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INSTRUÇÕES:
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS, CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO e CADERNO DE
QUESTÕES); se houver falha, solicite a presença do fiscal.

•

Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e
apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar
borracha.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS
decorrente de erro cometido por candidato. NÃO RASURE!

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá conter somente o número aleatório, não podendo ser identificado com o nome ou
número de inscrição do candidato, cabendo ao mesmo rigoroso cuidado, sob pena de nulidade de sua prova. Preencha
seus dados apenas nos locais indicados no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO.

•

Neste momento, PREENCHA seus dados no canhoto de identificação constante do CARTÃO DE RESPOSTAS e
PREENCHA no local indicado neste CADERNO DE QUESTÕES o número Sequencial da prova constante do cartão
de respostas.

•

As provas que não estiverem identificadas corretamente no canhoto próprio serão consideradas NULAS.

•

O tempo de duração da prova será de até 3 horas.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchidos, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após concluído.

•

Destaque a parte destinada para copiar as suas respostas somente no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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PORTUGUÊS
A formação dos professores será mais longa e
mais voltada ______ prática em sala de aula. É o que
define o parecer do Conselho Nacional de Educação
(CNE), que já foi homologado pelo Ministério da Educação
(MEC) e que deverá ser colocado em prática em até dois
anos, prazo para que os cursos em funcionamento se
adequem ______ novas regras.
A homologação do Parecer 2/2015 é parte do
pacote de medidas adotadas pelo governo no final do
primeiro ano de vigência do Plano Nacional de Educação
(PNE). Entre as mudanças, está a exigência de uma carga
horária maior para os cursos de licenciatura, que passam
de 2,8 mil, o equivalente a três anos de formação, para
3,2 mil, ou quatro anos de formação. Para a segunda
licenciatura, a duração é de 800 a 1,2 mil horas e os
cursos de formação pedagógica para os graduados não
licenciados devem ter a duração de 1 mil a 1,4 mil horas.
Os futuros professores terão durante todo o curso
atividades práticas, além do estágio supervisionado em
escolas. “Há toda uma perspectiva de integração da
Educação Básica e Superior. Pensar a formação dos
professores agora não é uma atribuição apenas das
instituições de Ensino Superior, mas é uma parceria com
a Educação Básica”, explica o relator do parecer, Luiz
Fernandes Dourado.
Outra novidade, segundo o relator, é uma maior
integração entre a formação inicial dos professores e a
formação continuada, oferecida aos docentes já formados.
“Há uma busca por organicidade na formação inicial e
continuada de professores. A formação envolverá as
escolas e as secretarias de Estado, além das instituições
de Ensino Superior em atividades, cursos de extensão,
atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e
doutorado”, diz Dourado.

2) Em relação às informações presentes no texto, marcar
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(...) A formação dos professores em cursos de licenciatura
passará a ter maior carga horária.
(...) A partir do que propõe o Parecer 2/2015, a formação
de professores compreenderá atividades práticas e
estágio supervisionado em escolas.
(...) A formação de professores passa a ter maior
integração entre a formação inicial e a formação
continuada, sendo que a formação dos professores
não é somente atribuição das instituições de Ensino
Superior, mas também das instituições de Educação
Básica.
a) C - C - C.
b) E - E - E.
c) E - C - E.
d) C - E - C.

3) Sobre o sentido geral do texto, é CORRETO afirmar
que:
a) Se houver mudanças, estas serão em relação aos
cursos de bacharelado.
b) O Parecer 2/2015 ainda não foi homologado.
c) As mudanças na formação de professores dizem
respeito exclusivamente à formação continuada.
d) Haverá mudanças quanto à formação de professores
nas instituições de Ensino Superior.

