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INSTRUÇÕES 
 
1. Este BOLETIM contém 40 (quarenta) questões. Cada questão apresenta 5 (cinco) 
alternativas (A) (B) (C) (D) e (E) . Confira atentamente se ele ESTÁ COMPLETO! 
 
2. Juntamente com este BOLETIM, você está recebe seu CARTÃO-RESPOSTA. Verifique se 
ele está identificado corretamente com o seu nome. 
 
3. Utilize os espaços deste BOLETIM para seus rascunhos, transferindo as respostas finais 
para o CARTÃO RESPOSTA. As respostas feitas neste BOLETIM (Rascunho) não serão 
consideradas para efeito de correção. Não há substituição do CARTÃO RESPOSTA. 
 
4. Esta prova terá duração de 4 (quatro) horas.  
 
5. Só será permitido em cima da carteira: caneta azul ou preta, lápis e comprovante de 
inscrição (para anotar o gabarito). Demais objetos, colocá-los sob a carteira, juntamente 
com os eletrônicos desligados e  lacrados. 
 
6. O 1º candidato que terminar a prova, só sairá da sala 30 minutos após o início da prova. 
 
7.  Não será permitido levar o Caderno de Questões. 
 
8. O candidato não pode transitar pela sala e só pode levantar-se para ir ao banheiro depois de 
30 minutos do início da prova, acompanhado do fiscal de corredor, sob pena de ser 
eliminado. 
 
9. Ao final, devolva aos Fiscais todo o material recebido, ou seja, este CADERNO DE 
QUESTÕES e o seu CARTÃO RESPOSTA, caso contrário, você sofre a pena de ser 
eliminado.  
 
A Prefeitura Municipal de MOJU DESEJA SUCESSO PARA VOCÊ!  
 

 
CONFIRA O GABARITO LOGO APÓS A PROVA 

Realização: IDEA. Operacionalização:www.comtalento.com.br

NOME COMPLETO 
 

________________________________________________

INSCRIÇÃO 
 

___________ 






ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA
O texto a seguir é referente às questões de 01 a 05. 

 
“Aprender a ser cidadão e ser 
cidadã é, entre outras coisas, 
aprender a agir com respeito, 
solidariedade, responsabilidade, 
justiça, não-violência; é aprender a 
usar o diálogo nas mais diferentes 
situações e comprometer-se com o 
que acontece na vida coletiva da 
comunidade e do país. Estes 
valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos 
pelos estudantes e, portanto, podem 
e devem ser ensinados na escola.” 
(Texto extraído do Módulo de Apresentação do 
Programa de Desenvolvimento Profissional 
Continuado – pág. 16 / MEC-Governo Federal) 

 
01. O tema central do texto é 
(A) respeito. 
(B) ética. 
(C) democracia. 
(D) coletividade. 
(E) justiça. 
 
02. O propósito do texto é dizer que 
(A) ser cidadão ou cidadã está em usar a razão e que 
esta seja a melhor forma de ensinar os conteúdos com 
quais os estudantes conviverão na escola. 
(B) os valores e os princípios são papéis ativos no 
discurso estudantil, para que o aluno torne-se um homem 
de bem. 
(C) uma educação deve partir dos princípios não-
temáticos que a escola abordará ao longo do ano letivo, 
do ponto de vista da moral. 
(D) a educação para a cidadania pauta-se 
necessariamente em princípios éticos democráticos que 
se realizem a partir do compromisso da escola com o 
ensino. 
(E) os educadores, ao apropriarem-se da democracia e 
da cidadania, podem ensiná-las na escola. 
 
03. A expressão “comprometer-se” retoma a idéia de 
(A) aprender a ser cidadão. 
(B) agir com respeito. 
(C) coletividade na comunidade. 
(D) valores. 
(E) ensinamentos na escola. 
 
