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CARGO: ANALISTA DO EXECUTIVO – NUTRIÇÃO 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 08. 
 

Por que você não deve acalmar seu filho com o celular? 
 

Quando uma criança está inquieta ou fazendo muita 
bagunça, colocá-la na frente de um celular com joguinhos ou 
vídeos pode parecer a solução ideal. Mas, se usada constan-
temente, essa técnica pode ter seus reveses. 

Pesquisadores analisaram o uso de dispositivos digitais 
como ferramentas para acalmar crianças com idade entre 3 
e 5 anos. O estudo envolveu 422 pais e 422 crianças. Ele foi 
realizado entre agosto de 2018 e janeiro de 2020, antes da 
pandemia de Covid-19. 

Os cientistas descobriram que o aumento do uso de 
aparelhos eletrônicos como método para acalmar crianças 
estava ligado a uma maior reatividade emocional ao longo 
dos meses. 

As crianças do estudo mudavam de humor rapidamente e 
ficaram mais impulsivas – relação particularmente forte em 
meninos e em crianças que já tinham sinais de hiperatividade, 
impulsividade e temperamento forte, o que os torna mais pro-
pensos a reagir intensamente a sentimentos como raiva, frus-
tração e tristeza. 

“Usar dispositivos móveis para acalmar uma criança 
pequena pode parecer uma ferramenta inofensiva e tempo-
rária para reduzir o estresse em casa, mas pode haver con-
sequências a longo prazo se for uma estratégia regular”, afir-
ma Jenny Radesky, principal autora do estudo e mãe de dois 
filhos. “Esses dispositivos podem comprometer as oportuni-
dades de desenvolvimento de métodos independentes e 
alternativos de autorregulação – particularmente durante os 
seis primeiros anos de vida”. 

Crianças nessa faixa etária costumam apresentar compor-
tamentos difíceis com maior frequência. Acessos de raiva, ata-
ques de birra ou emoções muito intensas podem ser facilmente 
controlados com um tablet ou um smartphone. A solução fun-
ciona, mas o alívio de curto prazo pode comprometer o de-
senvolvimento emocional da criança. 

O estudo chama a atenção para o uso exagerado e 
constante desse método simples. Se aplicado com modera-
ção, pode ser útil – mas não deve ser a principal forma de 
lidar com situações difíceis.  

Para não desamparar pais que abusavam desse método, 
os pesquisadores também apresentaram algumas outras opções 
para acalmar as crianças. 

Fornecer experiências sensoriais ou estimular exercí-
cios, por exemplo, pode ajudar. Isso pode incluir balançar, 
abraçar, pular em um trampolim, ouvir música ou olhar para 
figuras de um livro. 

Ao tentar nomear o que seu filho está sentindo, os pais 
ajudam a conectar a linguagem aos estados emocionais; além 
de mostrar à criança que ela é compreendida pelos adultos. 

Os pesquisadores também promovem alternativas para os 
comportamentos particularmente negativos de quando estão 
chateadas. Ao tentar comunicar suas emoções, as crianças podem 
recorrer a impulsos violentos ou exagerados. Os pais podem 
ensiná-las comportamentos substitutos mais seguros – como 
descontar a raiva em um travesseiro ao invés de um colega, ou 
comunicar-se claramente quando gostaria de atenção ao invés 
de abrir um berreiro. 

“Todas essas soluções ajudam as crianças a se entende-
rem melhor e a se sentirem mais competentes para adminis-
trar seus sentimentos”, afirma Radesky. “O cuidador também 
precisa tentar manter a calma e não reagir exageradamente às 
emoções da criança. Esses cuidados ajudam a desenvolver ha-
bilidades de regulação emocional que duram a vida toda.” 

“Por outro lado, usar um dispositivo móvel não ensina 
uma habilidade – apenas distrai a criança de como ela está 
se sentindo. Crianças que não desenvolvem essas habilida-
des na primeira infância são mais propensas a ter dificulda-
des quando estressadas na escola ou com colegas à medida 
que envelhecem.” 

(CAPARROZ, Leo. Por que você não deve acalmar seu filho com o 
celular? Revista Superinteressante, 2022. Disponível em: https://super. 
abril.com.br/ciencia/por-que-voce-nao-deve-acalmar-seu-filho-com-o-

celular-segundo-este-estudo/ Acesso em: 22/12/22. Adaptado.) 

  

Questão 01 
Na passagem “Usar dispositivos móveis para acalmar uma cri-
ança pequena pode parecer uma ferramenta inofensiva e 
temporária para reduzir o estresse em casa, mas pode haver 
consequências a longo prazo se for uma estratégia regular, 
[...]” (5º§), se o verbo “haver” fosse substituído pelo verbo 
“existir”, a reescrita adequada da locução verbal destacada seria  
A) pode existir. 
B) poder existir. 
C) podem existir. 
D) pode existirem. 
E) podem existirem.  
 

Questão 02 
A principal informação do texto se encontra em qual passagem 
a seguir? 
A) “Os pesquisadores também promovem alternativas para os 

comportamentos particularmente negativos de quando estão 
chateadas.” (11º§) 

B) “Os cientistas descobriram que o aumento do uso de aparelhos 
eletrônicos como método para acalmar crianças estava ligado 
a uma maior reatividade emocional ao longo dos meses.” (3º§) 

C) “Fornecer experiências sensoriais ou estimular exercícios, por 
exemplo, pode ajudar. Isso pode incluir balançar, abraçar, pular 
em um trampolim, ouvir música ou olhar para figuras de um 
livro.” (9º§) 

D) “O estudo chama a atenção para o uso exagerado e cons-
tante desse método simples. Se aplicado com moderação, 
pode ser útil – mas não deve ser a principal forma de lidar com 
situações difíceis”. (7º§) 

E) “Quando uma criança está inquieta ou fazendo muita ba-
gunça, colocá-la na frente de um celular com joguinhos ou ví-
deos pode parecer a solução ideal. Mas, se usada constante-
mente, essa técnica pode ter seus reveses.” (1º§) 
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Questão 03 
Assinale a alternativa que apresenta marca(s) de modaliza-
ção do discurso, ou seja, presença de subjetividade por parte 
do enunciador. 
A) “Pesquisadores analisaram o uso de dispositivos digitais como 

ferramentas para acalmar crianças [...]” (2º§) 
B) “Esses cuidados ajudam a desenvolver habilidades de re-

gulação emocional que duram a vida toda.” (12º§) 
C) “A solução funciona, mas o alívio de curto prazo pode com-

prometer o desenvolvimento emocional da criança.” (6º§) 
D) “O estudo envolveu 422 pais e 422 crianças. Ele foi reali-

zado entre agosto de 2018 e janeiro de 2020, [...]” (2º§) 
E) “[...] usar um dispositivo móvel não ensina uma habilidade – 

apenas distrai a criança de como ela está se sentindo.” (13º§) 
 

Questão 04 
Selecione o fragmento que, discursiva e pragmaticamente, 
mais se aproxima da tipologia textual injuntiva. 
A) “O cuidador também precisa tentar manter a calma e não 

reagir exageradamente às emoções da criança.” (12º§) 
B) “Crianças que não desenvolvem essas habilidades na primei-

ra infância são mais propensas a ter dificuldades [...]” (13º§) 
C) “Esses dispositivos podem comprometer as oportunida-

des de desenvolvimento de métodos independentes [...]” 
(5º§) 

D) “Para não desamparar pais que abusavam desse método, 
os pesquisadores também apresentaram algumas outras 
opções [...]” (8º§) 

E) “Acessos de raiva, ataques de birra ou emoções muito in-
tensas podem ser facilmente controlados com um tablete 
ou um smartphone.” (6º§) 

 

Questão 05 
A principal contradição que sustenta a reflexão proposta 
no texto diz respeito à(ao) 
A) proibição do uso de smartphones pelos pais e imediata 

inserção de práticas de autocontrole dos sentimentos nas 
crianças. 

B) uso moderado do celular em situações de conflito emo-
cional e controle de comportamento negativo da criança 
pelos responsáveis. 

C) monitoramento do uso do celular pelos pais e posterior 
inserção de práticas de regulação de comportamentos 
negativos nas crianças. 

