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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 09 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira: 
 
CARTAS DE MEU AVÔ 
 
A tarde cai, por demais 
Erma, úmida e silente… 
A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente. 
 
E enquanto anoitece, vou 
Lendo, sossegado e só, 
As cartas que meu avô 
Escrevia a minha avó. 
 
Enternecido sorrio 
Do fervor desses carinhos: 
É que os conheci velhinhos, 
Quando o fogo era já frio. 
 
Cartas de antes do noivado… 
Cartas de amor que começa, 
Inquieto, maravilhado, 
E sem saber o que peça. 
 
Temendo a cada momento 
Ofendê-la, desgostá-la, 
Quer ler em seu pensamento 
E balbucia, não fala… 
 
A mão pálida tremia 
Contando o seu grande bem. 
Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. 
 

Questão 01  
 
Dentre as figuras de linguagem presentes neste 
poema, é CORRETO afirmar: 
 

(A) “A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou 

Personificação) 

 

(B) “Quando o fogo era já frio” (Hipérbole) 
 

(C) “E balbucia, não fala…” (Polissíndeto) 
 

(D) “Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. (Antítese) 

 

Questão 02  
 
Quais são as características presentes no segundo 
verso da primeira estrofe? 
 

(A) Movimentada e agitada. 
(B) Solitária e silenciosa. 
(C) Calorosa e cheia de mistérios. 
(D) Rebelde e repleta de dúvidas. 

 

Questão 03  
 

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) “Enternecido sorrio” – Nesta oração não há 

sujeito. 

(B) “Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes 
destacados funcionam sintaticamente como 
adjunto adnominal. 
 

(C) “A mão pálida tremia” – O verbo em destaque 
está conjugado no pretérito imperfeito do modo 
indicativo. 

 
(D) “As cartas que meu avô escrevia a minha avó” – 

Em destaque, apenas pronomes 
demonstrativos. 

 

Questão 04  
 
Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os bombeiros obteram os melhores resultados 
no socorro às vítimas do incêndio. 
 

(B) A coordenação pedagógica da escola 
incomendou os livros didáticos para análise. 

 
(C) A população precisa ter bom censo para 

votação de seus representantes legais. 
 

(D) É necessário discernimento para a tomar 
grandes decisões. 
 

Questão 05  
 
Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas. 
(B) RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas. 
(C) CHAVE – 5 letras e 4 fonemas. 
(D) PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção 
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas 
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve 
um desconto de: 
 

(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
 

Questão 07  
 
André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um 
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao 
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o 
juros obtido é igual a: 
 

(A) R$ 4800,00. 
(B) R$ 5400,00. 
(C) R$ 5900,00. 
(D) R$ 6300,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H = 
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos 
afirmar que: 
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(A) F ∩ H = {12,15} 
(B) F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16} 

(C) F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }    

(D) F ∩ H = {1,6,10,14} 
 

Questão 09  
 
Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8 
dias foram construídos 120 m² da calçada. 
Considerando que a construção continue no mesmo 
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará 
concluída em uma quantidade de dias igual a: 
 

(A) 30 dias. 
(B) 45 dias. 
(C) 60 dias. 
(D) 75 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
Qual é a maior fonte de energia para o neurônio? 

 
(A) Aminoácidos. 
(B) Glicose. 
(C) Vitaminas. 
(D) Ácidos Graxos. 

 

Questão 11  
 
Assinale a alternativa que apresenta, 
CORRETAMENTE, o carboidrato de menor índice 
glicêmico. 

 
(A) Arroz Branco. 
(B) Batata Doce. 
(C) Milho. 
(D) Arroz Parboilizado. 

 

Questão 12  
 
É possível estimar o peso de pacientes acamados 
através de equações. Uma das equações utilizadas é a 
de Chumlea (1985). Assinale a alternativa que 
apresenta, CORRETAMENTE, as medidas utilizadas 
para o cálculo desta equação. 

  
(A) CP (circunferência da panturrilha), AJ (altura do 

joelho), CB (circunferência do braço) e PCSE 
(prega cutânea subescapular). 
 

