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PORTUGUÊS 
 

Considere o poema abaixo de Augusto dos Anjos e responda 

as questões 01, 02, 03 e 04.  

 

O Coveiro 

 

Uma tarde de abril suave e pura 

Visitava eu somente ao derradeiro 

Lar; tinha ido ver a sepultura 

De um ente caro, amigo verdadeiro. 

 

Lá encontrei um pálido coveiro 

Com a cabeça para o chão pendida; 

Eu senti a minh'alma entristecida 

E interroguei-o: "Eterno companheiro 

 

Da morte, quem matou-te o coração?"  

Ele apontou para uma cruz no chão,  

Ali jazia o seu amor primeiro! 

 

Depois, tomando a enxada, gravemente,  

Balbuciou, sorrindo tristemente: 

- "Ai, foi por isso que me fiz coveiro!" 

 

 

01. No poema de Augusto dos Anjos é possível concluir que: 

A) o Autor foi de encontro ao túmulo de um ente queri-

do amigo e se deparou com o túmulo de sua primeira 

amada; 

B) o Coveiro sentiu a sua alma entristecida ao se depa-

rar com a cena do Autor que se deparou com o tú-

mulo do seu amor primeiro; 

C) o Autor se configura como coveiro que vivencia a 

constância de seu amor primeiro, através de um tú-

mulo; 

D) o coveiro exerce o ofício da profissão motivado pelo 

desejo de estar próximo do seu amor primeiro; 

E) o coveiro se sente sensibilizado com a cena fraterna 

entre o autor e o túmulo do seu ente companheiro.    

 

02. A palavra “Balbuciou” pode ser substituída sem alteração 

semântica por: 

A) gaguejou 

B) gritou 

C) chorou 

D) soluçou 

E) suplicou 

 

03. No trecho “Eterno companheiro, da morte, quem matou-te 

o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na ótica da 

colocação pronominal, linguisticamente, temos: 

A) a presença adequada da mesóclise; 

B) a presença adequada da próclise; 

C) a presença adequada da ênclise; 

D) a presença inadequada da próclise; 

E) a presença inadequada da ênclise. 

 

 

 

 

 

 

04. Ainda no trecho “Eterno companheiro, da morte, quem 

matou-te o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na 

ótica da estilística, ocorre: 

A) uma metonímia 

B) uma catacrese 

C) uma metáfora 

D) uma sinestesia 

E) uma onomatopeia 

 

Considere a charge abaixo e responda a questão 05. 

 

 
 

05. O enunciado escrito na parte superior do quadro negro da 

charge acima tem sistematicamente: 

A) um sujeito simples 

B) um sujeito composto 

C) uma oração sem sujeito 

D) um sujeito indeterminado 

E) um sujeito oculto 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 06 sobre o 

paralelismo nas construções. 

 

 
 

06. Com base no enunciado da imagem acima, é possível 

concluir que: 

A) houve o registro de um processo metafórico. 

B) há a presença de uma oração absoluta. 

C) o verbo “recolha” provocou uma expressão conotati-

va. 

D) o pronome “suas” originou uma ambiguidade. 

E) o substantivo “cão” apresenta-se em duplo sentido. 
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Atente-se para a imagem abaixo e responda a questão 07. 

 
 

07. A imagem acima compreende o cumprimento de dois 

jovens utilizando a língua espanhola, mais precisamente, a 

palavra “Hola”, que em português, registra-se cognitivamente 

“Olá”. O cumprimento dos jovens usufruindo da interjeição 

citada, consiste em uma: 

A) função emotiva 

B) função metalinguística 

C) função poética 

D) função conativa 

E) função fática 

 

08. Entre as alternativas abaixo, marque a que apresenta uma 

inadequação de concordância verbal.  

A) Um grupo de rapazes tumultuava o centro da cidade.  

B) Devem ter fugido mais de vinte presos.  

C) Os Estados Unidos estão prestes a entrar em crise 

econômica novamente. 

D) Só 10% dos eleitores se absteve da votação.  

E) Alguns dos camponeses vieram de longe.  

