado do caminhar dos
prisioneiros, o autor cria uma quebra de expectativa
em relação ao início do texto, no qual somos levados a
acreditar que a luta se reiniciaria.
E. O excesso de adjetivação cria uma atmosfera de
fantasia, tornando difícil o leitor identificar traços de
verossimilhança.
04- Em qual dos trechos foi empregada palavra ou expressão
em sentido conotativo?
A. “A entrada dos prisioneiros foi comovedora”
B. “Nem um rosto viril, nem um braço capaz de
suspender uma arma, nem um peito resfolegante...”
C. “Era, com efeito, contraproducente compensação a tão
luxuosos gastos de combates...”
D. “...os arcabouços esmirrados e sujos...”
E. “faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados,
andar cambaleante”

01- É correto afirmar que:
05- A condição em que se encontravam os prisioneiros:
A. Foi natural que com tamanha resistência ainda
houvesse tantos combatentes saindo dos casebres após
a rendição.
B. Os bombardeios demonstraram a ineficiência dos
soldados que foram ali combater, pois não deram os
resultados esperados.
C. Foi triste ver que o inimigo contra o qual lutavam não
oferecia perigo e estavam desarmados.
D. Todo fim de combate é deprimente, pois percebe-se
que em ambos os lados só há soldados frágeis e
mutilados.
E. Um
assalto
gerou
o
combate,
daí
a
desproporcionalidade da reação dos soldados.
02- “...a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito .”
A partir da leitura do trecho e observando o ponto de vista dos
soldados vitoriosos, é correto afirmar que eles:
A. Envergonharam-se ao ver a fragilidade do inimigo.
B. Surpreenderam-se por terem munição suficiente
durante três meses.
C. Admitiram a incapacidade de lutar contra um inimigo
desarmado.
D. Comoveram-se com os casos de mutilação que
encontraram antes da luta.

A. Absolve os poderes públicos da responsabilidade
sobre as populações que se rebelam.
B. Aponta mais para uma questão social e não militar.
C. Implica na necessidade de desmilitarização de
diversos setores da sociedade.
D. Denuncia que os crimes de guerra não são revelados
até que estejam prescritos.
E. Revela que a pobreza extrema e a fome sempre
suscitam nas populações vitimadas o desejo de
guerrear.
06- Em qual das alternativas abaixo NÃO há um par de
sinônimos?
A.
B.
C.
D.
E.

Armistício – destruição
Claudicante – manco
Reveses – infortúnios
Fealdade – feiura
Opilados – desnutridos
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07- O texto:
A. Revela humor e crítica social ao quebrar padrões
preestabelecidos sobre o matrimônio.
B. Mostra uma quebra de expectativa entre o início do
texto e o que vem entre parênteses. Também há ironia,
já que o tuiteiro declara o contrário do que inicialmente
deixou transparecer.
C. Tem a proposta de ironizar os valores cultivados pela
sociedade e faz isso estabelecendo uma relação
intrínseca entre posturas contrárias de acordo com o
ambiente em que o autor está.
D. Abusa dos recursos expressivos mais comuns,
incluindo o emprego de letras minúsculas para
infantilizar a mensagem contida ao declarar-se incapaz
de cozinhar bem.
E. Faz emprego do jogo fonético para confundir o leitor
do twitter que só ao final da leitura é capaz de encontrar
relações de sentido e referências fora da realidade
virtual.
08- Acerca dos aspectos linguísticos do texto, assinale a
alternativa correta:
A. O excesso de letras minúsculas foi empregado para dar
a ideia de que o autor da mensagem está gritando de
acordo com a „etiqueta‟ que vigora na internet.
B. Em lugar dos parênteses o autor poderia empregar
apenas dois pontos após „casar‟. Estaria correto no
sentido da coesão textual, porém alteraria o efeito de
sentido pretendido inicialmente e também o seu
público alvo.
C. A vírgula antes do elemento coesivo „pois‟ era
opcional, por isso o autor está correto ao não empregar
o sinal.
D. A grafia de „horrorozo‟ está errada já que a terminação
„ozo‟ – „oza‟ é usada em adjetivos derivados de
substantivos.
E. No trecho entre parênteses houve a omissão da
indicação de um estado dentro da perspectiva temporal
que ligasse o sujeito e seu predicativo.
09- Em qual dos trechos a seguir a flexão do verbo reflete um
uso adequado da língua:
A. “Enquanto a campanha de vacinação contra o H1N1
não começa, especialistas recomendam que a população
se precavenha redobrando os cuidados com a higiene e
evitando aglomerações e o contato com muitas
pessoas.”

