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PROVA ESPECÍFICA – NUTRICIONISTA 

 

1. Insuficiência renal crônica (IRC) é uma síndrome clínica decorrente da perda 
lenta, progressiva e irreversível das funções renais. Ao quadro clínico que se 
desenvolve com o evoluir da insuficiência renal denominamos síndrome 
urêmica ou uremia. São várias as causas da IRC, sendo as mais comuns: 

A) Glomerulonefrite crônica, hipertensão arterial grave e lúpus eritematoso; 
B) Glomerulonefrite crônica, síndrome de Alport e escabiose; 
C) Hipertensão arterial grave, bexiga neurogênica e ascaridíase; 
D) Hipertensão arterial grave, síndrome de Alport e ascaridíase. 

 

2. Na insuficiência renal crônica (IRC), com a perda progressiva da capacidade 
excretória renal, ou seja, com a redução da filtração glomerular, uma variedade 
de solutos tóxicos, sobretudo provenientes do metabolismo de proteínas  e 
aminoácidos, acumulam-se no soro ou no plasma. Os mais importantes 
quantitativamente são a uréia e a creatinina. Sendo assim, a quantidade de 
creatinina depende de: 

A) Gordura corporal; 
B) Massa muscular; 
C) Ingestão de proteínas; 
D) Hidratação corporal. 

 

3. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano o 
câncer atinge pelo menos 9 milhões de pessoas e mata cerca de 5 milhões, 
sendo atualmente a segunda causa de morte por doença na maioria dos 
países, inclusive no Brasil. A desnutrição em câncer apresenta uma incidência 
entre 30 e 50% dos casos, sendo conhecida como caquexia. São algumas 
manifestações clínicas da caquexia:  

A) Ortorexia, anergia e atrofia de órgãos viscerais; 
B) Anorexia, perda tecidual e atrofia da musculatura; 
C) Vigorexia, perda tecidual e atrofia da musculatura; 
D) Anorexia, ganho rápido de tecido gorduroso e atrofia da musculatura. 

4. São recomendações nutricionais energéticas e de proteínas para ganho de 
peso de doentes com câncer: 

A) 15 a 20 Kcal/kg/dia e 2 a 2,5 g de proteína/kg/dia; 
B) 20 a 25 Kcal/kg/dia e 1,5 a 2,5 g de proteína/kg/dia; 
C) 25 a 30 Kcal/kg/dia e 0,8 a 1 g de proteína/kg/dia; 
D) 30 a 35 Kcal/kg/dia e 1 a 1,2 g de proteína/kg/dia. 

 

5. Sobre a intervenção nutricional no doente oncológico, é incorreto afirmar 
que: 

A) A dieta via oral deve ser adaptada durante o atendimento nutricional de 
acordo com as necessidades individuais, quanto à mudança de 
consistência para dieta pastosa e/ou branda e ao fracionamento de 5 a 
6 refeições/dia; 
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B) A dieta enteral via sonda nasoenteral pode ser utilizada em posição pré 
ou pós-pilórica se o paciente apresentar trato gastrointestinal 
funcionante e IMC<18,5 kg/m2; 

C) A dieta enteral via sonda nasoenteral não pode ser utilizada em posição 
pré ou pós-pilórica se o paciente apresentar trato gastrointestinal 
funcionante e anorexia; 

D) A nutrição parenteral deve ser utilizada quando o trato gastrointestinal 
não estiver funcionando ou se a terapia nutricional enteral adequada 
não puder ser oferecida com impossibilidade de manutenção do estado 
nutricional. 

 
6. Sobre as alterações metabólicas nas hepatopatias, assinale “V” quando a 
afirmativa for correta e “F” quando a afirmativa for falsa: 

( ) Deficiências de vitaminas e minerais prevalecem nas disfunções 
hepáticas, sobretudo quando a etiologia for de origem alcoólica; 
( ) Em virtude das alterações no metabolismo energético, pode 
acontecer aumento da oxidação muscular de aminoácidos cetogênicos 
para fornecimento de energia; 
( ) Com o comprometimento da função hepática, observam-se 
aumento da metabolização de aminoácidos aromáticos e detoxificação 
de amônia; 
( ) O fígado participa ativamente do metabolismo proteico: promove 
síntese de hormônios, enzimas e proteínas plasmáticas e estruturais, 
além de controlar o turnover protéico.  