04. Do período “Estes valores e estas atitudes precisam 
ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e, 
portanto, podem e devem ser ensinados na escola.”, a 
análise correta que se faz do emprego das quatro 
ocorrências da conjunção “e”, é 
(A) somente a primeira tem valor aditivo. 
(B) a primeira e a segunda têm valor aditivo. 
(C) valor aditivo só pode ser atribuído à terceira 
conjunção. 

(D) a terceira tem valor explicativo e as outras, aditivo. 
(E) todas as conjunções têm valor aditivo. 
05. Ao construir um texto faz-se necessário escolher a 
função da linguagem, pois a intenção do que se quer dizer 
encontra-se nessa escolha. A intenção comunicativa do 
texto está centrada, portanto, na função 
(A) metalingüística. 
(B) conativa. 
(C) referencial. 
(D) fática. 
(E) emotiva. 
 
06. Das “Dicas para escrever bem”, (Um spam – atribuído a 
Nilo Moraes – revista Língua Portuguesa, № 26, dezembro 
de 2007 – frases adaptadas), uma aplicação coerente, 
encontra-se na frase: 
(A) Não esqueça das maiúsculas, como já dizia minha 
professora loreta lá no colégio do rosário, na vila de moju. 
(B) Nunca generalize: generalizar, em todas as situações, 
sempre é um erro. 
(C) A voz passiva deve ser evitada. 
(D) Evite lugares comuns assim como o diabo foge da cruz. 
(E) Eu, uma pessoa estudiosa, sei que o aposto fica entre 
vírgulas. 
 
07. Em relação à norma culta, na frase “Às custas de muita 
conversa, conseguimos fazê-lo mudar de opinião.”, observa-
se um erro de 
(A) regência. 
(B) concordância verbal. 
(C) concordância nominal. 
(D) ortografia. 
(E) flexão da palavra. 
 
08. O emprego do adjunto adverbial (sublinhado nas 
alternativas) estabelece uma relação semântica de 
acréscimo, em: 
(A) Estudou para passar no concurso. 
(B) É preciso agir rapidamente. 
(C) Estudou muito. 
(D) Além da tristeza, sentia profundo cansaço. 
(E)O candidato apareceu duas vezes . 
 
O texto a seguir é referente às questões de 09 e 10. 

“Presídios, periferias e delegacias já não têm 
mais controle sobre a gíria ligada ao 
universo criminal, que se espalha pela mídia 
e pelo cotidiano do cidadão comum.” 

09. O texto afirma que 
(A) Emprega-se tanto a gíria que os delegados perderam o 
controle em fazer com que essa maneira de comunicação 
esteja centrada somente nos presídios. 
(B) As instituições ligadas ao crime perderam o domínio 
quanto ao uso da gíria, tanto que chegou à mídia e ao dia-a-
dia do homem.  
(C) A expansão desses termos para a linguagem do 
cotidiano depende, na maioria das vezes, da mídia. 






(D) As gírias nascem, crescem e ligam-se ao universo 
criminal, dificultando assim o controle feito pela polícia. 
(E) A maioria dos grupos sociais desenvolve termos ou 
expressões particulares ao universo da gíria. 
 
10. Em relação às normas gramaticais, é correto afirmar 
que 
(A) a palavra “gíria” é acentuada, porque é paroxítona 
terminada em “a”. 
(B) “presídios, periferias e delegacias” é sujeito 
composto, por isso o verbo ter (têm) está no plural. 
(C) a expressão “universo criminal” tem função de 
locução adjetiva. 
(D) o plural da palavra cidadão é cidadões. 
(E) a palavra “que” é um pronome relativo referente à 
palavra controle. 
 
As próximas 5 questões referem-se ao Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Município de Moju, Lei n° 
405, de 12/10/1989 
 
11. A posse do servidor Público Municipal de Moju é 
dada pelo 
(A) Prefeito. 
(B) Secretário de Administração. 
(C) Chefe de gabinete da Prefeitura. 
(D) Presidente da Câmara de Vereadores. 
(E) Chefe do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura. 
 