B. “Cinco pássaros receberam transmissores para
monitorar sua adaptação à vida selvagem e se obter
financiamento para cinco novos transmissores, dez
novos pássaros serão libertados.”
C. “A mulher requereu o benefício em abril de 2014. Ela
apresentou
diversos
atestados
médicos
que
comprovavam sua situação delicada e seu histórico de
risco, mas o pedido foi indeferido.”
D. “‟A polícia interviu nos confrontos entre adeptos
ingleses, russos e franceses‟, disse o chefe local da
polícia, que teve de dispersar os apoiantes das duas
seleções e cidadãos franceses pelo terceiro dia
consecutivo.”
E. “A cada dois meses acumulados, ele sugere que
investidor se presentei com algo que deseja, para se
sentir motivado a manter a reserva.”
“A tragédia que iniciou com o rompimento da barragem de
rejeitos de minérios em Mariana-MG e se estendeu até o Leste
do Espírito Santo, mar adentro, nos faz refletir quais ações
poderiam ter sido executadas para evitar esse desastre.
A maioria dos especialistas afirma que rompimentos de
barragens são eventos muito lentos, que sinais já haviam sido
detectados sobre o problema em Mariana. Todos dizem que
houve negligência e consequentemente o desastre; agora, a
maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não
foram ainda disponibilizadas, mesmo após tantos dias.
Ao olharmos para o estado da Bahia, temos vinte e quatro
barragens de rejeitos semelhantes à Barragem do Fundão. E
com informações de que quatro delas apresentam dano
potencial elevado, sendo duas localizadas no município de
Jacobina e duas em Santa Luz, estando todas sob constante
vigilância da Departamento Nacional de Produção Mineral.”
(http://www.tribunafeirense.com.br/noticias/11162/por-pedroamerico-lopes-e-preciso-aprender-com-os-desastres.html)
10- “agora, a maioria das informações sobre o que realmente
aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
Em qual das alternativas o trecho acima está reescrito sem
alteração do sentido inicial ou desobediência das normas
gramaticais vigentes?
A. “por isso, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
B. “nem sempre, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
C. “como sempre, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
D. “portanto, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
E. “entretanto, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
11- No período “Todos dizem que houve negligência”:
A. Há um sujeito oracional.
B. Há uma oração que tem a função de objeto direto da
oração principal.
C. Há um objeto indireto regido de preposição.
D. A primeira oração não tem sujeito.
E. Há um verbo de ligação unindo duas orações.
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12- Assinale a alternativa correta:
25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A. “nos faz” poderia ser empregado no plural se o autor
preferisse fazer a concordância com “rejeitos de
minérios”.
B. “esse desastre” concorda com “o rompimento da
barragem”.
C. “afirma” só pode concordar com o núcleo do sujeito “a
maioria”.
D. “sinais” retoma “rompimentos”.
E. “delas”, “duas” e “todas” referem-se a “barragens”.
13- “mesmo após tantos dias”
Em qual das alternativas o vocábulo „mesmo‟ foi empregado no
mesmo sentido que no texto?
A. Foi ela mesmo que me perguntou sobre a reunião.
B. E quem confirma que foi ele mesmo que cometeu a
infração?
C. Fui aprovada mesmo sem estudar.
D. A despeito de tantos anos morando fora podemos
afirmar que ele ainda é o mesmo.
E. É mesmo alguém de muita importância aquele que se
faz esperar.
14- Qual a função da linguagem predominante no texto?
A.
B.
C.
D.
E.

Referencial
Expressiva
Conativa
Poética
Fática

16 – São consequências clínicas comuns da bulimia nervosa,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Convulsões.
Constipação.
Eritema de palato.
Sudorese.
Osteoporose.

17 – Atualmente, as pesquisas mostram intervenções para
autistas com dietas isentas de:
A.
B.
C.
D.
E.

Glúten e caseína.
Glúten e lactose.
Magnésio e ferro.
Apenas lactose.
Apenas caseína.

18 – Para uma criança com alergia ao leite da vaca, não se deve
utilizar alimentos com:
A.
B.
C.
D.
E.

Ácido lático.
Lactulona.
Estearoil lactil lactato de cálcio.
Cremor tártaro.
Conservação propionato de cálcio.

