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Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 

O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo 
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 
Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

Transcreva com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul as respostas 
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano 
causado pelo candidato. 

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o 
qual poderá ser destacado e levado com você. 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
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01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 
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04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
 

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 
estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 

 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  
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10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.”  (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 
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13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Analise as afirmativas abaixo sobre as modalidades de licitação para a administração pública.  
 
I.  Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução do seu objeto. 

II.  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

III.  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. 

IV.  Pregão Eletrônico é uma modalidade de licitação que se destina à aquisição de bens e serviços 
comuns, promovida exclusivamente no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado da 
contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. 

V.  Pregão Eletrônico é uma modalidade de licitação que se destina à aquisição de bens e serviços 
comuns, promovida exclusivamente no âmbito da União, para valores de contratação acima de 
cem mil reais, em que a disputa é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
 
 
 
 
17) O Restaurante Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina precisa comprar fornos 

combinados para agilizar a produção. Você é o responsável pela especificação técnica do 
produto a ser adquirido. Analise os itens listados abaixo e identifique quais são os aspectos 
compatíveis com a legislação para a elaboração do edital. 

 
I.  Fazer a especificação completa do bem a ser adquirido sem direcionar para uma marca. 

II.  Escolher uma marca de reconhecida aceitação no mercado e com bom preço. 

III.  Efetuar ampla pesquisa de mercado antes do registro de preço.  

IV.  Prever condições adequadas de manutenção e assistência técnica e avaliar garantias oferecidas. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente os aspectos I, II e III são compatíveis.  

B(  ) Somente os aspectos I, III e IV são compatíveis. 

C(  ) Somente os aspectos I, II e IV são compatíveis. 

D(  ) Somente os aspectos II, III e IV são compatíveis. 

E(  ) Todos os aspectos são compatíveis. 
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18) Em relação aos parâmetros nutricionais para macronutrientes propostos pelo Programa de 

Alimentação do Trabalhador (PAT), assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Os percentuais de carboidratos devem estar entre 50 e 70%, proteínas entre 10 e 15% e 

gordura total entre 15 e 30%, sendo que gordura saturada deve ser inferior a 10%. 

B(  ) Os percentuais de carboidratos devem estar entre 55 e 75%, proteínas entre 10 e 15% e 
gordura total entre 15 e 25%, sendo que gordura saturada deve ser inferior a 10%. 

C(  ) Os percentuais de carboidratos devem estar entre 55 e 75%, proteínas entre 10 e 15% e 
gordura total entre 15 e 25%, sendo que gordura saturada deve ser superior a 10%. 

D(  ) Os percentuais de carboidratos devem estar entre 55 e 65%, proteínas entre 10 e 15% e 
gordura total entre 15 e 30%, sendo que gordura saturada deve ser inferior a 10%. 

E(  ) Os percentuais de carboidratos devem estar entre 55 e 75%, proteínas entre 10 e 15% e 
gordura total entre 15 e 30%, sendo que gordura saturada deve ser inferior a 10%. 

 
 
 
 
 
19) Em relação ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A(  ) As refeições principais deverão conter de seiscentas a oitocentas calorias, admitindo-se um 

acréscimo de 20% (quatrocentas calorias) em relação ao Valor Energético Total (VET) de duas 
mil calorias e deverão corresponder à faixa de 30 a 40% do VET diário. 

B(  ) O percentual proteico calórico (NdPCAl) das refeições deverá ser de no mínimo 8% e no 
máximo 12%. 

C(  ) Os cardápios deverão conter, pelo menos, uma porção de frutas e uma porção de legumes ou 
verduras nas refeições principais (almoço, jantar e ceia), sendo dispensados esses gêneros 
nas refeições menores (desjejum e lanche). 

D(  ) O cálculo do Valor Energético Total (VET) não poderá ser alterado em função da atividade 
laboral, ainda que em benefício do trabalhador.  