(B) CP (circunferência da panturrilha), AJ (altura do 
joelho), CB (circunferência do braço). 

 
(C) CP (circunferência da panturrilha), AJ (altura do 

joelho), CB (circunferência do braço) e PCT 
(prega cutânea tricipital). 

 
(D) AJ (altura do joelho), CB (circunferência do 

braço) e PCSE (prega cutânea subescapular). 
 

Questão 13  
 
Existem alguns métodos alternativos para estimativa 
de estatura em indivíduos impossibilitados de utilizar 
os métodos convencionais. Assinale a alternativa, que 
não apresenta à medida que são utilizadas nesses 
métodos alternativos. 
 

(A) Extensão dos braços. 

(B) Estatura recumbente. 
(C) Altura do joelho. 
(D) Circunferência da panturrilha. 

 

Questão 14  
 
A circunferência do braço (CB) é uma medida que 
representa a soma das áreas constituídas pelos: 

  
(A) Tecido ósseo, muscular e água. 
(B) Tecido ósseo e gorduroso do braço. 
(C) Tecidos ósseo, muscular e gorduroso do braço. 
(D) Tecido muscular e gorduroso do braço. 

 

Questão 15  
 
A circunferência muscular do braço (CMB) avalia a 
reserva de tecido muscular. Assinale a alternativa que 
apresenta, CORRETAMENTE, os valores utilizados 
para obter a CMB. 
 

(A) CB (circunferência do braço) e PCT (prega 
cutânea tricipital). 
 

(B) CB (circunferência do braço), PCB (prega 
cutânea bicipital) e PCT (prega cutânea 
tricipital). 

 
(C) PCB (prega cutânea bicipital) e PCT (prega 

cutânea tricipital). 
 

(D) CB (circunferência do braço) e PCB (prega 
cutânea bicipital). 

 

Questão 16  
 
Assinale a alternativa que apresenta, 
CORRETAMENTE, como e quando tratar um paciente 
diabético que apresentar um episódio de hipoglicemia. 
 

(A) Tratar quando glicemia estiver < 70 mg/dL, 
oferecer 50 gramas de carboidrato, esperar 15 
minutos e testar novamente a glicemia e 
monitorar sintomas. 
 

(B) Tratar quando glicemia estiver < 70 mg/dL, 
oferecer 15 gramas de carboidrato, esperar 15 
minutos e testar novamente a glicemia e 
monitorar sintomas. 

 
(C) Tratar quando glicemia estiver < 50 mg/dL, 

oferecer 30 gramas de carboidrato, esperar 15 
minutos e testar novamente a glicemia e 
monitorar sintomas. 

 
(D) Tratar quando glicemia estiver < 80 mg/dL, 

oferecer 10 gramas de carboidrato, esperar 15 
minutos e testar novamente a glicemia e 
monitorar sintomas. 

 

Questão 17  
 
Assinale a alternativa que apresenta, 
CORRETAMENTE, em qual parte do intestino é 
absorvida a Vitamina B12. 

 
(A) Jejuno. 
(B) Duodeno. 
(C) Íleo terminal. 
(D) Cólon. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
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Questão 18  
 

A deficiência da Vitamina B12 pode levar a qual 
patologia? 

 
(A) Anemia Perniciosa. 
(B) Anemia Hemolítica. 
(C) Anemia Falciforme. 
(D) Talassemia. 

 

Questão 19  
 
A digestão da gordura ocorre, principalmente, no 
intestino delgado, através da sua mistura com agentes 
emulsificantes. Assinale a alternativa que apresenta, 
CORRETAMENTE, este agente emulsificante. 

 
(A) Pepsinas. 
(B) Ácidos biliares. 
(C) Lipases. 
(D) Quilomicras. 

 

Questão 20  
 
De acordo com a RDC nº 63, de 6 de julho de 2000, 
assinale a alternativa que define CORRETAMENTE 
Nutrição Enteral em Sistema Aberto. 

 
(A) Nutrição Enteral, que requer manipulação prévia 

à sua administração, para uso imediato ou 
atendendo à orientação do fabricante.  
 