D) uso de dispositivos eletrônicos como estratégia facilita-
dora para acalmar as crianças e o prejuízo para o seu de-
senvolvimento emocional. 

E) resposta emocional negativa das crianças em situações con-
flituosas e o controle do seu comportamento por meio de 
técnicas de gestão emocional.  

 

Questão 06 
Observe o emprego do acento indicativo de crase nas se-
guintes passagens do texto: 
1. “além de mostrar à criança que ela é compreendida pelos 

adultos.” (10º§) 
2. “manter a calma e não reagir exageradamente às emoções 

da criança.” (12º§) 

3. “quando estressadas na escola ou com colegas à medida 
que envelhecem.” (13º§) 

Analise as seguintes justificativas para o emprego da crase 
em relação aos fragmentos anteriores: 
I. Em 1, 2 e 3, o emprego da crase se justifica por um princí-

pio de regência verbal. 
II. Em 3, o acento grave foi adequadamente empregado em 

“à medida que” por se tratar de uma locução conjuntiva 
com palavra feminina. 

III. Em 1, se a expressão “a criança” estivesse no plural – “as 
crianças” –, o “as” não poderia receber o acento grave 
porque o enunciado ficaria gramaticalmente incorreto. 

IV. Em 2, se o “as” que antecede “emoções” estivesse no singu-
lar (“a”), não poderia haver o emprego da crase. Portanto, o 
adequado seria: “a emoções da criança”. 

Está correto o que se afirma apenas em  
A) I e III. 
B) I e II. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
E) I, II e III. 
 

Questão 07 
A mudança de posição do advérbio no enunciado pode provo-
car significativas alterações semânticas. Assinale a alternativa 
em que há mudança de sentido quando o fragmento original 
em I é reescrito em II.  
A) I. “Mas, se usada constantemente, essa técnica pode ter seus 

reveses.” (1º§) 
II. Mas, se constantemente usada, essa técnica pode ter 
seus reveses. 

B) I. “As crianças do estudo mudavam de humor rapidamente e 
ficaram mais impulsivas [...]” (4º§) 
II. As crianças do estudo mudavam rapidamente de humor e 
ficaram mais impulsivas [...] 

C) I. “O cuidador também precisa tentar manter a calma e não 
reagir exageradamente às emoções da criança.” (12º§) 
II. O cuidador também precisa tentar manter a calma e não 
reagir às emoções da criança exageradamente. 

D) I. “Acessos de raiva, ataques de birra ou emoções muito in-
tensas podem ser facilmente controlados com um tablete 
[...](6º§) 
II. Acessos de raiva, ataques de birra ou emoções muito 
intensas podem ser controlados com um tablet facilmen-
te [...] 

E) I. “Os pesquisadores também promovem alternativas para 
os comportamentos particularmente negativos de quando 
estão chateadas.” (11º§) 
II. Os pesquisadores também promovem alternativas para os 
comportamentos negativos de quando estão particularmente 
chateadas.  
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Questão 08 
Acerca das informações obtidas por meio da pesquisa apre-
sentada no texto, é INCORRETO afirmar que:  
A) Os pais permitiram que as crianças usassem o celular ainda 

com mais frequência para controlarem seu comportamento 
em casa durante a pandemia. 

B) Em vez de oferecem o celular, os responsáveis podem es-
timular as crianças a extravasar seus sentimentos, usando, 
para isso, a comunicação verbal. 

C) É possível controlar facilmente as emoções intensas de crian-
ças com tablet ou celular, mas essa prática constante preju-
dica seu desenvolvimento emocional. 

D) As crianças com histórico de hiperatividade e impulsivi-
dade podem ter seu comportamento negativo potenciali-
zado pelo uso exagerado de celulares. 

E) Os pesquisadores sugerem alternativas de controle emo-
cional das crianças pelos pais sem que se apele para o 
celular, tais como abraçar, pular, folhear um livro. 

 

Questão 09 
Um dos atrativos da comunicação por correio eletrônico é sua 
flexibilidade. Assim, não há necessidade de padronização da 
mensagem comunicada. No entanto, devem-se observar algu-
mas orientações quanto à sua estrutura. Considerando a uti-
lização do correio eletrônico na correspondência oficial, nele 
somente será facultada a presença de: 
A) Vocativo. 
B) Anexo(s). 
C) Texto de assinatura. 
D) Informações sobre local e data. 
E) Preenchimento do campo “Assunto”.  
 

Questão 10 
Em relação à finalidade dos expedientes oficiais, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) O despacho é redigido para dar sequência a algum assunto 

que foi encaminhado para a apreciação da autoridade. Além 
disso, ele pode comunicar uma decisão, ordem ou até reco-
mendar o prosseguimento de um processo. 

B) A certidão é uma declaração que tem por objetivo comprovar 
um ato ou registro de processo, livro ou documento existente 
em repartições públicas. Além disso, vale lembrar que quando 
autenticadas têm o mesmo valor de um documento original. 

C) A portaria é um documento pelo qual a autoridade infe-
rior ao chefe do Executivo estabelece normas para dis-
ciplinar a conduta de seus subordinados. Além disso, ela 
é assinada, por exemplo, por presidente, diretor-geral, dentre 
outros. 

D) O memorando é um documento pelo qual o indivíduo inte-
ressado solicita ao Poder Público algo que ele acredite que lhe 
pertença ou até que deva usufruir. Além disso, ele pode usar 
para se defender de uma determinada prática ou até situação 
que o lese de alguma forma.  

E) O parecer é uma avaliação feita por órgãos especializados 
a respeito de situações que lhes foram colocadas para 
essa apreciação. Dessa forma, ele deve indicar a solução 
ou as razões e fundamentos necessários para a tomada 
de decisão por um órgão competente. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
Considere a seguinte sequência lógica: 
 

15, 46, 139, 418, X, 3.766, 11.299 
 

Se X é um elemento dessa sequência, qual é o valor do pro-
duto de seus algarismos? 
A) 30 
B) 40 
C) 50 
D) 60 
E) 70 
 

Questão 12 
Os amigos Ana, Beto, Carla e Daniel foram a um restaurante 
jantar e se ajustaram em uma mesa de formato quadrado. Ana 
sentou-se primeiro e estabeleceu a seguinte regra para a orga-
nização dos amigos à mesa: “o mais velho entre vocês sentar-se-
á a minha direita, de frente para o amigo mais novo e Carla irá 
sentar-se à esquerda de Bruno”. Com base nessas informações, a 
respeito dos três amigos de Ana, é necessariamente verdade que: 
A) Carla é mais nova que Bruno. 
B) Daniel é mais velho que Carla. 
C) Bruno é mais novo que Daniel. 
D) Daniel é mais novo que Bruno. 
E) Bruno não é o mais velho entre os três amigos. 
 

Questão 13 
Patrícia é servidora da SEGER/ES e atua como analista de 
programas, projetos e ações. Na primeira semana do mês 
de março, recebeu uma demanda para analisar os relató-
rios de um projeto a ser executado pelo poder público com 
prazo para entrega de seu parecer de 5 dias úteis. De posse 
dessa situação, ela decidiu dividir o serviço de análise no 
prazo de 4 dias para revisar tudo no último dia. Portanto, 
ela planejou executar a análise dos relatórios da seguinte 
forma: 

• 1º dia: analisar 1/4 dos relatórios; 

• 2º dia: analisar metade dos relatórios que restaram do pri-
meiro dia; 

• 3º dia: analisar o equivalente à metade da soma dos rela-
tórios analisados nos dois primeiros dias; 

• 4º dia: analisar os 6 relatórios restantes; e, 

• 5º dia: realizar a revisão de todos os relatórios analisados 
nos quatro dias anteriores e elaborar o parecer final. 