4) Sobre a concordância verbal e nominal, analisar a
sentença abaixo:

http://noticias.terra.com.br/educacao/... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:

A filha mesma denunciou o pai agressor (1ª parte). Estão
quites com suas compras? (2ª parte). Seguem anexo as
fotos (3ª parte).
A sentença está:

a) a - as
b) à - às
c) à - as
d) a - às
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a) Correta somente em sua 2ª parte.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Totalmente correta.
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5) Ambas as palavras estão redigidas CORRETAMENTE
em:

10) Assinalar a alternativa que apresenta a pontuação
CORRETA:

a) Vidraceiro - execussão.
b) Touceira - izenção.
c) Recauchutar - abstenção.
d) Sujeição - mecherica.

a) Na maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, uma
perspectiva que cresce com vigor é a da importância
dos produtos não madeireiros.
b) Em algumas comunidades ribeirinhas o açaí, pode
representar 40% da dieta alimentar.
c) A data, marca simbolicamente, o fim da juventude e o
começo irrevogável da idade adulta.
d) A obra, arrematou o Prêmio do Júri no Festival
Internacional de Cannes, no ano passado.

6) Assinalar a alternativa em que a palavra sublinhada é
um advérbio de intensidade:
a) Quando iremos àquela loja de que você falou?
b) Amanhã sairá o resultado do concurso.
c) Talvez eu vá de carona à aula.
d) Ele é bastante maduro para ter atitudes dessas.

7) A colocação pronominal está INCORRETA em:
a) Não se sabe se ele é bom em gastronomia.
b) Quando li sobre o curso me interessei muito, porque se
tratava de uma área do conhecimento nova.
c) É natural empolgar-se com conversas que renderam e
desesperar-se com outras que não deram muito certo.
d) Mato Grosso, estado referência em agronegócio, deu
um passo pioneiro no que refere-se à sustentabilidade.
8) O verbo sublinhado em “Groening nunca escondera sua
participação no regime alemão.” está empregado no
modo:
a) Indicativo, no tempo pretérito imperfeito.
b) Indicativo, no tempo pretérito mais-que-perfeito.
c) Subjuntivo, no tempo pretérito imperfeito.
d) Subjuntivo, no tempo futuro.

INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

11) Em qual das ferramentas abaixo, considerando-se o
Windows 7, é possível definir uma impressora como
padrão?
a) Menu Iniciar.
b) Gerenciador de Tarefas.
c) Windows Explorer.
d) Painel de Controle.

9) Sobre a regência, analisar a sentença abaixo:
A descoberta pode nos levar a repensar os poderes da
atividade geológica em planetas gelados (1ª parte). Há
suspeitas de que o gelo que criou as montanhas não seja
formado por metano (2ª parte). Um dia após a divulgação
das primeiras imagens de Plutão, a Nasa publicou uma
foto em alta resolução que mostra a superfície do planetaanão (3ª parte).

12) Sobre o recurso Localizar e substituir do Word 2010,
digitando “TCC” em Localizar e “trabalho de conclusão”
em Substituir por, conforme a figura abaixo e sem que
nenhuma outra formatação especial tenha sido
assinalada, pode-se afirmar que será(ão) substituído(s),
ao todo:

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

a) Um item.
b) Dois itens.
c) Três itens.
d) Quatro itens.
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13) A função Proteção contra Rastreamento no Internet
Explorer 9:

17) Segundo a Lei Orgânica do Município, a autonomia do
Município é assegurada pela:

a) Permite que apenas sites seguros sejam acessados.
b) Desabilita a função de geolocalização.
c) Protege contra o acesso não autorizado.
d) Controla quais sites podem obter dados e rastrear o
usuário.

I - Eleição direta dos Deputados.
II - Administração própria, no que diz respeito a seu
peculiar interesse.
III - Adoção de legislação própria.
Estão CORRETOS:

14) Segundo o CERT.BR, existem conexões na Internet
que são utilizadas nos navegadores da web que acessam
a sites de Internet Banking e de comércio eletrônico,
provendo autenticação, integridade e confidencialidade.
Qual é o tipo de indicador deste tipo de conexão segura?

a) Somente os itens I e III.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e II.
d) Todos os itens.

a) O endereço do site começa com https://.
b) O desenho de “cadeado aberto” é mostrado na barra de
ferramentas do navegador e, ao clicar sobre ele,
detalhes sobre os usuários são mostrados na tela.
c) No uso desse tipo de conexão, não há armazenamento
de cookies. É utilizada apenas para acesso a sites de
bancos.
d) Todas as alternativas anteriores.