19 – São alimentos com alto nível de fenilalanina, EXCETO:

15- Em qual das alternativas houve erro na colocação
pronominal:
A. “Desconhecido pela maioria dos turistas, um
impressionante caldeirão de chamas amarelo brilhante
e sem fumaça nunca se apaga.”
B. “Delicadeza é aquilo que nos alcança sem nos tocar. É
a melodia que nos embala mesmo em silêncio. É
quando a boca empresta um sorriso aos olhos sem que
nenhuma cobrança seja feita.”
C. “Concentre-se naquilo que você é bom, delegue todo o
resto.”
D. “Ao final, se chegou ao livro digital, com textos e
dezenas de imagens coloridas.”
E. “Em se tratando de ato infracional com reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o
caso, que o adolescente restitua a coisa”

A.
B.
C.
D.
E.

Feijão
Gelatina
Achocolatado
Lentilha
Batata-salsa.

20 – A recomendação diária de cianocobalamina para idosos é
de:
A.
B.
C.
D.
E.

1,2µg/dia.
2,0 µg/dia.
2,4 µg/dia.
1,0mg/dia.
6,0mg/dia.

21 – São fontes de pectinas, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Batata
Cenoura
Polpa de beterraba
Goma guar de feijão
Repolho

22 – A necessidade de niacina para esportistas é de:
A.
B.
C.
D.
E.

15-20mg
30-40mg
50-100mg
200-400mg
4-8mg
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23 – São manifestações extra-intestinais da doença celíaca,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Baixa estatura.
Infertilidade.
Osteopenia.
Hiperplasia do esmalte dentário.
Anemia resistente a terapia com ferro por via oral.

24 – As Ingestões Dietéticas de Referência – IDRs Dietary
Reference Intakes - DRIs incluem quatro conceitos de
referência para o consumo de nutrientes, com definições e
aplicações diferenciadas, que incluem, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Necessidade Média Estimada.
Quota Diária Recomendada.
Ingestão Energética Diária.
Ingestão Adequada.
Nível de Ingestão Máxima Tolerável.

Leite + roux branco + cebola piquée.
Fundo claro + roux amarelo.
Fundo escuro + roux escuro + mirepoix.
Tomate + roux/opcional.
Manteiga + gemas.

26 – Uma paciente que tinha um peso de 103kg, após pesagem,
verificou-se que a mesma está pesando 87kg. Qual a variação
de peso da mesma perda de peso%?
A.
B.
C.
D.
E.

118,39%
84,46%
19,00%
15,53%
5,32%

27 – São sinais presentes no Kwashiorkor, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Sinal de bandeira cabelo.
Dermatose cosmética descamativa.
Edema.
Atrofia das papilas.
Hepatoesplenomegalia.

Escarola crua
Salsinha crua
Café solúvel
Germe de trigo
Tomate cru

1500µg/dia.
2500 µg/dia.
4000 µg/dia.
5500 µg/dia.
7000 µg/dia.

30 – A etiologia da PICA é desconhecida, porém, tem como
possíveis hipóteses o alívio de náuseas e vômitos referidos
pelas mães e o suprimento de deficiência principalmente de que
nutrientes contidos na maioria das substâncias-alvo dessas
compulsões?
Fósforo e potássio
Magnésio e potássio
Cálcio e ferro
Cálcio e fósforo
Ferro e zinco

31 – Fundo é um líquido saboroso produzido pelo cozimento
lento de ossos, mirepoix e ingredientes aromáticos em água ou
remouillage - fundo feito com ossos que já foram usados para o
preparo de um fundo. São passos importantes para o preparo do
fundo, EXCETO:
A. Começar com líquido frio, para possibilitar a liberação
de sucos e nutrientes no fundo produzido;
B. Cozinhar adequadamente em fogo lento, sem ferver,
para não turvar o líquido e não reduzi-lo antes de
todos os sabores serem extraídos dos componentes;
C. Retirar as impurezas sempre que necessário,
escumando;
D. Não adicionar sal, pois se trata de uma base;
E. Tampar a panela adequadamente quando estiver
reduzindo.
32 – São gêneros de microrganismos onde a maior ou todas as
espécies são psicrotrófilos, EXCETO:

28 – Indique o alimento com maior quantidade de oxalato por
100g:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

25 – O molho Espanhol tem como base:
A.
B.
C.
D.
E.

