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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

 

         “Ao dar as badaladas da meia-noite, Cinderela saiu 

correndo do palácio e perdeu seu celular. Saiu correndo e se 

foi.          

         Mas o príncipe havia se apaixonado por ela e resolveu ir 

de casa em casa para que cada mulher, tentasse, com três 

chances, desbloquear o celular.  

         A madrasta da Cinderela ficou sabendo da notícia, 

chamou suas duas filhas e quando viu Cinderela arrumar, 

trancou-a no quarto. 

         Quando o príncipe chegou, perguntou: 

         – Tem alguma moça aqui? 

         – Sim, estas aqui – respondeu a madrasta. 

         As duas filhas tentaram desbloquear o celular, mas não 

conseguiram.  

         – Bem, já vou indo --- ele disse já triste. 

         Só que, antes dele ir, Cinderela desceu as escadas falando: 

         – Espere! Ainda tem eu! 

         Ela conseguiu destrancar a porta e, na primeira tentativa, 

desbloqueou o telefone. 

         O príncipe, encantado com sua beleza, levou-a para o 

castelo real e lá se casaram e viveram felizes para sempre. 

(Mariana Brás, aluna da Escola Municipal Josino Alvim, que 

fica em Piumhi, em Minas Gerais) 

 

 TEXTO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO IV 

 

estética  

es·té·ti·ca 

sf 3 Harmonia das formas, das cores, dos costumes etc.  

4 Atividade profissional que visa à busca da beleza física 

através de tratamentos especiais para correção de problemas de 

pele, de cabelo, das formas do corpo etc.  

5 COLOQ Aparência ou beleza física. 

 

TEXTO IV 

 

“No Abaeté 

Areias e estrelas 

Não são mais belas 

Do que você 

Mulher das estrelas 

Mina de estrelas 

Diga o que você quer 

Você é linda...” (Caetano Veloso) 

 

01- Assinale a alternativa correta: 

 

A. As situações diversas de produção fazem os textos 

diferentes entre si, porém eles guardam semelhanças 

temáticas. 

B. Por terem finalidades específicas, os textos não têm 

nada em comum. 

C. A relação entre beleza, admiração, auto aceitação e 

amor é irrelevante na relação que os textos 

estabelecem entre si. 

D. No texto I, a finalidade é estimular uma visão 

distorcida do corpo feminino para que depois, a 

mulher procure ajuda médica. 

E. No texto II, a crítica feita é a de que o príncipe se 

apaixona, mas só decide casar-se após ter contato 

visual com Cinderela. 

02- Qual das alternativas abaixo contém uma relação incorreta 

entre tema e gênero dos textos estudados: 

 

A. I e II relatam experiências reais, vividas pelos autores. 

B. II e III retratam situações ficcionais. 

C. O texto IV aborda um conhecimento formal. 

D. O texto I pretende convencer o interlocutor a tomar 

determinada atitude. 

E. O texto V aborda o tema beleza sob o prisma da 

subjetividade. 

03- O texto II é caracteristicamente: 

 

A. Literário 

B. Jornalístico 

C. Histórico 

D. Filosófico 

E. Informativo  
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04- O texto III apresenta as seguintes características: 

 

A. Informativo e prolixo 

B. Expositivo e coloquial 

C. Irreverente e coloquial 

D. Prolixo e conciso 

E. Opinativo e expositivo 

05- Em qual das alternativas está o texto e a função da 

linguagem predominante nele: 

 

A. Texto I – função metalinguística 

B. Texto II – função poética 

C. Texto III – função referencial 

D. Texto IV – função fática 

E. Texto V – função conativa 

 

19 de julho de 1955 –  

[...] Quando as mulheres feras invade o meu barraco, os meus 

filhos lhes joga pedras. Elas diz: 

– Que crianças mal iducadas! 

Eu digo: 

– Os meus filhos estão defendendo-me. Vou escrever um livro 

referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo 

que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês com 

estas cenas desagradaveis me fornece os argumentos.  

21 de julho – 

...Estou residindo na favela. Mas se Deus me ajudar hei de 

mudar daqui. Espero que os políticos estingue as favelas. [...]. 

22 de julho 

Que suplicio catar papel atualmente! Tenho que levar a minha 

filha Vera Eunice. Eu ponho o saco 

na cabeça e levo-a nos braços. Tem hora que revolto-me. 

Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. 

13 de maio de 1958 – 

É um dia simpatico para mim. 

É o dia da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos 

escravos. 