E(  ) A distribuição percentual dos macronutrientes deverá ser calculada em função da atividade 
laboral dos trabalhadores.  
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20) Em um restaurante universitário, o cardápio semanal do almoço foi planejado conforme 

apresentado abaixo:  

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Salada de tomate 
e alface 

Salada de tomate 
e cebola 

Salada de tomate 
e alface 

Salada de  
couve-flor 

Salada de 
maionese 

 

Bife acebolado 
 

Frango frito 
 

Frango à milanesa 
 

Peixe à dorê Estrogonofe de 
frango 

Bolinho de 
espinafre 

Farofa e macarrão 
ao alho e óleo 

Nhoque ao molho 
de queijo 

Purê de batata e 
farofa 

 

Batata palha 

Arroz Arroz Arroz Arroz Arroz 

Feijão Feijão Feijão Feijão Feijão 
 

Gelatina de limão 
 

Pudim de baunilha 
 

Sagu de vinho Gelatina de 
abacaxi 

Pudim de 
chocolate 

 

Observe o cardápio e, dentro dos princípios de uma alimentação saudável recomendada pelo 
guia alimentar para a população brasileira, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(  ) A falta de frutas nas sobremesas deve-se ao fato de que as sobremesas elaboradas têm 
melhor aceitação pelos usuários e alcançam o aporte calórico recomendado. 

B(  ) O cardápio apresenta alto teor de gordura, especialmente poli-insaturada, bem como de 
carboidratos e proteínas. As recomendações de fibras e de sódio estão sendo atendidas. 

C(  ) Existe um excesso de preparações fritas e monotonia do cardápio. Podemos inferir que o 
cardápio não atende às recomendações de uma alimentação saudável.  

D(  ) Considerando que a maioria dos usuários são adultos jovens, o cardápio está adequado, 
especialmente por apresentar alimentos proteicos em todas as refeições.  

E(  ) As saladas do cardápio, na maioria compostas por verduras e legumes, são excelentes fontes 
de vitamina A, do complexo B, ferro e fibras solúveis.  

 
 
21) Para realizar o planejamento e o desenvolvimento de estratégias de educação nutricional  é 

essencial conhecer o público, traçar metas e criar instrumentos para intervenção. As perguntas 
abaixo buscam orientar nesse sentido.  Numere a coluna 2 de acordo com as questões da 
coluna 1. 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1. Quem é o público-alvo da ação? Quais são suas características 
e seus problemas? 

 

(   ) Conteúdos 

2. O que se quer alterar? (   ) Estratégias/Metodologia 

3. Quais são os conhecimentos ou informações que se quer 
trabalhar com o público-alvo? 

 

(   ) Objetivos 

4. Quais são os melhores instrumentos ou formas de trabalhar os 
conteúdos definidos?  O que é viável utilizar?  

 

(   ) Avaliação 

5. O que se queria?  O que foi alcançado? (   ) Diagnóstico 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(  ) 3 – 4 – 2 – 5 – 1 

B(  ) 2 – 5 – 3 – 4 – 1 

C(  ) 3 – 4 – 5 – 1 – 2 

D(  ) 2 – 3 – 4 – 5 – 1 

E(  ) 1 – 5 – 3 – 2 – 4 
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22) Com base no relato abaixo, assinale a alternativa que contém a POSSÍVEL CAUSA das queixas 

apresentadas pela comensal. 

“Sempre que eu como aqui me sinto estufada, custo a fazer a digestão, parece até que comi um 
boi pelas pernas. Depois que entrei na universidade, almoço aqui todos os dias. Já ganhei 3 kg 
em 8 meses e, pode acreditar, eu continuo comendo a mesma quantidade que eu comia em 
casa, indo à academia 3 vezes por semana como sempre... não consigo entender...” (Dora) 

 
A(  ) Geralmente o comensal não percebe que aumentou o volume da refeição e, dessa forma, 

apresenta ganho de peso progressivo. Possivelmente sua queixa de má digestão está 
relacionada ao consumo de alimentos que produzem gases. 

B(  ) Possivelmente as preparações apresentam alta densidade calórica, sendo elaboradas com 
excesso de óleo, o que confere maior aporte energético em um mesmo volume de refeição. 
Este fato dificulta a digestão e confere ganho de peso. 

C(  ) Toda refeição produzida em restaurantes apresenta maior densidade calórica. O consumo 
diário nesses estabelecimentos leva fatalmente ao ganho de peso. 