De acordo com essa relação de trabalho, pode-se concluir 
que Patrícia possui um total de relatórios a serem analisa-
dos que está compreendido entre: 
A) 1 e 25 relatórios. 
B) 26 e 50 relatórios. 
C) 51 e 75 relatórios. 
D) 76 e 100 relatórios.  
E) 101 e 125 relatórios. 
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Questão 14 
No setor de Recursos Humanos de uma determinada em-
presa trabalham 18 funcionários, sendo 8 solteiros e 10 ca-
sados. Se metade dos solteiros têm filhos e apenas dois ca-
sados não têm filhos, pode-se afirmar que, dentre os fun-
cionários deste setor, não possuem filhos: 
A) Metade dos funcionários. 
B) Um terço dos funcionários. 
C) Um quarto dos funcionários. 
D) Dois terços dos funcionários. 
E) Dois quintos dos funcionários. 
 

Questão 15 
Os amigos Eli, Fanuel e Gabriela são oriundos de uma mesma 
cidade e foram aprovados em concurso público. Cada um dos 
amigos conta que utilizou uma estratégia diferente para se 
preparar para o certame: curso presencial; PDF; e, vídeo-aulas. 
Em uma entrevista realizada no jornal local, eles fizeram a 
seguintes declarações: 
• Gabriela: não fiz curso presencial, mas fiquei melhor colo-

cada que Eli. 
• Fanuel: utilizei o curso presencial, mas não fui o primeiro 

colocado. 
• Eli: eu não utilizei PDF. 
De posse dessas informações, é necessariamente correto 
que, entre os amigos: 
A) Gabriela foi a melhor colocada e estudou por vídeo-aula. 
B) Eli foi o terceiro melhor colocado e estudou por vídeo-aula. 
C) Eli foi o segundo melhor colocado e Gabriela estudou por 

PDF. 
D) Gabriela estudou por PDF e não foi a segunda melhor co-

locada. 
E) Fanuel foi o segundo melhor colocado e Gabriela foi a melhor 

colocada entre os três. 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
Questão 16 
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, é possível a criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de municípios, por meio de lei estadual, dentro 
do período determinado por lei complementar federal, com 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos muni-
cípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 
Municipal. Com base na informação apresentada, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Muitos municípios foram criados após a Constituição de 

1988, mesmo sem a edição de lei complementar federal. 
B) Atualmente, não é possível a criação de novos municípios 

por falta da edição de lei complementar federal que disci-
pline a matéria.                                                                                                

C) Foram ajuizadas algumas ações diretas de inconstitucio-
nalidade perante o STF, que questionaram a validade de 
leis estaduais que criaram novos municípios. 

D) Foi promulgada uma Emenda à Constituição de 1988 que 
acrescentou novo artigo ao ADCT, convalidando os atos 
de criação, fusão, incorporação e desmembramento de 
municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de de-
zembro de 2006. 

E) O STF declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais 
que criaram municípios após a Constituição de 1988, mas 
modulou os efeitos de sua decisão, em face da omissão 
legislativa, estabelecendo que, enquanto não houver a 
edição da lei complementar pelo Congresso Nacional, a 
lei estadual suprirá sua omissão. 

 

Questão 17 
Carla, brasileira nata, está residindo em outro país. Após 
três anos morando no local, ela decide adquirir a nacionali-
dade estrangeira. De acordo com a Constituição Federal, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Apenas os brasileiros naturalizados ficam sujeitos às hi-

póteses de perda de nacionalidade brasileira. 
B) Em hipótese alguma Carla poderá adquirir outra nacio-

nalidade, sob risco de perda da nacionalidade brasileira. 
C) Carla poderá adquirir a nacionalidade estrangeira, caso 

lhe seja imposta como condição para o exercício de 
direitos civis. 

D) Carla poderá perder a nacionalidade brasileira, se for 
condenada no exterior por crime relacionado a tráfico 
ilícito de drogas. 

E) Carla poderá adquirir a nacionalidade estrangeira, em qual-
quer hipótese, sem que isso acarrete a perda da nacionali-
dade brasileira. 

 
Questão 18 
Determinado projeto de lei ordinária, de iniciativa do Presi-
dente da República, teve início na Câmara dos Deputados 
Federais, onde foi aprovado. Em seguida, foi apreciado e apro-
vado pelo Senado Federal, com o mesmo rito de votação. Por 
fim, foi promulgado pelas Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. Diante do exposto, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O projeto de lei deveria ter sido encaminhado à aprecia-

ção do Poder Executivo, ainda que o Presidente só pu-
desse se manifestar pela sanção, pois a iniciativa foi de 
sua autoria. 

B) O projeto de lei deveria ter sido encaminhado à aprecia-
ção do Poder Executivo para que, após a conclusão das 
deliberações pelo Congresso Nacional, procedesse com a 
publicação da lei. 

C) O projeto de lei poderia ter sido promulgado diretamente 
pelo Congresso Nacional, pois foi de iniciativa do Presi-
dente da República e, sendo assim, desnecessária a apre-
ciação posterior por parte do Poder Executivo. 

D) Embora o projeto de lei ordinária fosse de iniciativa do 
Presidente da República, era necessário que, após a con-
clusão das deliberações no Senado Federal, seguisse à 
apreciação do Poder Executivo para veto ou sanção. 

E) Embora o projeto de lei ordinária fosse de iniciativa do 
Presidente da República, era necessário que, após a con-
clusão das deliberações no Senado Federal, seguisse para 
apreciação do Poder Executivo para sua imediata promul-
gação. 
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Questão 19 
A Constituição Federal dispõe sobre duas fórmulas de cálculo 
do número de deputados que comporão as Assembleias Le-
gislativas dos Estados. Se o estado do Espírito Santo possui dez 
deputados federais, quanto à fórmula de cálculo de seus de-
putados estaduais, assinale a afirmativa correta. 
A) Será diferente da que se aplica aos estados da região Sul. 
B) Será diferente da que se aplica aos estados da região 

Norte.  
C) Será igual à que se aplica a Alagoas, que tem nove de-

putados federais. 
D) Será diferente da que se aplica a Paraíba, que tem doze 

deputados federais. 
E) Será igual à que se aplica a Minas Gerais, que tem cin-

quenta e três deputados federais. 
 

Questão 20  
O prefeito do município X está em exercício do seu segundo 
mandato e tem intenção de concorrer ao cargo de governa-
dor de estado. Nesse sentido, para participar do pleito elei-
toral, o prefeito deverá 
A) ser brasileiro nato. 
B) ter no máximo setenta anos de idade. 
C) ter idade mínima de trinta e cinco anos. 
D) desincompatibilizar até quatro meses antes do pleito elei-

toral. 
E) renunciar ao respectivo mandato até seis meses antes do 

pleito eleitoral. 

                                                                                   
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
Questão 21  
Sobre o regime jurídico constitucional e legal aplicável aos 
agentes públicos, assinale a afirmativa correta. 
A) Todo servidor público efetivo é estável. 
B) Todo servidor público estável é efetivo. 
C) Nenhum servidor efetivo estável pode ser exonerado. 
D) Nenhum servidor efetivo estável pode ser reintegrado. 
E) Todo servidor público efetivo estável pode ser demitido. 
 

Questão 22 
Quanto aos serviços públicos, considerando seu conceito, ele-
mentos constitutivos, formas de prestação, meios de execu-
ção, classificação e princípios, assinale a afirmativa correta. 
A) A delegação de serviços públicos ao particular corresponde 

ao modelo de descentralização por colaboração. 
B) A legislação brasileira comporta o pagamento de taxa e veda 

a cobrança de tarifa na prestação de serviços públicos. 
C) Os serviços públicos são sempre uti universi, já que a Cons-

tituição Federal veda a prestação de serviços uti singuli. 
D) Na desconcentração, temos a prestação de serviços pú-

blicos realizada pelas empresas públicas e autarquias. 
E) O conceito de serviços públicos está muito bem delimitado 

na doutrina, sendo definido de modo unânime pelos autores. 
 
 
 

Questão 23  
A ciência do Direito é um ramo do conhecimento que estuda, 
dentre outros temas, as normas obrigatórias que controlam as 
relações dos indivíduos em uma sociedade. Nesse campo do 
saber, está compreendido um conjunto harmônico de princí-
pios jurídicos que regem os órgãos públicos, os agentes e as 
atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e 
imediatamente os fins desejados pelo Estado. Esse ramo do 
direito possui como fonte primária: 
A) A lei, entendida em sentido amplo. 
B) Os costumes, visto que forma a base da moralidade. 
C) Os deveres morais, que são reflexos dos anseios sociais. 
D) A jurisprudência, especialmente as súmulas vinculantes. 
E) A doutrina, quando consagrada pela crítica especializada. 
 