A Vera começou pedir comida. E eu não tinha.  

Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela logo deu-me a 

banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. 

E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a 

escravatura atual– a fome! (Quarto de despejo – diário de uma 

favelada. São Paulo: Francisco Alves, 1960. ______._____. 

São Paulo: Ática, 2001) 

 

06- Pode -se inferir do texto que: 

 

A. É provável que os diários tenham sido ditados por 

alguém mais instruído, porém devido à precária 

educação, a autora comete vários deslizes no que se 

refere às normas gramaticais. 

B. O desprezo social e cultural pelos seus pares na favela, 

impede que a escrita literária se faça presente no texto. 

C. Ao criticar o poder público na figura dos políticos, a 

autora demonstra desconhecer os entraves sociais que 

fazem com que as pessoas se mantenham na favela, 

embora ela deseje sair de lá. 

 

 

D. Na reflexão sobre o dia da Libertação dos escravos, a 

autora não compreende que a opção dos libertos foi 

concentrar-se nas favelas, o mais distante possível das 

fazendas de café e que a fome foi a melhor opção para 

aqueles que tornaram-se livres das surras dos antigos 

senhores. 

E. A autora nutre um sentimento de repúdio ao ambiente 

da favela, pela precariedade da vida ali e um 

estranhamento constante diante da miséria do lugar. 

 

07- Ao revelar que escreverá um livro, a autora do diário: 

 

A. Impõe-se no ambiente hostil a quem tem maior 

formação cultural e usa sua escrita para colocar-se num 

patamar acima dos demais, fazendo com que todos 

voltem-se contra seus filhos. 

B. Apresenta-se como uma habitante solidária do lugar, 

que usa a escrita para relatar os pontos positivos da 

convivência íntima numa favela, desejando quebrar 

prejulgamentos. 

C. Provoca inveja nas mulheres que descobrem que ela as 

descrevia como ‘feras’, então elas resolvem invadir seu 

barraco e engendrar uma vingança. 

D. Coloca-se na posição de denunciante ao mesmo tempo 

em que se projeta como elemento diferenciador naquele 

ambiente. 

E. Demonstra desprezo pelas mulheres que invadem seu 

barraco e naquele momento resolve narrar o ocorrido. 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “Hei de citar tudo que aqui se passa”, o verbo haver 

está flexionado na primeira pessoa do singular, pois 

refere-se ao sujeito desinencial ‘eu’. 

B. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome”, ‘escravatura’ refere-se a ‘atual’. 

C. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome” ‘atual’ refere-se a ‘fome’. 

D. No trecho: “Espero que os políticos estingue as 

favelas”, ‘estingue’ deveria estar no masculino plural 

para concordar com ‘políticos’. 

E. Em “Os meus filhos estão defendendo-me”, a forma 

nominal do verbo ‘defender’ deveria ser pluralizada 

para ficar de acordo com a variante padrão da língua. 

 

09- No trecho: “Estou residindo na favela. Mas se Deus me 

ajudar hei de mudar daqui.” 

 

A conjunção foi empregada para indicar: 

 

A. Conformidade 

B. Concessão 

C. Adição  

D. Oposição  

E. Alternância  
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10- A palavra ‘suplício’ no texto, é sinônimo de: 

 

A. Relevante  

B. Prático  

C. Simplório  

D. Tormento  

E. Prejuízo  

 

11- No texto, a autora escreve por diversas vezes empregando o 

pronome oblíquo enclítico. Apesar de ser a regra geral da 

norma culta, ela o fez em frases nas quais o adequado à variante 

padrão seria a próclise, exceto em: 

 

A. “Os meus filhos estão defendendo-me.” 

B. “Mas se Deus me ajudar” 

C. “Tem hora que revolto-me” 

D. “Depois domino-me” 

E. “Ela logo deu-me a banha e arroz” 

 

12- Sobre os aspectos linguísticos do texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Como é um texto literário, esse diário deveria ter 

passado por uma etapa de revisão e correção da 

ortografia. 

B. Ao optar-se por preservar a escrita original da dona do 

diário, contribuiu-se para contextualizar e construir-se 

a identidade da narradora. 

C. Apesar de enquadrar-se na linguagem padrão, há 

termos que são costumeiramente empregados na 

linguagem literária. 

D. O adequado seria corrigir as falas em desacordo com a 

variante padrão para que elas não revelassem 

diferenças sociais pelo seu uso. 