Sendo assim, assinale a alternativa correta: 
A) V, F, F, V; 
B) F, F, V, F; 
C) V, V, F, V; 
D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

7. Os principais objetivos para a indicação da terapia nutricional em 
hepatopatias são, exceto: 

A) Favorecer a aceitação da dieta e melhorar o aproveitamento dos 
nutrientes administrados; 

B) Suprir substratos energéticos suficientes para atender às necessidades 
orgânicas e favorecer o ganho de peso; 

C) Promover substratos energéticos e protéicos suficientes para aumentar o 
catabolismo protéico muscular e visceral 

D) Garantir o aporte de aminoácidos adequados para manter o balanço 
nitrogenado e a síntese de proteínas de fase aguda. 

 
8. O cálcio corporal corresponde a 1% a 2% do peso corporal do adulto, sendo 
que 99% do total do cálcio corporal são encontrados nos ossos e dentes. Em 
relação à este micronutriente, é correto afirmar: 

A) A biodisponibilidade do cálcio depende da presença de oxalatos e fitatos 
nos alimentos, sendo maior na presença dessas substâncias; 

B) A absorção de cálcio por meio de suplementos não depende da 
presença ou ausência de uma refeição e da dosagem utilizada; 
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C) Os alimentos lácteos apresentam menor biodisponibilidade, devido à 
presença de vitamina D e à presença de lactose. 

D) A diminuição da produção de estrógeno no período da menopausa 
acelera a perda de massa óssea. 

9. Associe os micronutrientes com as afirmativas abaixo: 
I. Vitamina K 
II. Vitamina A 

III. Folato 
IV. Vitamina B12 
V. Zinco 

( ) É encontrado em grandes quantidades nas carnes vermelhas, alguns 
frutos do mar e grãos integrais, porém, quando os grãos integrais são moídos, 
80% desse micronutriente é perdido. 
( ) As fontes dessa vitamina estão nas formas de filoquinona presentes 
nos vegetais verde-escuros, sintetizada pelas bactérias do trato 
gastrointestinal. 
( ) Previne defeitos na formação do tubo neural. 
( ) A absorção dessa vitamina pode ser diminuída em função da presença 
de gastrite atrófica. 
( ) A ingestão excessiva de álcool resulta em depleção dos estoques 
dessa vitamina.  
 
A sequência correta das alternativas é: 

A) V, I, III, IV, II 
B) III, I, III, IV, II 
C) I, V, II, III, IV 
D) V, I, II, III, IV 

 

 
10. Sobre os conceitos utilizados para o planejamento dietético, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Ingestão adequada (IA) é o grau de ingestão diária recomendada com 
base em aproximações observadas ou experimentalmente determinadas 
da ingestão de nutrientes por grupo de pessoas saudáveis. 

B) Valor diário (VD) é o termo de referência nos rótulos dos alimentos para 
ajudar consumidores a selecionarem uma dieta saudável. 

C) Necessidade média estimada (EAR) é o conjunto de valores para 
rotulagem de alimentos para os quais não existia recomendação 
nutricional anterior. 

D) Ingestão dietética de referência (DRI) é um termo global concebido para 
englobar os quatro tipos específicos de nutrientes recomendados – 
ingestão adequada, necessidade média estimada, cota dietética 
recomendada e grau de ingestão máxima tolerável.  