18) Em conformidade com o Regime Jurídico Único dos
Servidores Municipais, será aplicada ao servidor a pena
de demissão nos casos de, EXCETO:

15) Em relação aos periféricos do computador, numerar a
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

19) Segundo o Decreto nº 7.508/11, as Comissões
Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento
das ações e serviços de saúde integrados em redes de
atenção à saúde, sendo:

(1) Periférico de entrada.
(2) Periférico de saída.
(---) Mouse.
(---) Webcam.
(---) Caixa de som.
(---) Impressora.
a) 1 - 1 - 2 - 2.
b) 2 - 1 - 2 - 1.
c) 1 - 2 - 1 - 2.
d) 2 - 2 - 1 - 1.
LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.

16) Conforme a Constituição Federal, são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
a) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de 180 dias.
b) Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o
nascimento até 10 anos de idade, em creches e préescolas.
c) Duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e 44 semanais, facultada a compensação de
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
d) Jornada de quatro horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento.
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a) Inassiduidade ou impontualidade habituais.
b) Probidade administrativa.
c) Incontinência pública e conduta escandalosa.
d) Revelação de segredo apropriado em razão do cargo.

I - A CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da
Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
II - A CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria
Estadual de Saúde para efeitos administrativos e
operacionais.
III - A CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria
Estadual de Saúde para efeitos administrativos e
operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente o item III.
d) Todos os itens.

20) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, para o
estabelecimento de valores a serem transferidos a
Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, será utilizada
a combinação dos seguintes critérios, segundo análise
técnica de programas e projetos:
I - Perfil demográfico da região.
II - Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
III - Níveis de participação do setor da saúde nos
orçamentos do Distrito Federal.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
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21) Segundo a Lei nº 11.947/09, são, dentre outras,
diretrizes da alimentação escolar:
I - O emprego da alimentação saudável e adequada,
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros,
que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento
e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do
rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa
etária e seu estado de saúde, exceto dos que
necessitam de atenção específica.
II - A inclusão da educação alimentar e nutricional no
processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo
currículo escolar, abordando o tema alimentação e
nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de
vida, na perspectiva da segurança alimentar e
nutricional.
III - A universalidade do atendimento aos alunos
matriculados na rede pública de educação básica.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens II e III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

24) De acordo com as Diretrizes de Hipercolesterolemia
Familiar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sobre as
recomendações
nutricionais
no
tratamento
da
hipercolesterolemia familiar, analisar os itens abaixo:
I - O consumo de ácidos graxos saturados deve ser < 7%
do Valor Calórico Total (VCT) para controle da
colesterolemia.
II - Não há evidência científica quanto ao consumo de
fitoesteróis e sua relação com a diminuição do LDLcolesterol,
sendo
sua
suplementação
não
recomendada.
III - O consumo de ácidos graxos monoinsaturados deve
ser < 20% do VCT, juntamente com dieta rica em
frutas, vegetais, grãos, carnes magras e laticínios
desnatados, que se relacionam com menor
concentração plasmática de LDL-colesterol.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

22) Segundo o Código de Ética Profissional, são direitos
do Nutricionista:

25) Pacientes pediátricos com doença causada pelo vírus
da imunodeficiência humana (AIDS) merecem cuidado
especial para que seja mantido seu crescimento e
desenvolvimento normais. Com base nisso, assinalar a
alternativa CORRETA:

I - Prestar serviços profissionais, gratuitamente, às
instituições de comprovada benemerência social, ou
quando tal se justifique em razão dos fins sociais e
humanos.
II - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição
pública ou privada, onde as condições de trabalho não
sejam dignas ou possam prejudicar os indivíduos ou a
coletividade, devendo comunicar imediatamente sua
decisão aos responsáveis pela instituição e ao
Conselho Regional de Nutricionistas da Região onde se
dê a prestação dos serviços.
III - Exercer a profissão com ampla autonomia, sendo
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis
com suas atribuições, cargo ou função técnica.

a) Na presença de diarreia, é importante a reposição de
líquidos e eletrólitos, com possível benefício com uma
dieta com baixo teor de lactose.
b) Deverá ser oferecida uma dieta com 200 calorias acima
das necessidades energéticas diárias, cerca de
40-50kcal/dia do peso corporal.
c) Em casos de xerostomia, o ideal é que sejam utilizados
alimentos secos, e é aconselhada a mastigação de
gomas de mascar sem açúcar ou balas de menta.
d) Uma dieta com cafeína, alimentos ricos em vitamina C,
folato e caroteno é recomendada, especialmente, para
evitar a fadiga.