E. Ao tentar transcrever as falas do seu grupo social, o 

autor se afasta da excelência literária obrigatória nesse 

tipo de texto. 

 

 

 
 

13- Para obter efeito de humor na tirinha, o autor empregou um 

importante recurso de expressão. Trata-se: 

 

A. Da ironia 

B. Da linguagem não verbal 

C. Da ambiguidade 

D. Da polissemia  

E. Da metáfora 

 

 

 

 

14- Leia o teto e depois assinale a alternativa que contém a 

sequência que completa corretamente as lacunas, de acordo 

com a variedade padrão: 

 

________ dois anos e meio que o Jornal Nacional mostrou uma 

reportagem sobre uma técnica que aumentou a segurança nos 

processos industriais no Japão. Depois de ver a reportagem, o 

mesmo procedimento começou a ser usado no Brasil, por uma 

empresa de transporte ferroviário. Nela, a movimentação de 

cada trem é monitorada  

________ distância. Mas, para garantir uma operação segura, a 

tecnologia ganhou uma aliada  

________ dois anos: os operadores repetem em voz alta as 

ordens dadas aos maquinistas enquanto apontam, com o mouse 

na tela do computador, o caminho a ser feito pelo trem. 

Coisa simples, mas “apontando e falando”, a empresa diz que 

reduziu em 70% os ___________- erros que poderiam levar a 

um _______. 

Cada regra é um reforço ________ cultura de segurança da 

empresa.  

O “apontar e falar” tem nome: “Yoshi”. 

(https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-

falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-

trabalho.ghtml) 

 

A. Fazem – a – a – incidente – acidentes – a  

B. Fazem – à – há – incidentes – acidentes – à  

C. Faz – à – há – incidentes – acidente – à  

D. Faz – a – há – incidente – acidentes – à  

E. Faz – à – a – incidentes – acidente – a  

 

15- Em uma das alternativas abaixo, um vocábulo teve sua 

grafia alterada propositalmente para ficar em desacordo com o 

vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aponte-a. 

 

A. “Os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido 

podem ver-se privados de direitos após o Brexit.” (O 

Globo) 

B. “Cada qual com seu estilo, Unidos da Tijuca e Beija-

Flor costumam se degladiar pelo título.” 

C. “O atacante Cleverson não treinou por conta de dores 

na cervical e torácica, e deve ficar novamente à 

disposição” 

D.  O valor do queijo muçarela recuou entre a última 

semana de fevereiro e a primeira de março, para a 

média de R$ 17,4848/kg, 0,24% menor. 

E. “Bruna Marquezine tem trazido mais atenção à situação 

de crianças carentes em Angola. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – São funções do colesterol, EXCETO: 

 

A. Produção da bile (emulsão de gorduras). 

B. Precursor da vitamina B12. 

C. Precursor dos hormônios sexuais (testosterona, 

estrógeno e progesterona). 

D. Precursor dos hormônios das supra-renais (cortisol e 

aldosterona). 

E. Ajuda a regular a fluidez da membrana sobre a escala 

de temperaturas fisiológicas. 

 

17 – São vitaminas produzidas pela microbiota presente 

intestino humano, EXCETO: 

 

A. B1 

B. B3 

C. B6 

D. E 

E. K 

 

18 – Coenzima NAD que atua no transporte de elétrons 

provenientes do hidrogênio na respiração celular: 

 

A. Niacina 

B. Ácido pantotênico 

C. Piridoxina 

D. Ácido fólico 

E. Riboflavina 

 

19 – Na pasteurização lenta (LTLT) geralmente, utiliza-se 

temperatura em torno de: 

 

A. 48◦C por 40 minutos 

B. 63◦C por 30 minutos 

C. 72◦C por 15 minutos 

D. 100◦C por 60 minutos 

E. 120◦C por 10 minutos 

 

20 – Segundo o Código de Ética do Nutricionista, Das Relações 

Interpessoais; As relações que ocorrem durante o exercício 

profissional entre nutricionistas, entre nutricionistas e outros 

profissionais (de saúde ou não), pacientes, clientes, usuários, 

estudantes, empregadores, empregados, representantes de 

entidades de classe e demais sujeitos obedecerão ao que segue 

abaixo. Este Parágrafo inclui, EXCETO: 

 

A. É direito do nutricionista denunciar, nas instâncias 

competentes, atos que caracterizem agressão, assédio, 

humilhação, discriminação, intimidação, perseguição 

ou exclusão por qualquer motivo, contra si ou 

qualquer pessoa.  