 

09. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que a palavra 

grafada corresponde a um verbo.  

A) As fotos foram anexadas no processo. 

B) As flores ele a água renitente. 

C) Jorginho postou nova foto no facebook. 

D) Atenção! Muito cuidado ao descer as escadas. 

E) Resistência é a palavra de ordem dos indígenas. 

 

10. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 

todas as palavras escritas corretamente. 

A) reivindicação, mendigo, rebuliço 

B) reivindicação, mendingo, rebuliço 

C) reinvidicação, mindigo, rebuliço 

D) reivindicação, mendigo, reboliço 

E) reivindicação, mendigo, reboliço 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Recentemente, o Senador Demostenes Torres foi mostra-

do na imprensa televisiva tendo conversas telefônicas com o 

contraventor Carlinhos Cachoeira, preso em operações da 

Polícia Federal. As conversas gravadas, através de autoriza-

ção da Justiça, põe em xeque-mate o mandato eletivo do Se-

nador que, justamente, defendia o combate a corrupção. A 

decepção de muitos brasileiros foi o fato de Demóstenes 

Torres sempre ter defendido o combate a corrupção, ter sido 

Procurador Geral do Ministério Público e por ter sido Secre-

tário de Segurança Pública no estado: 

A) do Amazonas 

B) de Sergipe 

C) de Goiás 

D) de São Paulo 

E) do Mato Grosso 

 

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Sergipe corresponde a: 

A) Desembargador Roberto Porto 

B) Desembargadora Célia Pinheiro 

C) Desembargadora Susana Maria Carvalho Oliveira 

D) Desembargador José Alves Neto 

E) Desembargador Netônio Bezerra Machado 

 

13. O Brasil, nos últimos anos tem se destacado no cenário 

econômico mundial. Depois da estabilização da moeda ainda 

no governo Itamar Franco, o país pouco a pouco reestabele-

ceu sua economia, o que foi mantido por governos posterio-

res. A grande surpresa foi o fato de o Brasil ter passado re-

centemente para a sexta posição do ranking mundial das mai-

ores economias do mundo ao ultrapassar: 

A) a China 

B) a Alemanha 

C) o Japão 

D) os Estados Unidos 

E) o Reino Unido 

 

14. O Governo Federal tem ampliado os investimentos na 

área da Educação como forma de acompanhamento do cres-

cimento natural das bases educativas. Entre os programas do 

Governo Federal assinale a alternativa abaixo que apresenta o 

sistema que unifica o processo seletivo para as vagas das 

instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota 

do Exame Nacional do Ensino Médio. 

A) SISU 

B) ENEM 

C) PROUNI 

D) FIES 

E) ENADE 

 

15. As artes plásticas sempre foi uma das culturas mais admi-

radas pelos intelectuais de uma sociedade. Muitas vezes, é 

através de uma obra de arte que se percebe a personalidade do 

ser humano, bem como, sua expressão de sentimento. No 

Brasil, uma das mais importantes pintoras do Modernismo 

Brasileiro, no qual expôs toda a sua influência ao surrealismo 

foi: 

A) Clarice Lispector 

B) Társila do Amaral 

C) Chiquinha Gonzaga 

D) Elis Regina 

E) Cecília Meireles 

 

16. Todos os municípios citados abaixo fazem limites com 

Pacatuba, EXCETO: 

A) Neópolis 

B) Brejo Grande 

C) Japaratuba 

D) Japoatã 

E) Pirambu 
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17. O prefeito do município de Pacatuba eleito para o quadri-

ênio 1997-2000 foi: 

A) José Francisco de Melo; 

B) Diva de Santana Melo; 

C) Luiz Carlos dos Santos; 

D) Edson Moura Travassos Filho;  

E) Luiz Carlos Ferreira. 