(B) Nutrição Enteral industrializada, estéril, 
acondicionada em recipiente hermeticamente 
fechado e apropriado para conexão ao equipo 
de administração. 

 
(C) Nutrição Enteral, que requer manipulação prévia 

a administração, podendo ser preparada 24 
horas antes de sua administração ou atendendo 
a orientação do fabricante. 

 
(D) Nutrição Enteral artesanal, que requer 

manipulação prévia a administração, podendo 
ser preparada 12 horas antes de sua 
administração. 
 

Questão 21  
 
De acordo com a RDC nº 63, de 6 de julho de 2000, a 
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) 
deve ser, obrigatoriamente, constituída de, pelo menos 
um profissional de cada categoria, a saber: 

 
(A) Médico, nutricionista, enfermeiro e 

fonoaudiólogo, podendo ainda incluir 
profissional de outras categorias, habilitados e 
com treinamento específico para a prática de 
Terapia Nutricional. 
 

(B) Médico, nutricionista, enfermeiro e 
fisioterapeuta, podendo ainda incluir profissional 
de outras categorias, habilitados e com 
treinamento específico para a prática de Terapia 
Nutricional. 

 

 
 
 
 

 
(C) Nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, 

podendo ainda incluir profissional de outras 
categorias, habilitados e com treinamento 
específico para a prática de Terapia Nutricional. 
 

(D) Médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, 
podendo ainda incluir profissional de outras 
categorias, habilitados e com treinamento 
específico para a prática de Terapia Nutricional. 

 

Questão 22  
 
De acordo com a RDC nº 63, de 6 de julho de 2000, são 
candidatos à Terapia Nutricional Enteral (TNE) os 
pacientes que: 

 
(A) Satisfazem suas necessidades nutricionais com 

a alimentação convencional, e que possuem a 
função do trato intestinal totalmente íntegra. 
 

(B) Não satisfazem suas necessidades nutricionais 
com a alimentação convencional, e que 
possuem a função do trato intestinal totalmente 
íntegra. 

 
(C) Não satisfazem suas necessidades nutricionais 

com a alimentação convencional, e que não 
possuem a função do trato intestinal totalmente 
íntegra. 

 
(D) Não satisfazem suas necessidades nutricionais 

com a alimentação convencional, mas que 
possuem a função do trato intestinal parcial ou 
totalmente íntegra. 

 

Questão 23  
 
A _______________ é particularmente importante para 
a homeostasia da mucosa intestinal por funcionar 
como metabólito energético, não só dos linfócitos e 
macrófagos, mas também dos enterócitos. 
 
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 
o enunciado. 

 
(A) Glutamina. 
(B) Arginina. 
(C) Taurina. 
(D) Fibra. 

 

Questão 24  
 
De acordo com a Portaria SVS/MS Nº 326, de 30 de 
julho de 1997, qual objetivo que este Regulamento 
Técnico estabelece? 

 
(A) O presente Regulamento estabelece os 

requisitos básicos somente de higiene para 
alimentos produzidos /fabricados para o 
consumo humano. 
 

(B) O presente Regulamento estabelece os 
requisitos gerais (essenciais) de higiene e de 
boas práticas de fabricação para alimentos 
produzidos /fabricados para o consumo 
humano. 
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(C) O presente Regulamento estabelece alguns 
requisitos necessários de higiene somente para 
alimentos perecíveis.  

 
(D) O presente Regulamento estabelece os 

requisitos básicos de manipulação de alimentos 
somente para produtos de panificação. 
 

Questão 25  
 

De acordo com a Portaria SVS/MS Nº 326, de 30 de 
julho de 1997, a quem se deve aplicar o Regulamento 
Técnico? 

 
(A) O presente Regulamento se aplica, quando for o 

caso, a toda pessoa física ou jurídica que 
possua mais de três estabelecimentos no qual 
sejam realizadas algumas das atividades 
seguintes; produção/industrialização, 
fracionamento, armazenamento e transportes de 
alimentos industrializados. 
 