B. É dever do nutricionista fazer uso do poder ou posição 

hierárquica de forma justa, respeitosa, evitando 

atitudes opressoras e conflitos nas relações, não se 

fazendo valer da posição em benefício próprio ou de 

terceiros.  

 

 

C. É vedado ao nutricionista praticar atos que 

caracterizem agressão, assédio, humilhação, 

discriminação, intimidação ou perseguição por 

qualquer motivo contra qualquer pessoa. 

D. É vedado ao nutricionista manifestar publicamente 

posições depreciativas ou difamatórias sobre a conduta 

ou atuação de nutricionistas ou de outros profissionais. 

E. É direito do nutricionista realizar suas atribuições 

profissionais sem interferências de pessoas não 

habilitadas para tais práticas, exceto em casos 

superiores.  

  

21 – É obrigatória a existência de refeitório apenas nos 

estabelecimentos em que trabalhem mais de: 

 

A. 30 operários  

B. 60 operários  

C. 100 operários  

D. 300 operários  

E. 500 operários  

 

22 – São proibidos no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, EXCETO: 

 

A. Refrigerantes 

B. Refrescos artificiais 

C. Bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná 

ou groselha 

D. Chás prontos para consumo 

E. Embutidos 

 

23 – No Brasil, este indicador é utilizado no Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT) que recomenda refeições 

com valores de NdpCal entre: 

 

A. Entre 0 e 10 

B. Entre 5 e 10 

C. Entre 4 e 8 

D. Entre 6 e 10 

E. Entre 6 e 12 

 

24 – Excluem-se, segundo a RESOLUÇÃO-RDC N° 216/2004, 

do Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação, EXCETO: 

 

A. Cozinhas institucionais 

B. Rotisserias e congêneres 

C. Comissarias instaladas em portos 

D. Cantinas 

E. Lactários 

 

25 – A carnitina é um dipeptídio produzido primariamente no 

rim e no fígado. Tem sido demonstrado que o metabolismo da 

carnitina é anormal em pacientes com insuficiência renal em 

estágio final. As principais fontes de carnitina são: 

 

A. Carnes e produtos lácteos 

B. Carnes, cereais e leguminosas 

C. Frutas e verduras 

D. Ovos, fígado de bacalhau e cenoura 

E. Oleaginosas 
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26 – As principais indicações para ostomias são, EXCETO: 

 

A. Processos obstrutivos, como câncer de cabeça, 

pescoço e esôfago, sem previsão de alimentação via 

oral.  

B. Correções de volvo gástrico (raras). 

C. Doenças respiratórias graves  

D. Intolerância à sonda nasoentérica. 

E. Pós-operatório de cirurgias de grande porte do 

aparelho digestivo (gástricas e duodenais).  

 

27 – São características do pescado fresco, EXCETO: 

 

A. Vísceras brilhantes, diferenciadas, sem exudados, 

peritônio aderente à parede abdominal. 

B. Abdômen sem saliência nem deformações, sem 

manchas.  

C. Consistência não elástica.  

D. Opérculo bem aderente. 

E. Corpo rígido ou arqueado. 

 

28 – O Ministério da Agricultura estabelece que o charque não 

deve conter: 

 

A. Mais de 25% de umidade na porção muscular, nem 

mais de 10% de resíduo mineral fixo total, tolerando-

se até 1% de variação.   

B. Mais de 25% de umidade na porção muscular, nem 

mais de 15% de resíduo mineral fixo total, tolerando-

se até 5% de variação.   

C. Mais de 50% de umidade na porção muscular, nem 

mais de 10% de resíduo mineral fixo total, tolerando-

se até 5% de variação.   

D. Mais de 45% de umidade na porção muscular, nem 

mais de 15% de resíduo mineral fixo total, tolerando-

se até 5% de variação.   

E. Mais de 45% de umidade na porção muscular, nem 

mais de 10% de resíduo mineral fixo total, tolerando-

se até 2% de variação.   

 

29 – Referente a minerais na tecnologia de Frutas e Hortaliças é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. O conteúdo total em frutas está entre 0,3 e 0,8%.  

B. No geral, o componente principal é o potássio em 

forma de sais. Também se encontra pela ordem: Ca, 

Mg, P, S, Cl, Na, Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Mo e I. 

C. O Cobre é oxidante e reduz ao teor de vitamina C. 

D. A presença de Fe em processamento de produtos ricos 

em tanino (banana verde, p.ex.), formará o sal tanato 

de ferro, de coloração escura. 