29 – Apesar de sua importância na gestação, a vitamina A pode
ser tóxica quando ingeridas em grandes quantidades e parece
ser teratogênica quando quantidades excessivas são utilizadas
nos primeiros meses gestacionais, principalmente se a dose
ultrapassar:

A.
B.
C.
D.
E.

Clostridium
Pseudomonas
Actinobacter
Lactobacillus
Vibrio

33 – São fatores responsáveis pela ocorrência de anemia na
criança, EXCETO:
A. Baixo peso ao nascer.
B. Hemorragia perinatal.
C. Introdução precoce de leite de vaca, alimentos semisólidos ou ambos.
D. Consumo deficiente de vitamina C.
E. Infestação parasitária, principalmente Ascaris.
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34 – Indique a alternativa INCORRETA:
A. As matérias-primas e os ingredientes caracterizados
como produtos perecíveis devem ser expostos à
temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo
necessário para a preparação do alimento, a fim de não
comprometer a qualidade higiênico-sanitária do
alimento preparado.
B. Para os alimentos que forem submetidos à fritura,
além dos controles estabelecidos para um tratamento
térmico, deve-se instituir medidas que garantam que o
óleo e a gordura utilizados não constituam uma fonte
de contaminação química do alimento preparado.
C. Após serem submetidos à cocção, os alimentos
preparados devem ser mantidos em condições de
tempo e de temperatura que não favoreçam a
multiplicação microbiana.
D. Para conservação sob refrigeração ou congelamento,
os alimentos devem ser previamente submetidos ao
processo de resfriamento.
E. O processo de resfriamento de um alimento preparado
deve ser realizado de forma a minimizar o risco de
contaminação cruzada e a permanência do mesmo em
temperaturas que favoreçam a multiplicação
microbiana. A temperatura do alimento preparado
deve ser reduzida de 60ºC a 10ºC em até quatro horas.
35 – Para pacientes em hemodiálise, não deve ser
suplementado, pricipalmente, devido ao acúmulo no
organismo:
A.
B.
C.
D.
E.

Ácido fólico
Piridoxina
Vitamina C.
Vitamina A.
vitaminas D.

C. Analisar, com rigor técnico e científico, qualquer tipo
de prática ou pesquisa, abstendo-se de adotá-la se não
estiver convencido de sua correção e eficácia.
D. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade de
qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais.
E. Alterar prescrição ou orientação de tratamento
determinada por outro nutricionista quando tal conduta
deva ser adotada em benefício do indivíduo, devendo
comunicar o fato ao responsável pela conduta alterada
ou ao responsável pela unidade de atendimento
nutricional.
38 – Segundo o PNAE, os cardápios das escolas deverão
oferecer, pelo menos, quantas gramas de frutas e hortaliças por
semana nas refeições ofertadas?
A.
B.
C.
D.
E.

40g/aluno/semana.
50g/aluno/semana.
80g/aluno/semana.
100g/aluno/semana.
200g/aluno/semana.

39 – De acordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador, o percentual protéico – calórico NdPCal das
refeições deverá ser no mínimo e no máximo, respectivamente:
A.
B.
C.
D.
E.

2 % e 5 %.
6 % e 8 %.
6 % e 10 %.
8 % e 15 %.
8 % e 15 %.

40 – De acordo com a medição do diâmetro do cotovelo,
considera-se uma compleição pequena quando:

36 – É a magnitude (gravidade) do perigo ou as gravidades das
consequências que podem resultar dele.

A.
B.
C.
D.
E.

Menor que 25.
Entre 25 e 50.
Entre 25 e 75.
Acima de 50.
Acima de 75.

Esta é a definição de:
A.
B.
C.
D.
E.

Risco
Severidade
Categoria de risco
Defeito crítico
Limite crítico

37 – No Código de Ética de Nutrição, NÃO se afirma em seu
capítulo IV - da Responsabilidade Profissional, Art. 6°, No
contexto das responsabilidades profissionais do nutricionista
constituem seus deveres:
A. Prescrever tratamento nutricional ou outros
procedimentos somente após proceder à avaliação
pessoal e efetiva do indivíduo sob sua
responsabilidade profissional.
B. Denunciar às autoridades competentes, inclusive ao
Conselho Regional de Nutricionistas, atos de que
tenha conhecimento e que sejam prejudiciais à saúde e
à vida.
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