Questão 24  
Quanto ao Controle da Administração Pública, assinale a 
afirmativa correta. 
A) No controle interno, cada ente federativo deve constituir 

seu tribunal de contas local. 
B) No controle jurisdicional, é vedado ao Poder Judiciário 

revogar atos do Poder Executivo. 
C) O controle realizado pelo Poder Legislativo que susta um 

ato do Poder Executivo, classifica-se com prévio. 
D) É concomitante o controle jurisdicional quando se suspende 

a realização de concurso público logo após sua realização. 
E) O controle parlamentar permite à Casa Legislativa anular os 

atos do Poder Executivo quando eivado de vício de legali-
dade. 

 

Questão 25  
Determinado cidadão obteve alvará de construção para a edi-
ficação de um prédio de dez andares. Antes mesmo do início 
das obras, uma lei superveniente alterou o zoneamento ur-
bano vedando a construção acima de três pavimentos. Neste 
caso, a extinção da licença para construir se dá por: 
A) Cassação. 
B) Anulação. 
C) Renúncia. 
D) Revogação. 
E) Caducidade. 
 
 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
Questão 26 

O Regime de Previdência Complementar do Estado do Espí-
rito Santo, nos termos da Lei Complementar nº 711/2013: 
A) Exclui os membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública. 
B) Abrange os servidores titulares de cargo efetivo, excetua-

dos os magistrados. 
C) Abrange os Conselheiros, Auditores e Procuradores do Tri-

bunal de Contas do Estado. 
D) Não pode ser estendido, ainda que em plano de benefícios 

apartado, aos empregados públicos.  
E) Exclui os servidores titulares de cargo efetivo que estejam 

em exercício de cargo em comissão. 
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Questão 27 
Beatriz, Analista do Executivo no Estado do Espírito Santo, 
está organizando uma planilha para composição da base 
cálculo da contribuição previdenciária ao Regime Próprio. 
Assinale a alternativa que indica apenas verbas que não 
integram a base de cálculo contributiva. 
A) Abono de férias; salário-família; subsídio. 
B) Adicional de caráter individual; auxílio-creche; hora-extra. 
C) Função de confiança; vantagem permanente; ajuda de custo.  
D) Indenização de transporte; adicional noturno; abono de 

permanência. 
E) Parcela percebida em decorrência de local de trabalho; 

vencimento; diária de viagem. 

 
Questão 28 
Nestor, na qualidade de Analista do Executivo, está verificando 
o direito de alguns servidores estaduais ao recebimento de 
benefício previdenciário. Nos termos da Lei Complementar nº 
282/2004, observado o cumprimento de todos os requisitos 
formais, terá direito a benefício previdenciário custeado com 
recursos do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espí-
rito Santo: 
A) “Ana Cláudia, servidora ocupante de cargo efetivo, que está 

no nono mês de gestação.” – Pedido:  licença maternidade. 
B) “Mirtes, que conta 19 anos de idade, filha não emancipada 

de ex-servidora efetiva aposentada e falecida no mês ante-
rior.” – Pedido: pensão por morte de sua genitora. 

C) “Antônio, agente político, que se encontra diagnosticado 
com depressão, havendo laudo de incapacidade para o 
trabalho.” – Pedido: aposentadoria por invalidez. 

D) “Paulo, servidor detentor exclusivamente de cargo em co-
missão, que completou 65 anos de idade e 40 anos de servi-
ços prestados ao Estado.” – Pedido:  aposentadoria voluntá-
ria. 

E) “Marcelo, servidor público concursado, que se acidentou 
durante o final de semana, em sua residência e se encon-
tra temporariamente incapaz para o trabalho.” – Pedido: 
auxílio-doença. 

 

Questão 29 
Conforme prevê a Lei complementar nº 633/2012 do Estado 
do Espírito Santo, sobre o cargo de Analista do Executivo, assi-
nale a afirmativa correta. 
A) O ingresso no cargo de Analista do Executivo dar-se-á na 

Classe I da primeira Referência, sempre mediante concur-
so público de provas e títulos. 

B) A progressão é a passagem de uma Referência para outra 
imediatamente superior, durante o estágio probatório do 
servidor, e dar-se-á dentro da mesma Classe. 

C) A promoção dar-se-á no interstício mínimo de cinco anos e 
refere-se à passagem, em sentido vertical, de uma Classe para 
outra, na mesma Referência, por meio de seleção. 

D) O símbolo indicativo, representado por números romanos, 
da faixa de subsídios, usualmente representando um mesmo 
grau de complexidade de atuação, denomina-se Referência.  

E) Os servidores nomeados para o cargo de Analista do Execu-
tivo serão remunerados por subsídio, assegurado o acrés-
cimo de gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de re-
presentação. 

 

Questão 30 

Nos termos da Lei Complementar nº 282/2004, que estabe-
lece regras do Regime Próprio de Previdência do Estado do 
Espírito Santo, assinale a afirmativa correta. 
A) Os benefícios calculados pela média serão reajustados por 

paridade com os servidores ativos.  
B) A servidora titular exclusivamente do cargo de professora 

aposenta-se aos 52 anos de idade. 
C) A manutenção da aposentadoria por invalidez poderá ser 

objeto de reavaliação por perícia médica. 
D) O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 

80% da média aritmética das remunerações. 
E) O servidor que requerer a aposentadoria voluntária per-

manecerá em atividade até a publicação do ato. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
GESTÃO PÚBLICA 
 
Questão 31 
O planejamento formal engloba a definição dos objetivos e 
dos planos. Enquanto os objetivos especificam os estágios 
futuros que a organização busca atingir, os planos esta-
belecem os meios para alcançá-los. Os planos são a tradu-
ção formal do planejamento em documentos que estipu-
lam como os objetivos devem ser alcançados, descrevendo 
como os recursos devem ser alocados e quais atividades 
devem ser realizadas. Considerando os termos de abran-
gência e que os planos podem ser estratégicos, táticos ou 
operacionais, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Estratégicos. 
2. Táticos. 
3. Operacionais. 
(     ) Foco na organização como um todo.    
(     ) Foco em unidades ou departamentos da organização.    
(     ) Fonte de orientação externa.     
(     ) Foco em tarefas rotineiras.     
(     ) Objetivos especificam os resultados esperados de grupos 

ou indivíduos.    
(     ) Orientação de longo prazo.     
(     ) Definem as principais ações a empreender para cada uni-

dade.     
(     ) Objetivos gerais e planos genéricos.     
(     ) Definem procedimentos e processos específicos.     
(     ) Orientação para médio prazo.  
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2. 
B) 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1. 
C) 3, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 3. 
D) 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 1. 
E) 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2. 
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Questão 32     
Considerando que o planejamento estratégico é constituí-
do pelos elementos descritos, relacione adequadamente as 
colunas a seguir.    
1. Visão de negócios. 
2. Declaração da missão. 
3. Diagnóstico estratégico externo. 
4. Diagnóstico estratégico interno. 
5. Determinantes de sucesso. 
6. Definição dos objetivos. 
7. Formulação de estratégias. 
8. Auditoria de desempenho e resultados. 
9. Cidadania empresarial. 
(     ) Sua inclusão no processo de planejamento estratégico 

foi proposta por Ansoff, em 1980. Esse recurso meto-
dológico é uma etapa do processo, inserindo-se entre 
o diagnóstico e a definição de objetivos e a formulação 
das estratégias inseridas nas dinâmicas competitivas.    

(     ) Procura antecipar oportunidades e ameaças para a con-
cretização da visão, da missão e dos objetivos operacio-
nais.    

(     ) Mostra uma imagem da organização quando da reali-
zação de seus propósitos no futuro.   

(     ) É o elemento que traduz responsabilidades e preten-
sões da organização junto ao ambiente e define o “ne-
gócio”, delimitando o seu ambiente de atuação.    