D(  ) Considerando que os restaurantes reutilizam o óleo inúmeras vezes, a sua qualidade altera-se, 
levando à saturação dos ácidos graxos, o que contribui para o ganho de peso e a dificuldade 
da digestão.  

E(  ) A preparação do feijão em panelas de pressão, como ocorre na maioria dos restaurantes, 
aumenta a concentração de fitatos, prejudicando a digestão e causando eventualmente ganho 
de peso. 

  
 
23) Em relação aos Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), identifique se são 

verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

(   ) As etapas, a frequência e os princípios ativos usados para a lavagem e antissepsia das mãos 
dos manipuladores devem estar documentados em procedimentos operacionais.  

(   ) O afastamento imediato do local de trabalho é uma medida que deve ser adotada em caso de o 
manipulador de alimentos apresentar lesões nas mãos, sintomas de enfermidades ou suspeita 
de problema de saúde que possa comprometer a segurança do alimento, enquanto persistirem 
os sintomas.  

(   ) Os exames aos quais os manipuladores de alimentos devem se submeter, bem como a 
periodicidade, devem ser estabelecidos pela gerência do serviço de acordo com o 
encaminhamento do médico do trabalho.  

(   ) O estabelecimento deve dispor de procedimentos operacionais especificando os critérios 
utilizados para a seleção e recebimento de matéria-prima, embalagens e  ingredientes e, quando 
aplicável, o tempo de quarentena necessário. Esses procedimentos devem prever o destino 
dado a matérias-primas, embalagens e ingredientes reprovados no controle efetuado. 

(   ) Em relação à higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios, os POPs devem 
conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, método de higienização, 
princípio ativo selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e/ou 
físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem 
necessárias. Quando aplicável ao desmonte dos equipamentos, os POPs devem contemplar a 
exata operação.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – V – F – F – V 

B(  ) F – F – V – V – F 

C(  ) F – V – V – F – F 

D(  ) V – F – V – V – V 

E(  ) V – F – F – V – V 
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24) Em uma visita da vigilância sanitária para a apuração de denúncia em uma Unidade de 
Alimentação e Nutrição (UAN) foram observados vários itens. Constatou-se que apenas um dos 
itens observados obriga a instituição a rever os procedimentos propostos pelos POPs.  

 

Assinale abaixo a ÚNICA alternativa que requer alteração de procedimentos. 
 

 

A(  ) Produtos de higienização identificados com o registro do Ministério da Saúde. 

B(  ) Lavatórios sem acionamento automático das torneiras. 

C(  ) Sanitários de uso comum para todos os trabalhadores da UAN. 

D(  ) Uniformes de cor clara, para evidenciar as sujidades (situação inerente à atividade de 
manipulador de alimentos), e de uso exclusivo para a área de produção. 

E(  ) Lixo orgânico da área de produção colocado em lixeiras com tampas e retirado constantemente 
durante vários horários do dia.  

 
 
 

25) O levantamento, o transporte e a descarga individual de materiais têm sido os responsáveis por 
luxações, quedas e torções, comprometendo tanto a saúde como a segurança do trabalhador.  

Analise as afirmativas abaixo referentes a este assunto.   
 

 

I. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve 
receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá 
utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. 

II. Poderá ser admitido, ocasionalmente, o transporte manual de cargas, por um trabalhador, cujo 
peso possa ser suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. 

III. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, 
o peso máximo destas cargas poderá ser, ocasionalmente, o mesmo limite máximo permitido 
para os homens. 

IV. A NR (Norma Regulamentadora) n° 17 fixa limites máximos de 40 kg para levantamento de peso 
e de 60 kg para transporte de carga, para o homem. 

V. Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, deverão ser usados meios 
técnicos apropriados. 

 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 

A(  ) Somente a afirmativa V está correta.  

B(  ) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

E(  ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
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26) Com relação aos parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente, é CORRETO afirmar que:  

 

A(  ) sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser 
planejado ou adaptado para esta posição. 

B(  ) para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, não é permitida a 
colocação de assentos para descanso em locais a serem utilizados por todos os trabalhadores 
durante as pausas. 

C(  ) nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, 
dorso e membros superiores e inferiores, podem ser incluídas pausas para descanso. 