 

18. O cidadão nascido no município de Pacatuba tem como 

gentílico a denominação: 

A) pacatubeense 

B) pacabense 

C) pacatubano 

D) pacatuense 

E) pacatubense 

 

19. Segundo o IBGE, no Censo de 2010, a cidade de Pacatu-

ba, ficou com uma população estimada em: 

A) 13.137 habitantes 

B) 15.265 habitantes 

C) 17.809 habitantes 

D) 19.544 habitantes 

E) 21.721 habitantes 

 

20. A Câmara Municipal de Pacatuba é formada de 09 verea-

dores. Entretanto, nas próximas eleições haverá uma mudança 

no quantitativo de vagas em quase todas as câmaras de verea-

dores do país com base na Emenda Constitucional de Nº 

58/2009. Neste caso, o Poder Legislativo do Município de 

Pacatuba: 

A) Diminuirá para 07 o número de vagas para o cargo 

eletivo; 

B) Permanecerá com as 09 vagas de cargo eletivo já 

existente; 

C) Aumentará de 09 para 10 vagas; 

D) Aumentará de 09 para 11 vagas; 

E) Aumentará de 09 para 13 vagas. 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Conforme o Artigo 6º da Constituição Federal, todos os 

itens abaixo são direitos sociais, EXCETO: 

A) a educação 

B) a saúde 

C) o plano de saúde 

D) a alimentação 

E) o lazer 

 

22. Com base no Artigo 8º da Constituição Federal, considere 

os itens abaixo sobre a livre associação profissional ou sindi-

cal e marque a alternativa correta.  

I. É vedada a criação de mais de uma organização sin-

dical, em qualquer grau, representativa de categoria 

profissional ou econômica, na mesma base territori-

al, que será definida pelos trabalhadores ou empre-

gadores interessados, não podendo ser inferior à área 

de um Município; 

II. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas; 

III. É obrigatória a contribuição que, em se tratando de 

categoria profissional, será descontada em folha, pa-

ra custeio do sistema confederativo da representação 

sindical respectiva, independentemente da contribui-

ção prevista em lei; 

IV. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 

partir do registro da candidatura a cargo de direção 

ou representação sindical e, se eleito, ainda que su-

plente, até um ano após o final do mandato, salvo se 

cometer falta grave nos termos da lei. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

23. Todos os itens abaixo correspondem aos princípios obe-

decidos pela Administração Pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, conforme a Constituição Federal em seu 

Artigo 37, EXCETO: 

A) legalidade 

B) impessoalidade 

C) moralidade 

D) publicidade 

E) parcialidade 

 

24. Ainda sobre o Artigo 37 da Constituição Federal, todas as 

alternativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessí-

veis aos brasileiros que preencham os requisitos es-

tabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei;  

B) A investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma pre-

vista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;  

C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 

pagos pelo Poder Executivo; 

D) É permitida a acumulação remunerada de cargos pú-

blicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no 

inciso XI.  

E) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela 

não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de autoridades 

ou servidores públicos. 
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25. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Pacatuba, 

são de competência do Município: 

I. Legislar sobre licitações e contratação em todas as 

modalidades para a administração pública municipal, 

direta e indireta, inclusive as fundações públicas 

municipais e as empresas sob seu controle, indepen-

dente das normas gerais da legislação Federal; 

II. Legislar sobre assunto de interesse local; 

III. Constituir a Guarda Municipal destinada à proteção 

de seus bens, serviços e instalações, conforme dispu-

ser a Lei; 

IV. Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando 

balancetes, nos prazos fixados em lei. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

26. Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “é uma 

atividade de Administração que tem por fim assegurar, de 

modo permanente, contínuo e geral, a satisfação de necessi-

dades essenciais ou secundárias da sociedade, assim por lei 

considerados, e sob as condições impostas unilateralmente 

pela própria Administração”. O trecho citado corresponde 

a(o): 

A) característica sobre Serviço Público no Brasil; 

B) objetivo sobre Administração Pública no Brasil; 

C) conceito sobre Serviço Público no Brasil; 

D) finalidade sobre técnicas administrativas; 

E) obrigação do Serviço Público no Brasil. 