(     ) Corresponde ao diagnóstico da situação da organização 
frente às dinâmicas ambientais, relacionando suas forças 
e fraquezas, criando condições para a formulação de es-
tratégias que representam o melhor ajustamento da or-
ganização no ambiente em que ela atua.        

(     ) Traduzida pela governança corporativa, que oferecerá 
a transparência necessária no relacionamento com os 
diferentes grupos de interesses.    

(     ) Há a concepção segundo a qual esse item se dá a partir da 
análise competitiva proposta por Porter, composta por 
forças atuantes sobre a organização: o poder de barganha 
dos clientes e fornecedores; a ameaça de substitutos e 
novos concorrentes; e, a rivalidade dos atuais concorren-
tes.     

(     ) A organização persegue simultaneamente diferentes 
objetivos em uma hierarquia de importância, de prio-
ridades, ou de urgência. 

(     ) Requer um grande esforço de pessoal e emprego de mo-
delos analíticos para avaliação, alocação e controle de re-
cursos.  

A sequência está correta em 
A) 5, 3, 1, 2, 4, 9, 7, 6, 8. 
B) 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 9. 
C) 2, 6, 4, 8, 7, 3, 1, 9, 5. 
D) 5, 2, 6, 1, 3, 4, 9, 8, 7. 
E) 7, 9, 5, 3, 1, 8, 2, 4, 6. 
 

Questão 33 
Para sua estratégia organizacional, o Balanced Scorecard 
(BSC) habilita a organização a alinhar e a focar em, EXCETO:  
A) Recursos humanos. 
B) Recursos financeiros. 
C) Unidades de negócios. 
D) Tecnologia da informação. 
E) Independência, autonomia e autocontrole. 

Questão 34 
A análise, o diagnóstico ou a avaliação da situação estraté-
gica (ou posição estratégica) podem ser o ponto de partida 
para a elaboração do plano estratégico de uma organiza-
ção. São os principais componentes a serem considerados 
na análise da situação estratégica, EXCETO: 
A) Estrutura. 
B) Estratégias vigentes. 
C) Vantagens competitivas. 
D) Missão da organização até o presente. 
E) Desempenho da organização até o presente. 
 

Questão 35 
O propósito de decifrar ou avaliar uma cultura pode variar 
desde a pesquisa pura, em que o pesquisador tenta apre-
sentar o retrato de uma cultura a colegas pesquisadores e 
outras partes interessadas, a ajudar uma organização a 
chegar a um acordo com sua própria cultura, porque seus 
líderes estão comprometidos com algum projeto de mu-
dança. Os levantamentos por questionários e entrevistas 
individuais podem ser a melhor forma de comparar e con-
trastar eficientemente conjuntos de organizações; mas, se 
a cultura for o alvo do pesquisador, as limitações desses 
métodos de levantamento de dados culturais devem ser 
levadas muito a sério. No uso de um questionário ou de um 
instrumento de levantamento corre-se o risco de:  
I. Selecionar dimensões de mensuração que não sejam re-

levantes ou importantes em termos da dinâmica cultural 
de uma dada organização. 

II. Mensurar apenas as características superficiais da cul-
tura, em razão de os instrumentos não serem adequados 
para descobrir as suposições tácitas compartilhadas mais 
profundas que definem a essência das culturas. 

III. O instrumento de levantamento não ser confiável nem 
válido, porque validar medidas formais de algo tão com-
plexo e profundo quanto as suposições culturais é intrin-
secamente muito difícil. 

IV. A padronização das suposições culturais em um para-
digma não poder ser revelada por um questionário. 

V. Os respondentes não estarem preparados para respon-
der de modo confiável às questões do levantamento por-
que as suposições culturais são tácitas. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, III e V, apenas. 
E) II, IV e V, apenas. 
 

Questão 36 
“O ciclo da gestão de pessoas, segundo Chiavenato, se fecha 
em cinco processos básicos. O processo _________________ 
apresenta atividades envolvidas de pesquisa de mercado de 
RH; recrutamento de pessoas; e, seleção de pessoas.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa ante-
rior.  
A) provisão 
B) aplicação 
C) manutenção 
D) monitoração 
E) desenvolvimento 
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Questão 37 
A cultura pode ser analisada em vários níveis diferentes, 
com o termo “nível” significando o grau pelo qual o fenô-
meno cultural é visível ao observador. Os principais níveis 
de análise cultural são: artefatos; crenças; valores expos-
tos; e, suposições básicas. São consideradas como suposi-
ções básicas, EXCETO: 
A) Crenças. 
B) Percepções. 
C) Sentimentos. 
D) Pensamentos. 
E) Estruturas organizacionais. 
 

Questão 38 
As questões de poder e autoridade estão diretamente liga-
das ao conceito de liderança. O poder como a capacidade 
de fazer as coisas acontecerem e obter trabalhos realizados 
torna-se uma variável independente. Em contrapartida, o 
poder também tem sido visto como variável dependente 
ou situacional (no que se refere à natureza de uma situação 
específica em uma organização que dá poder a um grupo ou 
indivíduo). Nesse contexto, presume-se que os indivíduos, gru-
pos ou subunidades em uma organização tenham poder com 
base em fatores como, EXCETO: 
A) Substituibilidade. 
B) Poder reservado. 
C) Centralidade organizacional. 
D) Capacidade de lidar com a incerteza. 
E) Interdependência do papel e da tarefa. 
 

Questão 39 
A Reforma Administrativa de 1967 (Decreto-Lei nº 200) es-
tabeleceu os princípios fundamentais, com a preocupação 
maior de diminuir o tamanho da máquina estatal, simplifi-
car os procedimentos administrativos e, consequentemente, 
reduzir as despesas causadoras do deficit público. São consi-
derados princípios fundamentais da administração pública, 
EXCETO: 
A) Coordenação. 
B) Planejamento. 
C) Descentralização. 
D) Centralização de controle. 
E) Delegação de competência. 
 

Questão 40 
“A comunicação tem aplicação em todas as funções adminis-
trativas, mas é particularmente importante na função de dire-
ção, pois representa o intercâmbio de pensamento e de infor-
mações para proporcionar compreensão mútua e confiança. A 
comunicação _______________ é aquela que flui de cima para 
baixo, se prestando mais a informações que não apresentam 
controvérsias, e quando o propósito é mais informativo do que 
persuasivo.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) formal 
B) informal 
C) ascendente  
D) descendente 
E) lateral ou horizontal 

CONHECIMENTOS DA ÁREA DE FORMAÇÃO 
 
Questão 41 
De acordo com o Art. 709 do Regulamento da Inspeção Indus-
trial e Sanitária de Produtos de Origem animal, pela designa-
ção “ovo” entende-se o ovo de galinha em casca, sendo os de-
mais acompanhados da indicação da espécie de que procedem 
(BRASIL, 1952). Os ovos podem ser consumidos de maneira iso-
lada, ou como acompanhamento de preparações, ou ainda 
como ingrediente de preparações. Sobre as características 
deste alimento, caracteres organoléticos e modificações du-
rante o processamento, marque V para as afirmativas verda-
deiras e F para as falsas.  
(     ) À medida que o ovo envelhece, há uma redução do seu 

peso, devido à perda de umidade e gases pela casca po-
rosa, e um aumento da câmara de ar. A clara torna-se mais 
liquefeita, o que promove deslocamento da gema; e, 
quando muito velho, há o rompimento da membrana vi-
telina, causando a mistura dessas estruturas.   

(     ) A sujeira da casca do ovo pode atravessar os poros da 
casca e contribuir para alterar a qualidade. Diante disso, 
antes de armazená-los devem ser lavados com água po-
tável corrente e secá-los, mantendo-os sob refrigeração, 
protegidos do sol, calor e de odores fortes. 

(     ) Para a preparação de alimentos, devem ser usados apenas 
ovos pasteurizados, desidratados ou tratados termica-
mente, processos que asseguram sua inocuidade. Ovos 
submetidos à cocção ou fritura devem apresentar toda a 
gema dura.  