D(  ) quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 
(quinze) dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno imediato aos níveis de 
produção vigentes na época anterior ao afastamento. 

E(  ) a medição dos níveis de iluminação não deve ser realizada no campo de trabalho onde se 
realiza a tarefa visual.  

 
 
 
27) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às condições de 

trabalho e instalações em Unidades de Alimentação e Nutrição.  
 
(   ) O conforto térmico pode ser assegurado por aberturas de paredes que permitam a circulação 

natural do ar, com área equivalente a 1/10 da área do piso. 

(   ) A temperatura recomendada oscila entre 28 °C e 30 °C com uma umidade relativa entre 60 e 
70%. 

(   ) Em todas as áreas de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou 
suplementar, apropriada à natureza da atividade. 

(   ) As luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos devem ser apropriadas e 
estar protegidas contra explosão e quedas acidentais. 

(   ) As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 
descarga de materiais, ao mobiliário, equipamentos e condições ambientais do posto de trabalho 
e à própria organização do trabalho. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – V – F – F – V 

B(  ) V – F – V – V – V   

C(  ) F – F – F – V – V 

D(  ) F – V – V – V – F  

E(  ) V – F – V – F – F 
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28) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.  
 

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição possui somente uma câmara para armazenar todos os 
gêneros alimentícios que necessitam de refrigeração. Em um determinado dia estavam 
armazenados: alcatra em peças, queijo prato fatiado, peito de peru fatiado, maçãs, uvas, aipim 
descascado e lavado embalado em sacos plásticos, brócolis, geleia de frutas em balde, ovos, 
lasanha semipronta e pudim de leite. Considerando apenas os alimentos citados, qual é a ordem 
recomendada de colocação nas prateleiras (inferior, do meio e superior), seguindo a direção de 
baixo para cima, dentro da câmara? 

 
 
 

A(  ) Inferior: ovos, maçãs, uvas, brócolis, aipim; Do meio: alcatra; Superior: queijo, peito de peru, 
pudim de leite, lasanha, geleia. Todos separados entre si. 

 

B(  ) Inferior: ovos, maçãs, uvas, brócolis, aipim; Do meio: alcatra, queijo, peito de peru, lasanha; 
Superior: pudim de leite, geleia. Todos separados entre si. 

 

C(  ) Inferior: geleia, queijo, peito de peru, pudim de leite; Do meio: lasanha, aipim; Superior: alcatra, 
ovos, maçãs, uvas, brócolis. Todos separados entre si. 

 

D(  ) Inferior: alcatra, ovos, maçãs, uvas, brócolis; Do meio: lasanha, aipim; Superior: queijo, peito de 
peru, pudim de leite, geleia. Todos separados entre si. 

 

E(  ) Inferior: queijo, peito de peru, pudim de leite; Do meio: alcatra, geleia; Superior: lasanha, ovos, 
maçãs, uvas, brócolis, aipim. Todos separados entre si. 

 

 
 
29) Com relação às Boas Práticas em Unidades de Alimentação e Nutrição para manipuladores de 

alimentos, analise as afirmativas abaixo. 
 
I.  Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após 

manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados, 
após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário. 

II.  Os visitantes são dispensados de cumprir os requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para 
os manipuladores.  

III.  Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório 
apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. As unhas devem estar curtas e 
pode ser utilizada somente base. Durante a manipulação, devem ser retirados todos os objetos de 
adorno pessoal, permitindo-se o uso de maquiagem leve. 

IV.  Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em 
higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por 
alimentos. 

V.  A capacitação deve ser comprovada mediante documentação. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente a afirmativa I está correta.  

B(  ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

D(  ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
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30) Identifique o que for CORRETO para impedir a contaminação cruzada em Unidades de 
Alimentação e Nutrição.  

 
A(  ) As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso ou 

estranhos ao ambiente, não sendo permitida a presença de animais. 

B(  ) A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, 
gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores, dentre outros, que 
possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve incidir 
diretamente sobre os alimentos. 

C(  ) Devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação dos alimentos causada por 
produtos saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis. 

D(  ) Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semipreparados e prontos para 
o consumo e, ainda, deve existir separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou 
por outros meios eficazes.  