12. Para efeito de aposentadoria computar-se-á 
integralmente o tempo de serviço efetivamente realizado 
em outra instituição, EXCETO aquele prestado  
(A) em autarquia. 
(B) no período ativo das Forças Armadas. 
(C) a instituição de caráter privado que tiver sido 
transformada em estabelecimento de serviço público. 
(D) enquanto esteve em tratamento de saúde. 
(E) como função gratificada antes da realização do 
concurso público. 
 
13. No caso de Extinção de um cargo ou de declarada a 
sua desnecessidade, o funcionário estável  
(A) terá direito à aposentadoria. 
(B) ficará em disponibilidade remunerada. 
(C) será dispensado. 
(D) será imediatamente transferido para outro setor. 
(E) ficará em quadro em extinção com vencimentos 
estagnados. 
 
14. NÃO se concederá licença, sem vencimento ou 
remuneração e sem contagem de tempo para 
aposentadoria ou promoção, para tratamento de 
assuntos particulares ao funcionário nomeado, removido 
ou transferido,  
(A) pelo prazo de 18 meses. 
(B) que já gozou desse tipo de licença. 
(C) antes de assumir o exercício. 
(D) após o estágio probatório. 
(E) faltando menos de 5 anos para a aposentadoria. 

15. Após cada _______ de efetivo exercício, ao funcionário 
que a requerer, conceder-se-á licença especial de 
________ com todos os direitos e vantagens do seu cargo 
efetivo. 
As lacunas são corretamente preenchidas com 
(A) 7 anos  e 6 meses. 
(B) 8 anos e 1 ano. 
(C) 9 anos e 6 meses. 
(D) 10 anos e 6 meses. 
(E) 10 anos e 1 ano. 
 
16. A divisão regional brasileira é realizada de duas formas: 
através das 5 regiões do IBGE ou a partir de 3 grandes 
regiões geo-econômicas. Segundo a divisão do IBGE, a 
região que apresenta o maior número de estados é a  
(A) Amazônica. 
(B) Norte. 
(C) Nordeste. 
(D) Centro Oeste. 
(E) Centro Sul. 
 
Utilize a letra da música abaixo para resolver as duas 
próximas questões: 

TOCA TOCANTINS 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar 
Os meios não são os fins 
Por que vão te matar? 
Por que te transformar 
Em águas assassinas 
E nelas afogar a vida? 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar 
É lá o teu destino aqui não é teu lugar 
Que viva o açaizeiro 
A arara e o tamuatá 
Não matem o mato inteiro 
Não morra o rio Guamá 
Toca Tocantins 
Tuas águas para o mar... 

  Nilson Chaves e Jamil Damous 
17. A música refere-se mais implicitamente 
(A) ao desmatamento da Amazônia. 
(B) ao aumento da temperatura terrestre. 
(C) à hidrelétrica de Tucuruí. 
(D) às enchentes dos nossos rios. 
(E) à influência do mar sobre o rio Tocantins. 
 
18. No trecho “Por que te transformar em águas assassinas 
e nelas afogar a vida?”, é apontado um problema que 
poderia ser minimizado pela  
(A) política de resgate nas águas do rio Tocantins. 
(B) construção de eclusas. 
(C) redução do desmatamento da região. 
(D) vigilância constante ao longo do rio Tocantins. 
(E) recuperação da flora e fauna destruídas. 
 
19. Ao norte, o município de Moju tem fronteiras com os 
municípios de  






(A) Abaetetuba e Barcarena. 
(B) Acará e Tailândia. 
(C) Breu Branco e Baião. 
(D) Acará e Mocajuba. 
(E) Igarapé Miri e Tomé Açu. 
 
20. Quatorze comunidades do Município de Moju situam-
se no Território Quilombola denominado de 
(A) Afro Moju. 
(B) Moju dos Palmares. 
(C) Divino Espírito Santo. 
(D) Jenipabu. 
(E) Jambuaçu. 
 
21. A nutrição humana envolve diversos órgãos do 
aparelho digestivo. A enzima amilase exerce importante 
papel no processo digestivo-absortivo. O órgão 
responsável pela secreção dessa enzima  é o 
(A) estômago. 
(B) fígado. 
(C) pâncreas. 
(D) duodeno. 
(E) intestino delgado. 
 