 
11. Associe conceitos com as afirmativas abaixo: 

I. Depósito de gordura 
II. Distribuição de gordura androide 
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III. Distribuição de gordura ginoide 
IV. Gordura essencial 
V. Co-morbidades 

( ) Gordura acumulada abaixo da pele e ao redor dos órgãos internos; 
( ) Depósito de gordura localizado nas coxas e nádegas; distribuição de 
gordura na forma de pêra; 
( ) Gordura localizada nos órgãos internos medula óssea e tecido nervoso 
que é necessária para sobrevivência; representa 3% a 12% da massa corporal; 
( ) Depósito de gordura localizado entre a cintura e a parte superior do 
abdôme; distribuição de gordura na forma de maçã; 
( ) Condições associadas à obesidade que normalmente pioram com o 
aumento do grau de obesidade e frequentemente melhoram quando esta é 
tratada. 
   A sequência correta das afirmativas é: 

A) IV, II, I,III, V 
B) I, II, III, V, IV 
C) IV, III, II, I, V 
D) I, III, IV, II, V 

 

12. O tecido adiposo está localizado principalmente abaixo da pele, nos 
mesentérios e omentos e atrás do peritônio. Embora seja principalmente 
gordura, o tecido adiposo também é composto de pequenas quantidades de 
proteína e água, e exerce uma profunda influência sobre a homeostase do 
corpo. O modelo teórico de Behnke da composição corporal propõe limites de 
percentuais saudáveis para a gordura corporal de homens e mulheres. De 
acordo com o modelo teórico de Behnke, assinale a alternativa correta para o 
percentual de gordura corporal de homens e mulheres respectivamente. 

A) 8%-24%; 21%-35%; 
B) 1%-15%; 15%-24%; 
C) 18%-30%; 26%-35%; 
D) 10%-35%; 21%-35%. 

 
13. Considere as afirmativas a seguir, identificando com V as alternativas 
verdadeiras e F as alternativas falsas: 
(  ) Anorexia nervosa é uma doença caracterizada por recusa em manter uma 
massa corporal minimamente normal, medo intenso de ganhar massa corporal, 
distorção da imagem corporal, e amenorreia em mulheres após a menarca; 
pode ser restritivo ou compulsão alimentar/purgativo. 
(  ) Bulimia nervosa é uma enfermidade caracterizada por episódios repetidos 
de compulsão alimentar seguidos por métodos compensatórios inadequados 
como purgação, incluindo vômitos auto induzidos ou uso impróprio de laxativos, 
diuréticos, enemas, ou não purgação, incluindo jejum ou empenhar-se em 
exercícios excessivos. 
(  ) Síndrome alimentar noturna é uma condição em que o indivíduo adia a ação 
de comer por várias horas após acordar; consome mais que a ingestão 
energética diária durante e depois do jantar; pode estar relacionada com 
depressão e concentrações elevadas de cortisol e estresse. 



6 

 

(  ) Distúrbio da compulsão alimentar periódica é caracterizado pela ocorrência 
de episódios de compulsão alimentar de no mínimo 2 vezes por semana em 
um período de seis meses. 
A sequência correta para as afirmativas acima é: 

A) V, V, V, V; 
B) V, F, F, F; 
C) F, F, F, V; 
D) V, F, F, V. 

 

14. Assinale a alternativa correta para a distribuição de calorias para 
macronutrientes da diretriz de terapia nutricional de bulimia nervosa: 

A) Proteínas - 15 a 20% das calorias totais; carboidratos – 50 a 55% das 
calorias totais; e lipídeos - 25 a 30% das calorias totais; 

B) Proteínas - 5 a 15% das calorias totais; carboidratos – 60 a 75% das 
calorias totais; e lipídeos – 10 a 35% das calorias totais; 

C) Proteínas - 25 a 40% das calorias totais; carboidratos – 50 a 55% das 
calorias totais; e lipídeos - 5 a 15% das calorias totais; 

D) Proteínas - 25 a 30% das calorias totais; carboidratos – 50 a 55% das 
calorias totais; e lipídeos - 15 a 20% das calorias totais. 