E(  ) Os alimentos a serem consumidos crus devem ser submetidos a processo de higienização a 
fim de reduzir a contaminação superficial. 

 
 
31) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 
 
(   ) A APPCC procura identificar pontos críticos de controle no momento da distribuição ao 

consumidor, detectando possíveis falhas e corrigindo-as de imediato. 

(   ) As análises microbiológicas são ferramentas úteis no monitoramento durante a APPCC, pois 
previnem os surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). 

(   ) Um dos objetivos do monitoramento através da determinação da temperatura dos alimentos e/ou 
preparações durante a APPCC é verificar a possibilidade de proliferação bacteriana ao se 
reconhecerem faixas de tempo-temperatura consideradas de risco. 

(   ) A desinfecção de equipamentos e utensílios pode ser considerada um procedimento que elimina 
um possível risco microbiológico. 

(   ) A cocção a no mínimo 70 °C pode ser considerada uma operação que elimina os riscos 
microbiológicos somente para células vegetativas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) F – F – V – F – V 

C(  ) F – V – F – V – V 

D(  ) V – V – F – F – F 

E(  ) F – F – V – V – F 
 
 
32) Assinale a alternativa CORRETA.  

Um grupo de pessoas apresentou sintomas de vômito e náuseas 2 horas após se alimentar em 
um restaurante comercial. Após a avaliação da vigilância epidemiológica, constatou-se que o 
único alimento ingerido em comum foi o arroz cozido e que este havia sido preparado no dia 
anterior ao consumo. O provável agente causador da doença transmitida pelo alimento foi: 

 
A(  ) Clostridium perfringens. 

B(  ) Staphylococcus aureus. 

C(  ) Bacillus cereus. 

D(  ) Salmonella sp. 

E(  ) Listeria monocitogenes. 
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33) Numere a coluna 2 identificando as faixas de temperatura recomendadas na coluna 1. 
 
 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 

I.  Cocção a 70 °C (setenta graus Celsius). (   ) Os óleos e gorduras utilizados devem ser 
aquecidos a esta temperatura e substituídos 
imediatamente sempre que houver alteração 
evidente das características físico-químicas ou 
sensoriais, tais como aroma e sabor, e 
formação intensa de espuma e fumaça. 

II.  Temperaturas não superiores a 180 °C 
(cento e oitenta graus Celsius). 

(   ) O descongelamento deve ser conduzido a 
esta temperatura de forma a evitar que as 
áreas superficiais dos alimentos se 
mantenham em condições favoráveis à 
multiplicação microbiana. 

III.  Temperatura inferior a 5 °C (cinco graus 
Celsius). 

(   ) Temperaturas inferiores para esta operação 
podem ser utilizadas desde que as 
combinações de tempo e temperatura sejam 
suficientes para assegurar a qualidade 
higiênico-sanitária dos alimentos. 

IV.  Temperatura superior a 60 °C (sessenta 
graus Celsius) por no máximo 6 (seis) 
horas. 

(   ) O processo de resfriamento de um alimento 
preparado deve ser realizado com estes 
cuidados de forma a minimizar o risco de 
contaminação e a permanência do alimento 
em temperaturas que favoreçam a multipli-
cação microbiana. 

V.  A temperatura do alimento preparado deve 
ser reduzida de 60 °C (sessenta graus 
Celsius) a 10 °C (dez graus Celsius) em até 
duas horas. Em seguida, o alimento deve 
ser conservado sob refrigeração a 
temperaturas inferiores a 5 °C (cinco graus 
Celsius), ou congelado a temperatura igual 
ou inferior a −18 °C (dezoito graus Celsius 
negativos). 

(   ) Para conservação a quente, os alimentos 
devem ser submetidos, após serem 
submetidos à cocção, a estas condições de 
tempo e de temperatura para não favorecer a 
multiplicação microbiana. 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 
 
A(  ) II – III – I – V – IV  

B(  ) IV – III – II – V – I 

C(  ) I – V – II – III – IV 

D(  ) II – V – I – III – IV 

E(  ) II – III – V – IV – I 
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34) Em relação às exigências sanitárias para as edificações e instalações de Serviços de 

Alimentação, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 
 
(   ) As edificações e as instalações de serviços de alimentação devem possibilitar fluxo ordenado, 

sem cruzamentos em todas as etapas de preparação. 
 