22. Os ácidos graxos são nutrientes importantes para o 
metabolismo. São ácidos graxos saturados: 
(A) Butírico e Capróico. 
(B) Esteárico e Oléico. 
(C) Oléico e Linoléico. 
(D) Esteárico e Araquidônico. 
(E) Linoléico e Palmitoléico. 

 
23. A alimentação complementar é recomendada a partir 
dos 6 meses de vida. Para as crianças que continuam 
sendo amamentadas no peito é recomendado oferecer 
alimentos complementares 
(A) seis vezes ao dia. 
(B) cinco vezes ao dia. 
(C) quatro vezes ao dia. 
(D) três vezes ao dia. 
(E) duas vezes ao dia. 

 
24. Para a classificação do estado nutricional de adultos, 
a partir de medidas antropométricas, é recomendada a 
utilização 
(A) de curvas de ganho ponderal. 
(B) da tabela de Percentil. 
(C) da tabela de Desvio-Padrão. 
(D) de curvas de Crescimento. 
(E) do índice de Massa Corporal. 
 
25. Em pacientes diabéticos, o nutriente que mais afeta a 
glicemia é a/o 
(A) proteína. 
(B) carboidrato. 
(C) lipídeo. 
(D) ferro. 
(E) vitamina C. 

26. A anemia ferropriva em gestantes pode ser tratada com 
o aumento do consumo de alimentos naturalmente ricos em 
ferro. Estes alimentos são 
(A) leite e ovo. 
(B) chá e café. 
(C) açúcar e queijo. 
(D) carne vermelha e feijão. 
(E) iogurte e refrigerante. 

 
27. O caroteno é um pigmento encontrado em alimentos de 
origem animal e vegetal, podendo ser convertido no 
organismo em vitamina  
(A) A. 
(B) D. 
(C) E. 
(D) K. 
(E) C. 

 
28. Em pacientes queimados, um dos objetivos da terapia 
nutricional no fornecimento de quantidade adequada de 
proteína é para garantir o 
(A) catabolismo. 
(B) controle da dor e ansiedade. 
(C) equilíbrio de nitrogênio positivo. 
(D) aumento da translocação bacteriana. 
(E) equilíbrio de nitrogênio negativo. 

 
29. Os fatores extrínsecos afetam o desenvolvimento de 
microorganismos nos alimentos. É um fator extrínseco o/a 
(A) pH. 
(B) potencial de óxi-redução. 
(C) atividade de água. 
(D) conteúdo em nutrientes. 
(E) temperatura.  

 
30. Dentre os microorganismos patogênicos de importância 
em alimentos, são exemplos de bactérias Gram-positivas: 
(A) Clostridium Botulinum e Escherichia Coli. 
(B) Salmonella e Campylobacter Jejuni. 
(C) Clostridium Perfrigens e Shigella. 
(D) Bacillus Cereus e Staphylococcus aureus. 
(E) Yersinia enterocolitica e Vibrio cholerae.  

 
31. De acordo com a Lei nº 6.437/77 é uma infração 
sanitária: 
(A) Aviar receita de acordo com prescrições médicas ou 
determinação expressa de lei e normas regulamentares. 
(B) Proibir a propaganda sobre alimentos.  
(C) Expor à venda ou entregar ao consumo produtos de 
interesse à saúde cujo prazo de validade tenha expirado, ou 
apor-lhes novas datas, após expirado o prazo. 
(D) Interditar parcial ou totalmente um estabelecimento. 
(E) Observância das exigências sanitárias relativas a 
imóveis pelos seus proprietários ou por quem detenha 
legalmente a sua posse. 