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e III
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e II.
d) Todos os itens.

23) As diretrizes que integram a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição indicam as linhas de ações para o
alcance do seu propósito, capazes de modificar os
determinantes de saúde e promover a saúde da
população. As diretrizes se consolidam através do(a):
I - Organização da Atenção Nutricional.
II - Controle e da Regulação dos Alimentos.
III - Controle e da Regulação da Força de Trabalho.
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente o item I.
d) Somente o item II.
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26) Considerando-se as vantagens e as desvantagens
dos hipocloritos como desinfetantes, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Uma grande desvantagem desses compostos é
formarem trihalometanos, que são substâncias
cancerígenas.
(---) Têm a vantagem de não serem afetados pela dureza
da água.
(---) Uma desvantagem é que são corrosivos quando não
são usados corretamente, podendo também irritar a
pele.
(---) Outra vantagem é a maior eficiência com o aumento
do pH da solução.
a) C - C - E - C.
b) E - C - C - E.
c) C - E - E - E.
d) E - C - E - C.
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27) Considerando-se o processamento e a digestibilidade
da proteína, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Para amolecer cortes duros de carnes pelo processo de
desnaturação pode-se utilizar temperos ácidos e calor
úmido.
b) O tratamento com calor fraco na presença de açúcares
redutores
(glicose
e
galactose),
como
no
processamento do leite, causa a perda de lisina
disponível.
c) Sob condições de forte aquecimento na presença de
açúcares ou lipídeos oxidados, ou até na sua ausência,
todos os aminoácidos das proteínas se tornam
resistentes à digestão.
d) A proteína vegetal não é melhor digerida que a proteína
animal, em parte porque ela está presa nos
carboidratos das paredes das células e menos
disponível.

28) O cálcio contribui para o fortalecimento dos ossos e
dos dentes, medeia a contração vascular, vasodilatação,
contração muscular, contração nervosa e secreção
glandular. Na gestação, aproximadamente 25 a 30g de
cálcio são transferidos para o feto, com o maior aumento
ocorrendo no terceiro trimestre. Conforme a DRI (Dietary
Reference Intake), a recomendação diária de cálcio para
uma gestante com 24 anos de idade, na 30ª semana de
gestação, é de:
a) 1.000mg/dia.
b) 1.100mg/dia.
c) 1.300mg/dia.
d) 1.200mg/dia.

30) O processo de crescimento é complexo e multifatorial,
englobando a composição genética do indivíduo e fatores
hormonais, nutricionais e psicossociais. Apesar disso, a
criança geralmente cresce de maneira muito previsível. O
desvio desse padrão normal de crescimento pode ser a
primeira manifestação de uma grande variedade de
doenças, tanto endócrinas como não endócrinas.
Portanto, é de extrema importância a avaliação frequente
e acurada do crescimento de uma criança. O crescimento
ocorre de maneira diferente em cada fase da vida.
Considerando-se o crescimento, numerar a 2ª coluna de
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(1) Fase pré-pubere.
(2) Fase intrauterina.
(3) Fase do lactente.
(---) Nessa fase, os principais fatores implicados no
crescimento da criança são os nutricionais e
ambientais.
(---) Nessa fase, os fatores genéticos e hormonais têm
maior relevância.
(---) Nessa fase, os hormônios que influenciam no
crescimento são: insulina, somatotrofina coriônica e
somatomedinas.
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 1 - 2.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.

29) A avaliação do consumo alimentar de indivíduos e
populações é considerada um passo fundamental na
avaliação da saúde. Contudo, a mensuração do consumo
alimentar carece de métodos que combinem facilidade na
avaliação, validade e precisão, o que é compreensível,
visto que esse consumo abrange todos os alimentos e
bebidas ingeridos. Em relação à avaliação da ingestão
alimentar, é CORRETO afirmar que se deve incluir:
a) Além de fontes de energia ou de nutrientes, somente
condimentos.
b) Além de fontes de energia ou de nutrientes, água,
suplementos dietéticos e condimentos.
c) Além das fontes de energia, somente a água.
d) Somente os nutrientes e as fontes de energia.
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