 

27. É de competência do Município, segundo a Lei Orgânica 

instituir impostos sobre: 

I. propriedade predial territorial urbana; 

II. transmissão intervivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou cessão fí-

sica e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisi-

ção; 

III. serviço de qualquer natureza, não compreendido na 

competência do Estado, definida em lei complemen-

tar federal, que poderá excluir da incidência, em se 

tratando de exportação de serviços para o exterior.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

28. Considere o fragmento a seguir: 

“Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, trata-

dos e regras de direito internacional, ao crime cometido, no 

todo ou em parte, no território nacional, ou que nele, embora 

parcialmente, produziu ou devia produzir seu resultado”, 

Artigo 4°, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Esse artigo se refere: 

A) a lei penal no tempo; 

B) ao lugar do crime; 

C) à anterioridade da Lei; 

D) a extraterritorialidade; 

E) a eficácia da sentença estrangeira. 

 

29. Segundo o Artigo 19, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, não há crime quando o agente pratica o 

fato: 

I. em caso de necessidade; 

II. em legítima defesa; 

III. em estrito cumprimento de dever legal ou no exercí-

cio regular de direito. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

30. O Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 enten-

de por excesso culposo: 

A) legítima defesa quem, usando moderadamente dos 

meios necessários, repele injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito seu ou de outrem; 

B) estado de necessidade quem pratica o fato para sal-

var de perigo a toa, que não provocou por sua vonta-

de, nem podia de outro modo evitar, direito próprio 

ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 

razoável exigir-se; 

C) o agente que excede culposamente os limites da legí-

tima defesa, respondendo pelo fato, se este for puní-

vel como crime culposo; 

D) coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, 

não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, 

só punível o autor da coação ou da ordem; 

E) erro quando à pessoa contra a qual o crime é pratica-

do não isenta de pena. Não se consideram, neste ca-

so, as condições ou qualidades da vítima, senão as 

da pessoa contra quem o agente queria praticar o 

crime. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Sobre as dietas enterais, assinale a alternativa correta. 

A) O tamanho da molécula de carboidratos afeta a os-

molalidade da dieta administrada por sonda: quanto 

mais hidrolisados os carboidratos estiverem na fór-

mula, maior será a osmolalidade. 

B) A relação caloria/nitrogênio pode variar de 100 a 

300 kcal por grama de nitrogênio, sendo que na mai-

oria dos pacientes com indicação de suporte nutrici-

onal esta relação fica em torno de 300 kcal/grama de 

nitrogênio. 

C) As fórmulas para dietas enterais devem proporcionar 

1 kcal/mL. Fórmulas hipercalóricas não devem ser 

utilizadas para evitar risco metabólico nos pacientes. 

D) É de fundamental importância o controle da osmola-

lidade da fórmula: quando administrada no duodeno 

ou intestino delgado, recomenda-se uma fórmula de 

alta osmolalidade. 
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E) No preparo de dieta por sonda nasogástrica de paci-

entes diabéticos é muito importante a inclusão de 

adoçante artificial para melhorar a aceitação pelo 

paciente. 

 

32. Considerando a epidemiologia nutricional, pode-se afir-

mar que: 

I. A síndrome metabólica é caracterizada como um 

grupo de anormalidades metabólicas frequentemente 

encontradas em indivíduos com grande localização 

abdominal de gordura. 

II. O cenário atual de transição epidemiológica no Bra-

sil conjuga redução da prevalência das doenças de 

origem não infecciosas tradicionais e substituição 

dessas pelas doenças crônicas não transmissíveis 

como câncer, osteoporose, diabetes e doenças cardi-

ovasculares. 

III. A Organização Mundial de Saúde indica que somen-

te os valores de IMC entre 25 e 30 kg/m
2
 são res-

ponsáveis pela maior parte do impacto sobre certas 

comorbidades associadas à obesidade. 

IV. Após os 25 anos, a média de peso anual adquirida 

pelas pessoas é de 500g de massa magra, enquanto 

ocorre uma perda, em torno de 100 a 200 gramas por 

ano, de massa gordurosa no organismo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

33. Marque a alternativa correta sobre a função dos ácidos 

graxos na prática clínica.  