 
32. O Programa Bolsa-Família é um programa de 
transferência direta de renda. Na área da saúde, uma das 






condicionalidades a serem cumpridas pelas famílias com 
crianças menores de 7 anos é 
(A) manter atualizado o calendário de vacinação.  
(B) participar de programas de planejamento familiar. 
(C) participar de campanhas educativas sobre doenças 
crônicas não transmissíveis. 
(D) participar de campanhas educativas sobre doenças 
sexualmente transmissíveis. 
(E) participar de campanhas educativas sobre 
Hipertensão arterial. 

 
33. Na regulamentação das atividades do profissional 
nutricionista em relação à publicidade, é vedado ao 
Nutricionista: 
(A) Atender às determinações da legislação própria de 
regulação da proteção e defesa do consumidor. 
(B) Colaborar com as autoridades sanitárias e de 
fiscalização profissional. 
(C) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade de 
qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais. 
(D) Valer-se da profissão para manifestar preferência ou 
para divulgar ou permitir a divulgação, em qualquer tipo 
de mídia, de marcas de produtos ou nomes de empresas 
ligadas às atividades de alimentação e nutrição. 
(E) identificar-se, informando sua profissão, nome, 
número de inscrição no Conselho Regional de 
Nutricionistas e respectiva jurisdição, quando no 
exercício profissional. 

 
34. Na administração dos serviços de alimentação, a 
conservação de equipamentos e utensílios é uma 
atividade que merece especial atenção. Para conservar 
equipamentos e utensílios, é recomendável 
(A) deixar panelas secarem no fogo. 
(B) adicionar água fria em panela quente. 
(C) deixar utensílios de madeira imersos em água. 
(D) remover nódoas de panelas de alumínio fervendo-as 
com solução de álcool a 70%. 
(E) secar imediatamente superfícies de material que 
enfer-ruja, evitando o ambiente úmido. 

 
35. No preparo de alimentos, muitas vezes é necessário 
a subdivisão com separação em partes. O processo de 
separação de dois líquidos consiste em  
(A) descascar. 
(B) decantar. 
(C) moer. 
(D) peneirar. 
(E) espremer.  

 
36. No processo de armazenamento e conservação de 
hortaliças pode ser utilizado o branqueamento, cuja 
técnica consiste em 
(A) destruição pelo calor, seguido de resfriamento em 
água dos sistemas enzimáticos das hortaliças. 
(B) congelamento das hortaliças com a finalidade de 
impedir ou reduzir a ação destrutiva dos 
microorganismos. 

(C) enlatamento com salmoura, seguido de processamento 
térmico. 
(D) enlatamento de hortaliças acidificadas artificialmente. 
(E) fritura de hortaliças seguida de fermentação láctea. 
 
37. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no seu 
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação, define Boas Práticas como procedimentos 
(A) de preparo de alimentos. 
(B) necessários para garantir a qualidade dos alimentos. 
(C) para o congelamento dos alimentos. 
(D) de pesagem de alimentos. 
(E) para elaboração de dietas. 

 
38. No planejamento de cardápios que envolvem 
preparações com ovos é recomendável evitar o cozimento 
excessivo do ovo, porque os ácidos de enxofre, presentes 
nas proteínas da clara, quando submetidos a altas 
temperaturas causam 
(A) aceleração da coagulação das proteínas. 
(B) esfarelamento do ovo cozido quando submetido ao 
corte.  
(C) rachaduras na casca do ovo durante o processo de 
cocção. 
(D) odor desagradável e coloração esverdeada ao redor da 
gema. 
(E) esponjosidade e leveza às preparações. 

 
39. A combinação de duas medidas antropométricas 
permite estimar o risco de doenças cardiovasculares em 
adultos. Essas medidas são 
(A) cintura e quadril. 
(B) peso e altura. 
(C) altura e Pregas cutâneas. 
(D) perímetro braquial e Perímetro Cefálico. 
(E) cintura e Prega cutânea triciptal. 
 
40. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional propõe 
como um indicador de saúde a/o 
(A) prevalência de doenças infecciosas e parasitárias. 
(B) prevalência de sedentarismo. 
(C) incidência de doenças crônicas.  
(D) taxa de natalidade.  
(E) ganho de peso gestacional.  
 