 
15. Sobre a diretriz para terapia nutricional da anorexia nervosa, é correto 
afirmar que: 

A) A prescrição para fase de manutenção da massa corporal deve ser de 
25 a 30 kcal/kg/dia; 

B) A prescrição calórica para o ganho de massa corporal inicial deve ser de 
30 a 40 kcal/kg/dia e deve-se avaliar o risco de síndrome da 
realimentação; 

C) Não é aconselhado suplementar 100% da RDA com suplemento 
multivitamínico com minerais; 

D)  Não é necessário avaliar a associação do teor de ferro contido nas 
preparações com a presença de constipação. 

 
16. Sobre a classificação das anemias é incorreto afirmar: 

A) Anemia falciforme é uma anemia hemolítica crônica que ocorre mais 
comumente em negros. É causada por herança hemozigótica da 
hemoglobina S, resultando em síntese defeituosa da hemoglobina, o que 
leva as hemácias a assumirem forma de foice; 

B) Anemia megaloblástica é definida pela produção de eritrócitos pequenos 
e pela diminuição do índice de hemoglobina circulante; 

C) Anemia hemolítica corresponde à anemia causada pela diminuição da 
sobrevida das hemácias; 

D) Anemia perniciosa é uma anemia macrocítica e megalobástica causada 
pela deficiência de vitamina B12, secundária à falta  de fator intrínseco. 
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17. Uma mulher com 1,72m de altura e peso de 84kg, possui qual classificação 
de IMC? 

A) Baixo peso 
B) Eutrófico 
C) Sobrepeso 
D) Obesidade 

 

18. Uma vez que a avaliação nutricional seja concluída, a extensão da 
adequação, da deficiência ou do excesso nutricional torna-se aparente. A 
desnutrição pode então ser classificada com base em: 

A) Peso corporal e valores de exames laboratoriais; 
B) Peso corporal e tecido adiposo; 
C) Tecido adiposo e valores de exames laboratoriais; 
D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
19. A determinação do estado nutricional da gestante pode ser feita pelo 
método do índice de massa corporal (IMC). Sendo assim, deve-se classificar 
uma gestante com IMC pré-gestacional de 26kg/m2 na seguinte faixa: 

A) Baixo peso; 
B) Eutrofia; 
C) Sobrepeso; 
D) Obesidade. 

 
20 Em relação ao IMC pré-gestacional e a recomendação para ganho de peso, 
assinale a alternativa correta: 

A) Gestantes classificadas com IMC pré-gestacional de “baixo peso” devem 
ter ganho de peso total entre 15 e 18 kg; 

B) Gestantes classificadas com IMC pré-gestacional de “eutrofia” devem ter 
ganho de peso total entre 10 e 13 kg; 

C) Gestantes classificadas com IMC pré-gestacional de “sobrepeso” devem 
ter ganho de peso total entre 7 e 11,5 kg; 

D) Gestantes classificadas com IMC pré-gestacional de “obesidade” devem 
ter ganho de peso total entre 5 e 8 kg. 

 
21. As prevalências de desnutrição em crianças menores de 5 anos de idade 
são apresentadas com base em índices antropométricos. São eles, exceto: 

A) Peso para a idade; 
B) Estatura para a idade; 
C) Peso para a estatura; 
D) IMC para a idade. 

 
22. De acordo com o Código de ética do Nutricionista, é direito do nutricionista, 
exceto: 

A) Realizar, por qualquer meio que configure atendimento não presencial, a 
avaliação e o diagnóstico nutricional e a respectiva prescrição dietética 
do indivíduo sob sua responsabilidade profissional; 

B) Participar de movimentos reivindicatórios de interesse da categoria;  
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C) Assistir aos indivíduos e à coletividade sob sua responsabilidade 
profissional, em entidades públicas ou privadas, respeitadas as normas 
técnico-administrativas da instituição, ainda que não faça parte do seu 
quadro técnico;  

D) Emitir atestado de comparecimento à consulta nutricional. 
 