(B) O presente Regulamento se aplica, quando for o 
caso, somente a pessoa física que possua pelo 
menos um estabelecimento no qual sejam 
realizadas algumas das atividades seguintes: 
produção/industrialização, fracionamento, 
armazenamento e transportes de alimentos 
industrializados. 

 
(C) O presente Regulamento se aplica, quando for o 

caso, a toda pessoa física ou jurídica que 
possua pelo menos um estabelecimento no qual 
sejam realizadas algumas das atividades 
seguintes: produção/industrialização, 
fracionamento, armazenamento e transportes de 
alimentos industrializados. 

 
(D) O presente Regulamento se aplica, quando for o 

caso, somente a pessoa jurídica que possua 
pelo menos um estabelecimento no qual sejam 
realizadas algumas das atividades seguintes: 
produção/industrialização, fracionamento, 
armazenamento e transportes de alimentos 
industrializados. 

 

Questão 26  
 

De acordo com a Portaria SVS/MS Nº 326, de 30 de 
Julho de 1997, sobre as condições higiênicos 
sanitárias dos estabelecimentos 
produtores/industrializadores de alimentos, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
(A) Nas áreas de manipulação de alimentos, os 

pisos devem ser de material resistente ao 
trânsito, impermeáveis, laváveis, mas não 
precisam ser antiderrapantes, já que os 
calçados utilizados pelos funcionários já são 
antiderrapantes. 
 

(B) As paredes devem ser revestidas de materiais 
impermeáveis e laváveis, de cores escuras, 
devem ser lisas e sem frestas e fáceis de limpar 
e desinfetar. 

 

 
 
 
 
 

(C) Os refeitórios, lavabos, vestiários e banheiro de 
limpeza do pessoal auxiliar do estabelecimento 
devem ser junto dos locais de manipulação de 
alimentos, para evitar que os funcionários 
fiquem circulando em outras áreas. 
 

(D) Os insumos, matérias primas e produtos 
terminados devem estar localizados sobre 
estrados e separados das paredes para permitir 
a correta higienização do local. 

 

Questão 27  
 
Assinale a alternativa que apresenta, 
CORRETAMENTE, os aminoácidos considerados não 
essenciais. 

 
(A) Histidina e Isoleucina. 
(B) Lisina e Asparagina. 
(C) Alanina e Serina. 
(D) Metionina e Triptofano. 

 

Questão 28  
 
Sobre as lipoproteínas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) A LDL é produzida no sangue pelo catabolismo 

da VLDL, e é considerada uma lipoproteína rica 
em colesterol que perfaz quase 50% do seu 
conteúdo. 
 

(B) A atividade do receptor da LDL é regulada por 
vários fatores como a quantidade de colesterol, 
e o tipo de ácido graxo da dieta. 

 
(C) A HDL, ou lipoproteína de baixa densidade, é a 

menor das lipoproteínas, é produzida pelas 
células do fígado e intestino. 

 
(D) A HDL tem como função recolher o excesso de 

colesterol do sangue, sendo conhecida por fazer 
o transporte reverso do colesterol e com isso 
diminuir o risco de Doenças Cardiovasculares. 

 

Questão 29  
 
Sobre a Vitamina D, assinale a alternativa CORRETA. 

  
(A) A Vitamina D é solúvel na água, ligeiramente 

insolúveis nas gorduras e nos óleos. 
 

(B) Os locais de armazenamento da Vitamina D e 
de suas formas ativas são o fígado, a pele, o 
cérebro, os ossos e outros tecidos. 

 
(C) A maior parte da Vitamina D é estocada na pele. 

 
(D) A Vitamina D circulante provém somente dos 

alimentos ingeridos pela dieta. 
 

Questão 30  
 
A deficiência de ácido fólico, no início da gestação, 
pode levar ao desenvolvimento de Defeitos do tubo 
neural (DTN). Nas alternativas abaixo, qual não 
apresenta um DTN.  
 

(A) Espinha Bífida. 
(B) Anencefalia. 
(C) Encefalocele. 
(D) Síndrome de Down. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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