(   ) A presença de animais só é permitida nas áreas externas às áreas de preparação. 
 

(   ) As caixas de gordura e esgoto podem estar localizadas dentro da área de preparação, desde 
que possuam dispositivos que permitam o seu fechamento. 

 

(   ) As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos devem ser 
providas de telas milimetradas. 

 

(   ) As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados nas etapas desde a preparação 
até a distribuição e exposição para a venda dos alimentos devem seguir, exclusivamente, a 
recomendação de que sejam laváveis para evitar a contaminação dos alimentos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  

 
A(  ) V – F – F – F – V 

B(  ) F – V – V – F – V 

C(  ) V – F – F – V – F 

D(  ) F – F – V – V – F 

E(  ) V – V – F – V – F 
 
 
35) Uma empresa cadastrada no Programa de Alimentação do Trabalhador fornece almoços 

calculados com 40% do valor calórico total (VET) diário, sem os acréscimos ou reduções 
permitidos por lei. Considerando que os percentuais de proteína, carboidratos e gorduras totais 
devem estar entre 10 e 15%, 55 e 75% e 15 e 30%, respectivamente, assinale a alternativa que 
apresenta os valores CORRETOS de energia e macronutrientes dos almoços. 

 
A(  ) 1200 calorias; 45 g de proteína; 180 g de carboidrato e 33,3 g de gorduras totais. 

B(  ) 1200 calorias; 37,5 g de proteína; 150 g de carboidrato e 27,7 g de gorduras totais. 

C(  ) 800 calorias; 30 g de proteína; 120 g de carboidrato e 22,2 g de gorduras totais. 

D(  ) 800 calorias; 26,25 g de proteína; 105 g de carboidrato e 19,4 g de gorduras totais. 

E(  ) 1400 calorias; 52,5 g de proteína; 210 g de carboidrato e 38,8 g de gorduras totais. 

 
 
36) Para prevenir os riscos de doença cardiovascular, seguindo as recomendações do guia alimentar 

para a população brasileira e os parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do 
Trabalhador em relação ao sódio e às gorduras, é CORRETO afirmar que: 

 
A(  ) o consumo diário deve manter-se abaixo de 2400 mg de sódio e 10% de gordura saturada. 

B(  ) o consumo por refeição deve ser mantido em 2400 mg de sódio e 10% de gordura saturada. 

C(  ) o consumo proveniente de produtos industrializados pode alcançar 2400 mg de sódio e 10% de 
gordura monoinsaturada por refeição. 

D(  ) o consumo de sódio, proveniente do sal de adição, deve manter-se acima de 2400 mg e o 
consumo de gordura saturada abaixo de 10% ao dia. 

E(  ) o consumo de sódio, proveniente do sal de adição, pode manter-se acima de 2400 mg e o 
consumo de gordura saturada abaixo de 10% por refeição. 
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37) Para assegurar a qualidade nutricional da alimentação oferecida pelas empresas cadastradas no 

Programa de Alimentação do Trabalhador, a legislação estabelece parâmetros nutricionais para 
o percentual proteico calórico (NdPcal). Em relação a estes parâmetros, é CORRETO afirmar 
que: 

 

A(   ) se o NdPcal de uma refeição for 8%, esta refeição é muito pobre em proteínas provenientes de 
leguminosas, leite e ovos. 

B(   ) quando o NdPcal é menor que 6%, o cardápio necessita de um incremento nos teores de 
lipídios e carboidratos para alcançar o equilíbrio energético-proteico.  

C(   ) o NdPcal das refeições deve estar entre 6 e 10%, podendo ser diferente quando o trabalhador 
receber gêneros alimentícios. 

D(   ) o NdPcal deve estar acima de 10% para alcançar as necessidades proteicas dos traba-
lhadores. 

E(   ) o NdPcal até 6% é considerado ideal para pequenas refeições, como o desjejum e a merenda. 

 
 
38) Em relação à legislação para instalações de serviços de alimentação, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A(   ) O reservatório de água deve ser higienizado, em um intervalo máximo de um ano, devendo ser 
mantidos registros da operação. 