(     ) A lecitina contida na clara é um agente emulsificante, e 
tem a propriedade de incorporar gordura em forma de 
emulsão. Devido a esta propriedade, a lecitina é adicio-
nada aos produtos alimentícios, como margarina, bola-
chas e confeito.  

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F. 
B) V, F, F, F. 
C) V, V, F, V. 
D) F, V, F, V. 
E) F, F, V, V. 

 
Questão 42 
O cardápio é a ferramenta que inicia todo o processo produ-
tivo e deve ser criteriosamente elaborado, pois é por meio dele 
que irá definir: a lista de compras do restaurante; os equipa-
mentos de cozinha necessários; a quantidade e variedade de 
funcionários que irão trabalhar na cozinha; a estrutura física da 
cozinha; a periodicidade de compras; dentre tantos outros as-
pectos. Considere uma Unidade de Alimentação e Nutrição 
(UAN), que diariamente atende 600 comensais no almoço e 
200 no jantar, estando  previsto no cardápio bife de boi frito; a 
porção a ser oferecida é de 80 g para cada comensal; o valor 
do quilo do coxão mole no fornecedor da unidade é de                
R$ 35,00; o fator de correção dessa carne é de 1,1 e o fator de 
cocção é de 0,8; qual valor a ser gasto para comprar toda a 
carne para o dia? 
A) R$ 1.150,00  
B) R$ 1.629,00 
C) R$ 1.971,00 
D) R$ 2.525,00  
E) R$ 3.080,00 
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Questão 43 
O nutricionista é um profissional essencial para a adequada 
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE). Compete ao nutricionista Responsável Técnico (RT) as-
sumir as atividades de planejamento, coordenação, direção, 
supervisão e avaliação de todas as ações de alimentação e nu-
trição no âmbito da alimentação escolar. Para tais atividades, 
é necessário o conhecimento das resoluções pertinentes, que 
estabelecem as normas para a execução técnica, administra-
tiva e financeira do PNAE. Sobre as ações de alimentação e nu-
trição mencionadas na Resolução nº 06/2020, assinale a afir-
mativa INCORRRETA. 
A) Devem ser elaboradas fichas técnicas para todas as prepara-

ções do cardápio, contendo receituário, padrão de apresen-
tação, componentes, valor nutritivo, quantidade per capita, 
custo e outras informações. 

B) Os cardápios devem ser adaptados para atender aos estu-
dantes diagnosticados com necessidades alimentares espe-
ciais, como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, 
alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras.  

C) Cabe ao nutricionista RT a definição do horário e do alimento 
adequado a cada tipo de refeição, respeitados o hábito e a 
cultura alimentar. A porção ofertada deve ser diferenciada 
por faixa etária dos estudantes, conforme suas necessidades 
nutricionais diárias. 

D) É obrigatória a inclusão de alimentos fonte de ferro heme no 
mínimo quatro dias por semana nos cardápios escolares. No 
caso de alimentos fonte de ferro não heme, eles devem ser 
acompanhados de facilitadores da sua absorção, como ali-
mentos fonte de vitamina C. 

E) Os cardápios de cada etapa e modalidade de ensino devem 
conter informações sobre horário e tipo de refeição, nome 
da preparação, ingredientes que a compõem, bem como 
informações nutricionais de energia, macronutrientes e 
micronutrientes, além da assinatura do nutricionista. 

 

Questão 44 
“O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem por 
objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento bi-
opsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a for-
mação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio 
de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 
refeições que cubram as suas necessidades nutricionais du-
rante o período letivo. Segundo a Resolução nº 06/2020, em 
unidades escolares que ofereçam alimentação escolar em pe-
ríodo parcial, os cardápios devem ofertar, obrigatoriamente, 
no mínimo 280g/estudantes/semana de frutas in natura, legu-
mes e verduras, sendo as frutas in natura, no mínimo, ____ 
dia(s) por semana.” Assinale a alternativa que completa corre-
tamente a afirmativa anterior. 
A) 1                                                                                                
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
 
 
 
 

Questão 45 
O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído 
pela Lei nº 6.321/1976, tem por objetivo a melhoria da situa-
ção nutricional dos trabalhadores, visando à promoção de sua 
saúde e prevenção das doenças profissionais. Poderão partici-
par, como pessoa jurídica beneficiária do PAT, as pessoas jurí-
dicas de direito público e privado e os empregadores que pos-
suam Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CA-
EPF) ou Cadastro Nacional de Obras (CNO). De acordo com a 
Portaria nº 672/2021, que disciplina procedimentos, progra-
mas e condições de segurança e saúde no trabalho e dá outras 
providências, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Para fins de execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiá-

ria poderá: manter serviço próprio de refeições; distribuir 
alimentos; ou, firmar contrato com entidades de alimen-
tação coletiva, registradas no PAT. 

(     ) A pessoa jurídica beneficiária, na execução do PAT, de-
verá: realizar sua inscrição no PAT por meio do portal 
gov.br para usufruir dos correspondentes benefícios fis-
cais; garantir que o benefício possua o mesmo valor para 
todos os seus trabalhadores. 

(     ) As empresas fornecedoras de alimentação coletiva deve-
rão possuir profissional legalmente habilitado em nutrição 
como responsável técnico pela execução do PAT, o qual 
deverá se cadastrar e atuará mediante Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica. 

(     ) É vedado à pessoa jurídica beneficiária utilizar o PAT, sob 
qualquer forma, como premiação, sendo permitido sus-
pender o benefício do PAT a título de punição ao trabalha-
dor, desde que por tempo determinado. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) V, F, F, F. 
C) V, F, F, V. 
D) F, F, V, V. 
E) F, V, V, V. 
 

Questão 46 
A Portaria nº 2.246/2004 institui e divulga orientações bá-
sicas para a implementação das Ações de Vigilância Ali-
mentar e Nutricional, no âmbito das ações básicas de saúde 
do Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o território 
nacional. Considerando os objetivos do SISVAN, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Promover o diagnóstico precoce dos agravos nutricionais, 

seja de baixo peso ou sobrepeso e/ou obesidade, possibili-
tando ações preventivas às consequências desses agravos. 

II. Possibilitar o acompanhamento e a avaliação do estado nu-
tricional de famílias beneficiárias de programas sociais. 

III. Incorporar à política de Estado o respeito à soberania ali-
mentar e a garantia do direito humano à alimentação 
adequada, e promovê-los no âmbito das negociações e 
cooperações internacionais. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.                                                                                              
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 



 

 

      
                                                      11 

        

CARGO: ANALISTA DO EXECUTIVO – NUTRIÇÃO – 
TIPO 2 – VERDE 

CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER/ES 

ꯀ 

Questão 47 
A avaliação do consumo alimentar é realizada para forne-
cer subsídios para o desenvolvimento e a implantação de pla-
nos nutricionais e deve integrar um protocolo de atendimento 
para avaliação nutricional, cujo objetivo deve ser o de estimar 
se a ingestão de alimentos está adequada ou inadequada e o 
de identificar hábitos inadequados e/ou a ingestão excessiva 
de alimentos com pobre conteúdo nutricional. Considere que 
uma empresa deseja coletar dados nutricionais de todos os 
seus funcionários (totalizando 120 pessoas), para descrever a 
dieta habitual, utilizando método de baixo custo e fácil aplica-
ção. O método ideal para a situação hipotética é: 
A) História dietética. 
B) Registro alimentar. 
C) Recordatório 24 horas. 
D) Pesagem direta dos alimentos. 
E) Questionário de frequência alimentar. 
 

Questão 48 
No Brasil, a alimentação, assim como a saúde, é um direito cons-
titucional previsto na lei que cria o Sistema Único de Saúde 
(SUS), Lei nº 8.080/1990. Tal normativa estabelece o caráter de-
terminante da alimentação e atribui ao Ministério da Saúde 
(MS) o papel de formular políticas de alimentação e nutrição. 
Nesse sentido, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN), instituída em 1999, chega para dar concretude às ações 
de alimentação e nutrição no SUS. Ao completar dez anos de 
publicação da PNAN, deu-se início ao processo de atualização e 
aprimoramento das suas bases e diretrizes, de forma a consoli-
dar-se como uma referência para os novos desafios a serem en-
frentados no campo da alimentação e nutrição no SUS. Os ges-
tores de saúde nas três esferas, de forma articulada e dando 
cumprimento às suas atribuições comuns e específicas, atuarão 
no sentido de viabilizar o alcance do propósito desta política. Há 
as responsabilidades do Ministério da Saúde; das Secretarias Es-
taduais de Saúde e do Distrito Federal; e, das Secretarias Muni-
cipais de Saúde e do Distrito Federal. Trata-se de responsabili-
dade das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal: 
A) Pactuar, monitorar e avaliar os indicadores de alimentação e 

nutrição e alimentar os sistemas de informação da saúde, de 
forma contínua, com dados produzidos no sistema local de 
saúde. 