 
23. De acordo cm o Código de Ética do Nutricionista, Artigo 18, é vedado ao 
nutricionista, relativamente à remuneração e sua forma de percepção, exceto: 

A) Receber comissão, remuneração ou vantagens que não correspondam a 
serviços efetivamente prestados;  

B) Receber ou pagar remuneração ou comissão, por intercâmbio de 
indivíduos ou coletividades a serem assistidas, ou pelo encaminhamento 
de serviços; 

C) Aceitar remuneração acima do valor mínimo definido pela entidade 
sindical ou outra entidade de classe que defina parâmetros mínimos de 
remuneração;  

D) Utilizar o valor de seus honorários como forma de propaganda e 
captação de clientela. 

 
24. De acordo com o Artigo 27 do Código de Ética do Nutricionista, aqueles 
que infringirem as disposições e preceitos deste Código serão aplicadas as 
seguintes penalidades, exceto:  

A) Repreensão;  
B) Multa;  
C) Suspensão do exercício profissional;  
D) Desenvolvimento temporário de atividades administrativas do conselho. 

 
25. No contexto das responsabilidades profissionais do nutricionista e seus 
deveres, assinale com V as alternativas verdadeiras e com F as alternativas 
falsas: 
(   ) Realizar unicamente em consulta presencial, a avaliação e o diagnóstico 
nutricional e a respectiva prescrição dietética do indivíduo sob sua 
responsabilidade profissional;  
(   ) Atender às determinações da legislação própria de regulação da proteção e 
defesa do consumidor;  
(   ) Assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que não tenha 
praticado ou delegado, mesmo que tenha sido solicitado ou consentido pelo 
indivíduo ou pelo respectivo responsável legal;  
(   ) Prestar assistência, inclusive em setores de urgência e emergência, 
quando for de sua obrigação fazê-lo;  
(   ) Colaborar com as autoridades sanitárias e de fiscalização profissional. 
A sequência correta para as afirmativas acima é: 

A) V, V, F, V; 
B) F, V, F, V; 
C) F, V, V, V; 
D) F, V, F, V. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Partir 

Amyr Klink 
 A situação a bordo era desoladora. O vento ensurdecedor, o mar difícil, 
roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Pela frente, uma eternidade 
até o Brasil. Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima. 
Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades que teria daquele momento 
em diante. Eu estava saindo na pior época do ano, final de outono, e teria pela 
frente um inverno inteiro no mar. 
 A fria e difícil corrente de Benguela, meu caminho obrigatório até as 
proximidades da Ilha de Santa Helena, é particularmente perigosa no mês de 
junho. Sempre planejei partir no verão, quando as águas do Atlântico Sul são 
mais clementes, e estabeleci uma data limite para a partida, além da qual eu 
deveria reconsiderar seriamente a decisão de me fazer ao mar. Essa data era o 
final do mês de maio, e já estava queimada. Uma colossal avalanche de 
problemas contribuiu para isso. Mas, se tomara essa decisão, não fora sem 
avaliar os riscos. Eu havia trabalhado nesse projeto durante mais de dois anos, 
sem jamais fazer uma única concessão que lhe comprometesse a segurança. 
Tinha um barco e um equipamento como sempre sonhei – perfeitos. Estava 
preparado para o pior, e por um período tão longo no mar seria impossível, 
cedo ou tarde, evitar o pior. Então, por que não partir? 
 Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre decisões 
minhas e não de terceiros, e eu me sentia suficientemente capaz de solucionar 
todos os problemas que surgissem, de encontrar saídas para os apuros em 
que porventura me metesse. 
 Se estava com medo? Mais que a espuma das ondas, estava branco, 
completamente branco de medo. Mas, ao me encontrar afinal só, só e 
independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar a trabalhar rápido, 
deixar a África para trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. Era 
preciso vencer o medo: e o grande medo, meu maior medo na viagem, eu 
vencera ali, naquele mesmo instante, em meio à desordem dos elementos e à 
bagunça daquela situação. Era o medo de nunca partir. Sem dúvida, este foi o 
maior risco que corri: não partir.  
 Não estava obstinado de maneira cega pela ideia da travessia, como 
poderia parecer – estava simplesmente encantado. Trabalhara nela com os pés 
no chão, e, se em algum momento, por razões de segurança, tivesse que voltar 
atrás e recomeçar, não teria a menor hesitação. Confiava por completo no meu 
projeto e não estava disposto a me lançar em cegas aventuras. Mas não poder 
pelo menos tentar teria sido muito triste. Não pretendia desafiar o Atlântico – a 
natureza é infinitamente mais forte do que o homem – mas sim conhecer seus 
segredos, de um lado ao outro. Para isso era preciso conviver com os 
caprichos do mar e deles saber tirar proveito. E eu sabia como. 
 Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre os 
remos, xingando as ondas e maldizendo a sorte, me sentia profundamente 
aliviado. Feliz por ter partido. 
 