B(   ) Os lavatórios para higiene das mãos do manipulador de alimentos, durante o processo de 
produção, devem estar localizados nas instalações sanitárias. 

C(   ) Em cozinhas industriais, está regulamentada a instalação de fiação elétrica aparente quando 
os fios estiverem encapados e íntegros. 

D(   ) As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexão com rede de 
esgoto ou fossa séptica.  

E(   ) Na área de preparo dos alimentos, durante o processo de produção, a renovação de ar pode 
ser mantida pelo uso de ventiladores potentes que retirem gases acumulados, fumaça e 
partículas em suspensão. 
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39) O nutricionista de uma grande Unidade de Alimentação e Nutrição realizou investigação 
nutricional em uma amostra representativa dos comensais para conhecer melhor o perfil 
nutricional, a fim de planejar cardápios adequados. Dentre os resultados, destacam-se: 

 

• 75% dos pesquisados encontravam-se com o IMC dentro da faixa de eutrofia e apenas 1% 
estava abaixo do IMC 19;  

• 21% apresentaram pressão arterial igual ou superior a 140/90 mm Hg; 
• 13% apresentaram colesterol total acima de 200 mg/dl; 
• 15% referiram apresentar constipação intestinal. 

 
Considerando estes resultados, qual dos cardápios apresentados abaixo é mais indicado para 
esta população?  
 

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão.  
 

A(  ) Saladas russa, agrião e cenoura sautée com molho tártaro; filé de peixe à parmegiana; purê de 
batatas; arroz (branco ou integral); feijão e pudim de leite condensado. 

B(  ) Saladas de abóbora, batata-doce e aipim cozidos na feijoada e laranja; molho vinagrete; 
feijoada à brasileira com charque, linguiça, orelha, rabo e costelinha de porco defumada; couve 
refogada no bacon; arroz (branco ou integral); musse de maracujá. 

C(  ) Saladas de rúcula, batata-salsa e vagem com molho de manga; carreteiro com queijo 
parmesão ralado, ovos fritos e pão francês; farofa temperada com caldo de carne; feijão-preto 
e sagu de vinho com molho e baunilha. 

D(  ) Saladas de almeirão, beterraba cozida e repolho com molho tártaro; costeletas de porco 
assadas; batatas gratinadas; arroz à grega; feijão e banana caramelada. 

E(  ) Saladas de feijão-branco, alface e tomate com molho vinagrete; filé de frango grelhado ao 
molho de laranja; batatas cozidas e douradas ao forno; arroz (branco ou integral) e salada de 
frutas. 

 
40) Para assegurar a qualidade higiênico-sanitária de hortifrutigranjeiros servidos crus, em Unidades 

de Alimentação e Nutrição é necessário seguir passos que garantam a limpeza e a desinfecção.  
 

Assinale a alternativa que apresenta a recomendação CORRETA para a higienização destes 
alimentos, utilizando hipoclorito de sódio a 2,0 – 2,5% na higienização. 

 

A(  ) Retirar partes estragadas; lavar um a um em água corrente; colocar de molho em solução 
clorada na diluição de 10 ml de água sanitária de uso comum para cada um litro de água por 
no mínimo 15 minutos; enxaguar com água corrente. 

B(  ) Retirar partes estragadas; lavar um a um em água corrente; colocar de molho em solução 
clorada na diluição de 20 ml de água sanitária de uso comum para cada um litro de água por 
no mínimo 15 minutos; enxaguar com água corrente. 

C(  ) Retirar partes estragadas; lavar um a um em água corrente; colocar de molho em solução 
clorada na diluição de 10 ml de água sanitária de uso comum para cada um litro de água por 
no mínimo 10 minutos; enxaguar com água corrente. 

D(  ) Retirar partes estragadas; lavar um a um em água potável; colocar de molho em solução 
clorada na diluição de 20 ml de água sanitária de uso comum para cada um litro de água por 
no mínimo 5 minutos; enxaguar com água corrente. 

E(  ) Retirar partes estragadas; lavar um a um em água potável; colocar de molho em solução 
clorada na diluição de 10 ml de água sanitária de uso comum para cada um litro de água por 
no mínimo 5 minutos; enxaguar com água corrente. 
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