B) Apoiar a organização de uma rede de Centros Colaboradores 
em Alimentação e Nutrição, fomentando o conhecimento e 
a construção de evidências no campo da alimentação e nu-
trição para o SUS. 

C) Prestar assessoria técnica e apoio institucional aos municí-
pios e às regionais de saúde no processo de gestão, planeja-
mento, execução, monitoramento e avaliação de programas 
e ações de alimentação e nutrição. 

D) Pactuar, na Comissão Intergestores Tripartite, prioridades, 
objetivos, estratégias e metas para implementação de pro-
gramas e ações de alimentação e nutrição na Rede de Aten-
ção à Saúde, mantidos os princípios e as diretrizes gerais da 
PNAN.  

E) Elaborar o plano de ação dentro dos instrumentos de plane-
jamento e gestão para implementação da PNAN, conside-
rando as questões prioritárias e as especificidades regionais 
de forma contínua e articulada com o Plano Nacional de Sa-
úde e instrumentos de planejamento e pactuação do SUS.  

Questão 49 
As recomendações sobre ganho de peso ideal para o período 
gestacional foram muito discutidas na década de 90 e se con-
sideraram limites de ganho ponderal necessário para suprir as 
demandas materno-fetais e obter o melhor desfecho gestacio-
nal possível. No Brasil, o Ministério da Saúde adota recomen-
dações de ganho total de peso, segundo estado nutricional 
inicial da gestante, e classifica o estado nutricional de acordo 
com categorias de Índice de Massa Corporal (IMC) por semana 
gestacional. Considerando avaliação do ganho de peso de três 
gestantes adultas, analise o quadro a seguir: 
 

Gestante 
Estado Nutricional 

Inicial 
Ganho de peso 

 total na gestação 

Maria Eutrofia 10,0 kg 

Ana Obesidade 5,0 kg 

Clara Baixo Peso 17,0 kg 
 

Em função dessa avaliação, assinale a alternativa que apre-
senta o correto diagnóstico. 
A) As três gestantes apresentaram adequado ganho de peso. 
B) Maria e Ana apresentaram ganho de peso insuficiente e 

Clara dentro do recomendado. 
C) Ana apresentou ganho de peso adequado, Clara acima do 

recomendado e Maria insuficiente. 
D) Ana apresentou ganho de peso insuficiente, Maria ade-

quado e Clara acima do recomendado.  
E) Ana e Clara apresentaram ganho de peso acima do re-

comendado e Maria dentro do recomendado. 
 

Questão 50 
Anemia na gestação se associa à maior taxa de morbimor-
talidade materna e perinatal, com maior risco de aborto, 
prematuridade, baixo peso ao nascer e recém-nascidos com 
reservas de ferro abaixo do normal e, portanto, com maior 
risco para desenvolver anemia já nos primeiros meses de vida.  
Sobre os parâmetros de avaliação da anemia nutricional, ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. O diagnóstico de anemia baseado na concentração de hemo-

globina apresenta algumas limitações: é viável apenas para 
identificar a anemia, que é o estágio mais avançado da defici-
ência; além disso, não identifica o tipo de anemia existente. 

II. O ferro sérico reflete o equilíbrio entre a entrada e a saída do 
mineral na circulação. É um indicador bastante instável, po-
dendo sua concentração ser alterada pela presença de pro-
cessos infecciosos e até mesmo em função dos horários em 
que ocorre a coleta de sangue, em virtude do ritmo circadiano. 

III. A ferritina sérica é um parâmetro que possui a vantagem de 
avaliar não só a deficiência de ferro, mas também o seu ex-
cesso no organismo. Entretanto, é um indicador que possui 
baixa especificidade, ou seja, um valor normal não exclui a 
deficiência em ferro. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.                                                                                              
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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Questão 51 
Segundo o Ministério da Saúde, Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTAs) são causadas pela ingestão de alimentos ou 
bebidas contaminadas. Considere que em um almoço de casa-
mento foi oferecido aos convidados “arroz com strogonoff” e 
os ingredientes utilizados foram: arroz, filé de frango, molho 
de tomate caseiro, palmito em conserva, creme de leite e ba-
tata palha. No outro dia, alguns convidados apresentaram 
tontura, visão dupla ou turva, boca seca, dificuldade para falar, 
engolir, respirar e andar.  De acordo com a situação hipotética 
apresentada, qual o alimento envolvido nesta DTA? 
A) Arroz. 
B) Filé de frango. 
C) Creme de leite. 
D) Palmito em conserva. 
E) Molho de tomate caseiro. 
 

Questão 52 
O nutricionista é o profissional que, por força da Lei nº 
8.234/1991, possui direitos e deveres para o desenvolvimento 
de práticas inerentes à sua habilitação técnica, que se mani-
festa como uma ação social em favor da saúde e da segurança 
alimentar e nutricional. É importante que ele tenha capaci-
dade de gestão e coordenação de equipes. Para isso, é funda-
mental conhecer o Código de Ética e de Conduta do profissi-
onal. De acordo com a Resolução CFN nº 599/2018, que aprova 
o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista e dá outras 
providências, analise as afirmativas a seguir. 
I. É dever do nutricionista recusar-se a exercer sua profissão 

em qualquer instituição onde as condições de trabalho não 
sejam adequadas, dignas e justas ou possam prejudicar indi-
víduos, coletividades ou a si próprio. 

II. É dever do nutricionista assumir responsabilidade por suas 
ações, ainda que elas tenham sido solicitadas por terceiros. 

III. É direito do nutricionista assistir indivíduos e coletividades 
sob sua responsabilidade profissional em instituição da qual 
não faça parte do quadro funcional, desde que respeite as 
normas técnico-administrativas da instituição e informe ao 
profissional responsável. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 53 
Surto de Doença Transmitida por Alimento (DTA) é o episódio 
em que duas ou mais pessoas apresentam doenças seme-
lhantes após ingerirem alimentos e/ou água da mesma origem. 
Considere que em uma escola foi ofertado para os escolares na 
merenda a seguinte refeição: arroz colorido (arroz, cenoura e 
frango desfiado) com alface e tomate. Após quinze horas, em 
média, várias crianças apresentaram dores abdominais 
(cólicas), diarreia, vômitos e dor de cabeça. De acordo com a 
situação hipotética apresentada, qual o mais provável agente 
causador deste surto de DTA? 
A) Proteus ssp. 
B) Escherichia coli.                                                                                          
C) Campylobacter jejuni. 
D) Clostridium perfringens. 
E) Listeria monocytogenes. 

Questão 54 
Por meio dos indicadores antropométricos, é possível estudar 
e acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento, 
de acordo com a faixa etária e/ou sexo, avaliar a massa corpo-
ral total, a distribuição de gordura e a composição corporal, 
permitindo, assim, identificar indivíduos com problemas de sa-
úde/nutricionais e em risco de doenças. Além disso, a antro-
pometria é importante no monitoramento do estado nutricio-
nal, sendo utilizada em pesquisas epidemiológicas e na prática 
clínica. Sobre a antropometria infantil, marque V para as afir-
mativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O escolar apresenta uma menor velocidade de cresci-

mento quando comparado com o lactente e o pré-escolar, 
com consequente redução das necessidades nutricionais. 

(     ) O escolar apresenta um crescimento lento e constante, 
alcançando seu pico de velocidade de ganho de peso 
próximo ao estirão da puberdade. 