(Cem dias entre o céu e o mar, Rio de Janeiro, José Olympio, 1985. P. 11-12.)  
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26.  Essa data era o final do mês de maio e já estava queimada. 

Qual é o significado da palavra queimada no período acima? 

A) destruída pelo fogo. 

B) vencida. 

C) reduzida a cinza. 

D) zangada. 

 
27. Numere os períodos abaixo de acordo com o significado da palavra 

corrente, observando o código. 

1ª COLUNA 2ª COLUNA 

1 Corrente – opinião geral  
 

A fria e difícil corrente de 
Benguela é particularmente 
perigosa no mês de junho. 

2 Corrente – grande quantidade 
de água do mar que se 
movimenta na mesma direção 

 
 

Era voz corrente na família 
que quem mandava na casa 
era a mulher. 

3 Corrente – uma parte da 
opinião pública. 

 
 

Havia no país uma forte 
corrente de opinião favorável à 
monarquia. 

  
 

A rota do navio foi alterada 
pela corrente durante a 
tempestade. 

 
Marque a alternativa correta: 

A 2 1 3 2 

B 2 1 2 3 

C 1 2 3 3 

D 1 3 3 2 

 
 
 

28. Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre decisões 

minhas e não de terceiros, e eu me sentia suficientemente capaz de 

solucionar todos os problemas que surgissem.  

A palavra destacada no período acima “debatendo-me” é equivalente a: 

A) agitando-me tentando soltar-me 

B) discutindo com terceiro 

C) sofrendo para decidir 

D) fascinado pelas saídas 

 

29. Onde está o narrador no início do texto? 

A) O narrador está sozinho em um barco no oceano Atlântico. 

B) O narrador está no Brasil preparando para partir. 

C) O narrador está em casa antes de embarcar. 

D) O narrador está na Ilha de Santa Helena. 
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30. Como pode ser entendida a frase: 

“Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima”? 

A) Seria impossível voltar ao ponto de partida. 

B) Existia a possibilidade de a corrente levar o barco para terras onde o 

narrador poderia enfrentar sérios problemas 

C) No caso de uma tempestade, ele poderia atracar em qualquer lugar 

da costa africana. 

D) A terra firma estava próxima da corrente da Benguela. 

 
31. Relacione as palavras grifadas na primeira coluna com seu sinônimo na 

segunda coluna. 

1ª COLUNA 2ª COLUNA 

1 Viver implica correr riscos  sulcos 

2 Basta seguir os riscos do arado  apertos 

3 Ela se veste com admirável apuro  esmero 

4 Você nem pode imaginar os apuros 
que passamos com a enchente 

 perigos 

 
Marque a alternativa correta: 

A 2 4 1 3 

B 4 2 1 3 

C 1 2 3 4 

D 2 4 3 1 

 
 

32. Antes de embarcar, Almyr Klink fez longos preparativos. Qual das frases 

abaixo comprova a afirmação acima? 

A) Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades. 

B) Eu havia trabalhado nesse projeto durante mais de dois anos, sem 

jamais fazer uma única concessão que lhe comprometesse a 

segurança. 

C) Sempre planejei partir no verão, quando as águas do Atlântico Sul 

são mais clementes. 

D) Tinha um barco e um equipamento como sempre sonhei – perfeitos. 