A) Dietas ricas em óleo de peixe (ω-3) ou pobres em 

ômega-6 (ω-6) aumentam a produção das citocinas 

e, assim, a resposta inflamatória, devido à redução 

de derivados inflamatórios de ω-6. 

B) Imunonutrição é um processo que envolve adminis-

tração de nutrientes por via enteral, mas não por via 

intravenosa para melhorar o estado imunológico e 

metabólico de um paciente. 

C) Soluções lipídicas que só têm uma única fonte de li-

pídeo são melhores do que aquelas que contenham 

várias fontes de lipídeos como: óleo de soja, ácido 

graxo de cadeia média (TCM), óleo de oliva e óleo 

de peixe. 

D) Os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, 

principalmente ômega-3 (ω-3), não são considerados 

imunonutrientes, pois influenciam a produção de ci-

tocinas e a resposta induzida nos tecidos-alvos. 

E) Os ácidos graxos ômega-3 (ω-3) parecem reduzir a 

resposta inflamatória pela redução dos mediadores 

lipídicos derivados de ácidos graxos ômega-6 (ω-6). 

 

 

 

 

 

 

34. Sobre a obesidade, marque a alternativa correta. 

A) Durante o tratamento da obesidade, pode acontecer o 

efeito platô e esse mecanismo não está associado a 

uma resposta orgânica à restrição calórica. 

B) Refeições pequenas e frequentes resultam em maior 

ganho de tecido adiposo. 

C) O aumento dos níveis circulantes do hormônio de 

crescimento (GH) associado à falta de atividade físi-

ca favorece a perda de massa muscular; com a redu-

ção do gasto calórico, provoca o desenvolvimento da 

obesidade. 

D) O idoso apresenta alterações fisiológicas próprias do 

processo de envelhecimento que levam à diminuição 

da massa magra e aumento da massa gorda; portan-

to, elas estão etiologicamente relacionadas ao surgi-

mento de novos casos de obesidade neste estágio de 

vida. 

E) No primeiro ano de vida ocorre um crescimento no 

tamanho dos adipócitos (hipertrofia) com pouco au-

mento no número de células (hiperplasia). 

 

35. Assinale a alternativa que indica a afirmação correta. 

A) Criança de baixo peso é somente aquela que nasce 

com menos de 1.500 g. 

B) A taurina é um aminoácido sulfônico importante pa-

ra a criança de baixo peso. Para essas crianças a 

energia ofertada deve ser em níveis suficientes para 

que a proteína seja utilizada para o crescimento. 

C) A criança que nasce de baixo peso é fisiologicamen-

te semelhante àquela que nasce de peso adequado 

para a idade. 

D) A maioria dos estoques de nutrientes é depositada já 

nos primeiros dois meses de gestação. 

E) O leite das mães das crianças que nascem a termo é 

melhor do que daquelas cujos filhos nasceram pre-

maturamente. 

 

36. Assinale a alternativa que indica o fator abaixo que pode 

causar DTA’s (Doenças Transmitidas por Alimentos). 

A) Alimentos prontos, conservados em temperaturas 

acima de 65°C; 

B) Boas práticas de produção e manipulação de alimen-

tos; 

C) Alimentos congelados e conservados a -18°C; 

D) Abuso do binômio tempo-temperatura; 

E) Cocção excessiva de alimentos.  
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37. Sobre os conceitos sobre a vigilância nutricional, assinale 

a alternativa correta. 

A) A Vigilância Alimentar e Nutricional foi concebida 

na década de 70, tendo como objetivo, segundo 

FAO/UNICEF/OMS: promover informação contínua 

sobre as condições nutricionais da população e os fa-

tores que as influenciam. 

B) A Vigilância Alimentar e Nutricional objetiva forne-

cer subsídios para as decisões políticas, auxiliar no 

planejamento, no monitoramento, exceto no gerenci-

amento de programas relacionados com a melhoria 

dos padrões de consumo alimentar e do estado nutri-

cional da população. 

C) A Vigilância Alimentar e Nutricional contempla ati-

vidades somente de análise de dados e informações 

que podem descrever as condições alimentares e nu-

tricionais da população. 