E. Vegetais verdes (clorofila) em contato com o cobre 

ficam com tonalidades verde menos intensa. 

 

30 – São possíveis causas esteatorréia no Kwashiorkor, 

EXCETO: 

 

A. Produção insuficiente de lípase pancreática.  

B. Diminuição da síntese de ácidos graxos a partir da 

glicose. 

C. Desconjugação dos sais biliares. 

D. Atrofia das vilosidades intestinais. 

E. Colonização bacteriana do duodeno. 

 

31 – Sob o ponto de vista nutricional pode-se dividir a gestação 

em duas grandes fases - fase materna e fase fetal. Várias 

adaptações fisiológicas são observadas no organismo da mãe 

durante a fase materna que inclui, EXCETO: 

 

A. Aumento do apetite e da eficiência digestiva e 

absortiva do tubo digestivo. 

B. Aumento da volemia e do volume do líquido 

intracelular. 

C. Aumento no débito cardíaco e no fluxo sanguíneo 

renal e periférico. 

D. Aumento na ventilação pulmonar. 

E. Diminuição na produção de insulina, na produção 

hepática de triglicerídeos e na mobilização de ácidos 

graxos pelo tecido adiposo. 

 

32 – O Princípio 7 do Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC) é  estabelecer sistemas de registro e arquivo 

de dados. E é fundamental para o funcionamento eficiente e 

efetivo do Sistema. As características do registro são, 

EXCETO:  

 

A. Forma indexada. 

B. Intermitente. 

C. Permitir modificações e uma fácil inspeção. 

D. Arquivados por período dependente do tempo de 

prateleira do produto.  

E. Assinados e datados.  

 

33 – Na distribuição percentual dos cargos operacionais da 

UAN, a copas de distribuição tem-se um percentual de: 

 

A. 5% 

B. 6% 

C. 8% 

D. 12% 

E. 22% 

 

34 – Na determinação do Sistema de Distribuição de Refeições 

deve ser levado em conta o planejamento físico-funcional. Ele 

pode ser centralizado, descentralizado e misto. São 

características do sistema centralizado, EXCETO: 

 

A. Preparo, distribuição, porcionamento e identificação 

na própria cozinha. 

B. Menor manipulação, menor contaminação, melhor 

manutenção da temperatura dos alimentos. 

C. Melhor supervisão e controle. 

D. Supressão das copas de apoio. 

E. Dieta geral e dietas especiais de rotina, refeições 

intermediárias (desjejum, merenda e lanche) e parte 

fria (sucos, saladas e sobremesas). 

 

35 – São indicações para despensa (gêneros não perecíveis), 

EXCETO: 

 

A. Porta única, larga e alta, simples e não em seções. 

B. Borracha de vedação na parte inferior da porta. 
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C. Temperatura máxima de 27ºC. 

D. Sem tubulações de água e vapor aparentes. 

E. Estrados fenestrados para sacarias, elevados até o piso 

em até 40 cm e pés com canoplas. 

 

36 – Qual a capacidade de um caldeirão com 1 metro de 

diâmetro e 93 centímetros de altura? 

 

A. 146L 

B. 290L 

C. 29L 

D. 730L 

E. 73L 

 

37 – A recomendação de ferro para crianças de 7 a 12 meses é 

de: 

 

A. 7 mg de ferro/dia. 

B. 8 mg de ferro/dia. 

C. 9 mg de ferro/dia. 

D. 10 mg de ferro/dia. 

E. 11 mg de ferro/dia. 

 

38 – A secreção insulínica em picos prandias estimula a 

utilização e armazenamento da glicose e se caracteriza por, 

EXCETO: 

 

A. Aumento da captação de glicose no músculo e tecido 

adiposo. 

B. Aumento da glicogênese. 

C. Aumento da proteólise. 

D. Aumento da síntese protéica. 

E. Aumento da lipogênese. 

 

39 – Pacientes com DPOC, devido ao esforço respiratório, 

necessitam de cerca de quantos por centos a mais de 

suplementação energética em relação aos seus valores basais 

preditos? 

 

A. 5% 

B. 8% 

C. 15% 

D. 20% 

E. 30% 

 

40 – Em alimentos com pH menor que 4,6 há o crescimento dos 

microrganismos principalmente de, EXCETO: 

 

A. Bactérias acéticas 

B. Bactérias láticas 

C. Bactérias esporuladas 

D. Bolores 

E. Leveduras 

 

 

 

 

 

 

 

 