 
33. Qual o sentimento demonstrado pelo narrador no terceiro parágrafo? 

A) O sentimento de medo. 

B) O sentimento de alegria pela aventura. 

C) O sentimento é de grande confiança. 

D) O sentimento de desolação. 
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34. Assinale a alternativa CORRETA. 

Para realizar seu sonho, Amyr Klink: 

A) foi pedir ajuda a pessoas influentes. 

B) lutou para conseguir o que queria e trabalhou com os pés no chão 

em seu projeto. 

C) lançou-se cegamente a uma aventura cujo resultado era totalmente 

imprevisível. 

D) atravessou o Atlântico. 

 
35. São características psicológicas do narrador presentes no texto. 

EXCETO: 

A) Coragem 

B) Determinação 

C) Força de vontade 

D) Insegurança 

 
36.  ...... muitos anos, o gaúcho era livre para percorrer ....... cavalo largas 

distâncias, pondo ..... prova suas qualidades de cavaleiro. 

Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 
apresentada. 

A Há à a 

B A a à 

C À  à  a 

D Há  a a 

 
 
 

37. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância verbal: 

A) Soava seis horas no relógio da matriz. 

B) Apesar da greve, professores, diretores e funcionários não foram 

demitidos. 

C) José chegou ileso a seu destino, embora houvesse muitas ciladas em 

seu caminho. 

D) A cidade fica a 100 quilômetros daqui. 

 
38. Elas ______ tomaram todos os cuidados _________saindo _________. 

Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas do período 
acima. 
A) próprio – possíveis – duas a duas. 

B) próprias - possíveis – duas a duas. 

C) próprias – possível – em duas. 

D) próprias – possível – em duas. 



13 

 

 
39. Numa oração do tipo “As meninas assistiram alegres ao espetáculo”, 

temos: 

A) Predicado verbal 

B) Predicado nominal 

C) Predicado verbo-nominal 

D) Duas orações, portanto dois predicados. 

 
40. Assinale a opção em que o emprego do pronome NÃO está de acordo 

com a norma culta. 

A) Ela leva a fotografia consigo. 

B) Isso sempre acontece conosco. 

C) O carro derrapou com nós três dentro. 

D) Aquela mulher só sabe falar de se mesma. 

 
 

 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – NIVEL SUPERIOR 
 

41. O Município de Arantina está localizado a aproximadamente 360 km da 

capital do Estado de Minas Gerais. 

Marque V para as alternativas Verdadeiras e F para as alternativas Falsas: 

A  Pertence a microrregião do sul/sudoeste do Estado de Minas 

Gerais. 

B  No censo de 2013 (IBGE), sua população era de 2.888 

habitantes. 

C  O Município ocupa uma área de 89,383 km² e foi emancipado 

pela Lei Estadual nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962. 

D  Aproximadamente, 60% (sessenta por cento) de sua população 

está concentrada na área urbana do Município. 

Marque a alternativa: 

A F V F V 

B V V F V 

C V F V F 

D V V V F 
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42. Em qual país está localizada a Torre de Pisa? 

A) Itália 

B) Bélgica 

C) França 

D) Inglaterra 

 
43. Assinale o nome do Estado Brasileiro no qual está localizada “A 

Chapada Diamantina” - região de serra e de rara beleza: 

A) Mato Grosso 

B) Bahia 

C) Minas Gerais 

D) Pará 

 
44. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do 

mundo, quando se relaciona sua população total com a área do País 

obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação damos o 

nome de: 

A) Índice de desenvolvimento 

B) Densidade demográfica 

C) Taxa de crescimento 

D) Taxa de natalidade 

 
45. A posse do Papa Francisco marca uma alteração na Igreja Católica, 

após dois mandatos de papas com um perfil mais conservador: João 

Paulo II (1978-2005) e Bento XVI (2005-2013). São algumas das ações 

implementadas pelo Papa Francisco. EXCETO: 

A) A busca do diálogo com outras religiões (e até com os ateus). 

B) Um olhar mais voltado para os pobres e os países periféricos. 