D) As informações da Vigilância Alimentar e Nutricio-

nal não fornecem dados para decisões a serem toma-

das pelos responsáveis por políticas, planejamento e 

gerenciamento de programas relacionados com a 

melhoria dos padrões de consumo alimentar e do es-

tado nutricional. 

E) A Vigilância Alimentar e Nutricional não de forma 

rotineira, deve ser incluída nos serviços de saúde por 

meio da sensibilização e capacitação dos profissio-

nais envolvidos. 

 

38. Assinale a alternativa que indica a afirmação correta. 

A) O Sistema Único de Saúde (SUS) se propõe a tratar 

a doença e não a promoção da saúde, democratizan-

do as informações relevantes para que a população 

conheça seus direitos e os riscos à sua saúde. 

B) Através do Sistema Único de Saúde (SUS), todos os 

cidadãos têm direito a consultas, exames, interna-

ções e tratamentos nas Unidades de Saúde vincula-

das ao SUS da esfera municipal, estadual e federal, 

somente públicas. 

C) Do Sistema Único de Saúde (SUS) fazem parte so-

mente os hospitais - incluindo os universitários, la-

boratórios, hemocentros, bancos de sangue, além de 

fundações e institutos de pesquisa. 

D) O controle da ocorrência de doenças,  seu aumento e 

propagação (Vigilância Epidemiológica) são algu-

mas das responsabilidades de atenção do Sistema 

Único de Saúde (SUS), assim como o controle da 

qualidade de remédios, de exames, de alimentos, da 

higiene e da adequação de instalações que atendem 

ao público, onde atua a Vigilância Sanitária. 

E) O Sistema Único de Saúde (SUS) é destinado a to-

dos os cidadãos de baixa renda, e é financiado com 

recursos arrecadados através de impostos e contri-

buições sociais pagos pela população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Marque a alternativa correta, conforme as técnicas dieté-

ticas de preparo dos alimentos. 

A) À medida que o tempo de batimento das claras do 

ovo é aumentado seu volume diminui, para posteri-

ormente aumentar. 

B) Quando se adiciona açúcar ao bater as claras do ovo, 

a formação da espuma é acelerada porque o açúcar 

retarda a desnaturação da proteína da clara do ovo. 

C) A menor ação tampão do leite é entre o pH 5 e 6. 

D) A adição do ácido cítrico às claras do ovo torna a 

espuma mais estável, porém aumenta o tempo de ba-

timento. 

E) Durante o processo de hidrogenação, o hidrogênio é 

retirado das duplas ligações do ácido graxo insatura-

do, tornando-se mais insaturado. 

 

40. Assinale a alternativa correta, quanto à avaliação nutrici-

onal de criança.  

A) A interpretação dos dados antropométricos, por meio 

do sistema de escore Z, não expressa a distância em 

desvios-padrão (DP) entre os valores observados dos 

índices Peso/Idade, Peso/Estatura e Estatura/Idade e 

os valores da mediana ou média da população de re-

ferência. 

B) Os índices antropométricos, derivados das medidas 

de peso e de estatura, mais conhecidos e usados no 

diagnóstico nutricional de crianças com até 10 anos 

de idade, são: peso por idade (P/I) e peso por estatu-

ra (P/E), não sendo levado em consideração a estatu-

ra por idade (E/I). 

C) Não existem limitações no uso isolado do indicador 

Peso/Idade para o diagnóstico de excesso de peso 

(sobrepeso/obesidade). 

D) A interpretação dos dados antropométricos pelo sis-

tema de percentis fundamenta-se na noção estatística 

de posição, posto ou número de ordem que os valo-

res observados dos índices Peso/Idade, Peso/Estatura 

e Estatura/Idade ocupam em relação à distribuição 

de referência. 

E) Os indicadores do estado nutricional são medidas 

corporais, utilizados para fins de diagnóstico nutrici-

onal. Por outro lado, os valores assumidos por estes 

quando comparados com determinados parâmetros 

de referência constituem os índices antropométricos, 

os quais possibilitam a identificação e quantificação 

da natureza e da gravidade das doenças nutricionais. 

 

 