C) A centralização da Igreja e a quebra de hierarquias do catolicismo. 

D) Severa apuração em relação às denúncias de corrupção e pedofilia 

por parte dos sacerdotes. 

 
46. Sobre o aborto no Brasil, podemos afirmar que: 

I. O aborto é permitido quando a mulher é vítima  de violência 

sexual. 

II. O aborto é permitido se o feto é anencéfalo (sem cérebro). 

III. O aborto é permitido se há risco de morte para a gestante. 

IV. O aborto é permitido se o feto tem microcefalia (mal formação no 

sistema nervoso central). 

Estão CORRETAS: 

A) I e II, apenas 

B) I, II e III, apenas 
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C) I, II e IV, apenas 

D) I, II, III e IV 

 
47. Sobre a situação dos países da América Latina são verdadeiras as 

alternativas abaixo. EXCETO: 

A) Na Venezuela, a conquista da maioria das cadeiras na Assembléia 

pela oposição põe fim a 16 anos de hegemonia Chavista no 

Congresso e agrava a tensão política. 

B) Na Bolívia, o presidente Evo Marales governa desde 2006 com forte 

apoio popular e de movimentos sociais 

C) O Paraguai está suspenso do Mercosul e da União da Nações Sul-

Americanos (UNASUAL). 

D) Nas eleições de dezembro de 2013, o Chile colocou novamente  no 

poder a socialista Michelle Bachelet. 

 

48. O surto de zika, associado aos casos de microcefalia, e a epidemia de 

dengue em 2015 mostram que as doenças infecciosas ainda são um 

grande problema de saúde pública no Brasil. 

Sobre o assunto acima, assinale a alternativa  INCORRETA: 

A) No Brasil, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram 

convocados para vistoriar residências em todo país para combater 

focos de proliferação do mosquito.  

B) As doenças infecciosas não são muito comuns em regiões tropicais e 

equatoriais nas quais o clima úmido e quente desfavorece a 

proliferação de vetores. 

C) Historicamente, as doenças infecciosas foram as grandes ameaças à 

saúde humana. 

D) Na segunda metade do século XX, as ameaças à saúde por doenças 

infecciosas perderam forças, graças ao maior acesso das pessoas a 

formas de prevenção, ao desenvolvimento de antibióticos e de 

vacinas e das melhorias nos serviços médico e de saneamento. 

 
49. Sobre o “Acordo de Paris” (COP-21), são verdadeiras as alternativas 

abaixo, EXCETO: 

A) Foi assinado por 195 países – membros da Convenção das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima. 

B) Foi realizado em dezembro de 2015 em Paris. 

C) Os países signatários do novo acordo deverão realizar ações para 

tentar conter o aumento da temperatura média de Terra em 2ºC 

ainda neste século. 

D) O acordo de Paris não prevê o apoio financeiro aos países em 

desenvolvimento. 
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50. Marque V nas alternativas Verdadeiras e F nas alternativas Falsas: 

A) ( ) Os estados que compõem a Região Sudeste do Brasil são: 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. 

B) ( ) Em 2013, o Brasil comemorou 25 anos da Constituição da 

Federal que marcou a transição entre a ditadura e a democracia. O 

primeiro presidente eleito por voto popular na “Nova República” foi 

Itamar Franco. 

C) ( ) Após acidente, 33 mineiros ficaram isolados no subterrâneo de 

uma mina durante 66 dias, a 700 metros de profundidade. Foram salvos 

em uma operação que durou, aproximadamente 2 horas e 30 minutos. 

Este acidente aconteceu na Colômbia. 

D) ( ) Tivemos três grandes acidentes no Mundo causados pela 

energia nuclear. O primeiro em março/1979, no Estado Norte Americano 

da Pensilvânia, na usina nuclear de Three Mile Stand. O segundo na 

então URSS, em 1986, na cidade de Chernobil, atualmente, Ucrânia. O 

terceiro em março de 2011, na usina nuclear Fukushima no Japão, 

devido a um maremoto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