(     ) Se uma criança apresentar comprometimento da esta-
tura, mas, atualmente, tem o peso adequado para a sua 
estatura, ela é classificada como desnutrido pregresso. 

(     ) Dos seis meses de vida aos cinco anos de idade, uma rela-
ção normal entre perímetro torácico/perímetro cefálico é 
menor ou igual a 1. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) V, F, F, F. 
C) V, F, F, V. 
D) F, F, V, V. 
E) F, V, V, F. 
 

Questão 55 
As lipoproteínas são partículas ou macroagregados de lipídios e 
proteínas, cuja função é transportar, principalmente, o colesterol 
e os triglicérides pelo plasma sanguíneo. Possuem um núcleo hi-
drofóbico (formado pelos triacilgliceróis e colesterol éster), en-
volvido por uma monocamada de fosfolipídios (com a parte po-
lar voltada para o meio aquoso e parte apolar para o interior) e 
de proteínas denominadas apoproteínas. Sobre formação, secre-
ção e função das lipoproteínas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os ácidos graxos de cadeia curta e média que foram absorbi-

dos no enterócito são liberados no sistema porta sem a for-
mação dos quilomícrons.  

B) Os ácidos graxos de cadeia longa são reesterificados dentro 
do enterócito para formar novamente os triacilgliceróis. Os 
triacilgliceróis, o colesterol e as vitaminas lipossolúveis são, 
então, transportados como quilomícrons secretados na linfa.  

C) As VLDL, no sangue, sofrem a ação da lipase lipoproteica, per-
dendo parte dos triacilgliceróis sendo transformadas em LDL, 
lipoproteína de baixa densidade, que, ao sofrer ainda ação da 
lipase lipoproteíca, é, finalmente, transformada em HDL, lipo-
proteína de alta densidade.  

D) A perda de parte dos triacilgliceróis por ação da lipoproteína 
lipase e a incorporação de outras apoproteínas fazem com 
que os quilomícrons sejam transformados em quilomícrons 
remanescentes e sejam reconhecidos por um receptor dos 
hepatócitos sendo, então, captados por endocitose. 

E) O fígado produz e secreta na corrente sanguínea a lipoprote-
ína denominada VLDL, lipoproteína de muita baixa densidade. 
As VLDL transportam os triacilgliceróis e colesterol exógenos 
que foram captados pelo fígado, e também os triacilgliceróis e 
colesterol endógenos, sintetizados pelas células hepáticas.  
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Questão 56 
A nutrição humana envolve o conhecimento acerca da compo-
sição dos alimentos, dos processos de digestão, absorção, me-
tabolismo, biodisponiblidade, excreção, além de seus benefí-
cios nutricionais. A partir deste conhecimento e considerando 
que um adolescente, que não possui intolerância à lactose, in-
geriu no lanche da manhã 300 ml de iogurte natural, assinale a 
afirmativa correta sobre o processo de digestão desta refeição. 
A) A lactose será digerida no intestino grosso pela ação da 

lactase. 
B) O carboidrato terá sua digestão iniciada na boca pela ação da 

amilase salivar. 
C) A fibra solúvel será digerida/fermentada pelas bactérias do 

intestino grosso. 
D) A digestão química dos macronutrientes desta refeição 

será iniciada no estômago pela ação da pepsina, agindo 
sobre a proteína. 

E) O lipídio presente nesta refeição terá sua digestão inici-
ada pela ação da lipase pancreática no intestino delgado 
e posteriormente pela bile. 

 
Questão 57 
É fundamental que as crianças sejam protegidas e as famílias 
sejam apoiadas para a garantia do direito humano à alimen-
tação adequada. Para tal, são necessárias políticas públicas 
intersetoriais para promover o acesso da população à ali-
mentação adequada e saudável e para auxiliar as pessoas a 
desenvolverem autonomia em suas escolhas. O guia alimen-
tar para crianças brasileiras menores de dois anos traz reco-
mendações e informações sobre como alimentar a criança 
para promover seu crescimento e desenvolvimento e favo-
recer sua saúde. Sobre as recomendações e informações so-
bre a amamentação presentes neste guia alimentar, assinale 
a afirmativa INCORRETA. 
A) Apesar da recomendação de amamentar até dois anos ou 

mais, não há tempo máximo estabelecido para o fim da ama-
mentação.                                                                                          

B) Uma criança não deve ser amamentada por outra mulher 
que não a mãe, nem mesmo receber seu leite em copo, 
mamadeira ou outro utensílio, mesmo que essa mulher 
seja da família ou conhecida. 

C) Nos primeiros seis meses, a recomendação é que a criança 
receba somente leite materno. Quando isso ocorre, a criança 
está em amamentação exclusiva. Apenas em regiões muito 
quentes e secas, pode-se oferecer água para complementar 
o leite materno nesta fase.    

D) Recomenda-se à mulher não amamentar quando infectadas 
pelo HIV, HTLV1 e HTLV2 ou em uso de algum medicamento 
incompatível com a amamentação. Mães usuárias regulares 
de álcool ou drogas ilícitas não devem amamentar seus filhos 
enquanto estiverem fazendo uso dessas substâncias. 

E) A criança em amamentação exclusiva pode ter alergia. O ali-
mento ingerido pela mãe que mais causa alergia na criança é 
o leite de vaca. Presença de sangue nas fezes, refluxo e irri-
tabilidade são alguns dos sinais de alergia na criança. Se a 
alergia for confirmada, a mulher não precisa suspender a 
amamentação, apenas retirar da sua dieta o alimento que 
supostamente está causando a alergia. 

Questão 58 
Aditivos alimentares são substâncias químicas tais como co-
rantes, conservantes, antioxidantes, aromatizantes, realçado-
res de sabor, adoçantes, dentre outros, na sua grande maioria 
não utilizadas em casa, que são adicionadas aos alimentos 
ultraprocessados para dar ou realçar a cor ou o sabor dos ali-
mentos, conservar e aumentar o tempo de duração do pro-
duto. Embora cada aditivo utilizado nesses produtos tenha 
que passar por testes e ser aprovado por autoridades sanitá-
rias, os efeitos de longo prazo sobre a saúde e o efeito cumu-
lativo da exposição a vários aditivos nem sempre são bem 
conhecidos. Os riscos à saúde são maiores quando o consumo 
ultrapassa a recomendação máxima permitida, que é determi-
nada de acordo com o peso da pessoa. Como o peso da criança 
é muito menor que o de jovens e adultos, mesmo consumindo 
quantidades não muito grandes dos produtos, ela tem mais 
chance de ultrapassar a quantidade máxima de aditivos. Ben-
zoato de sódio é um aditivo que aparece no rótulo de alguns 
alimentos ultraprocessados, cuja função é de: 
A) Adoçante.                                                                                               
B) Conservante. 
C) Estabilizante. 
D) Fermento químico. 
E) Realçador de sabor. 
 

Questão 59 
Para avaliação das Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) 
e elaboração de relatórios técnicos é necessário conhecimento 
da Resolução – RDC nº 275/2002, que dispõe sobre o Regula-
mento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados 
aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores 
de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fa-
bricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores 
de Alimentos. Sobre os requisitos para elaboração dos Proce-
dimentos Operacionais Padronizados (POPs), marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo 

menos pelo responsável técnico do estabelecimento, fir-
mando o compromisso de implementação, monitora-
mento, avaliação, registro e manutenção dos mesmos. 

(     ) A frequência das operações e o nome, o cargo e/ou a 
função dos responsáveis por sua execução devem estar 
especificados em cada POP. 

(     ) Os POPs podem ser apresentados como anexo do Manual 
de Boas Práticas de Fabricação do estabelecimento. 

(     ) Deve-se prever registros periódicos suficientes para 
documentar a execução e o monitoramento dos POPs, 
bem como a adoção de medidas corretivas. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F. 
B) V, F, F, F. 
C) V, V, F, V. 
D) F, V, F, V. 
E) F, F, V, V. 
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Questão 60 
A terapia nutricional enteral poderá ser indicada tanto como 
via exclusiva para administração de calorias e nutrientes 
quanto na forma de suplementação, associada à via oral e/ou 
parenteral. Quanto mais precoce se instalar uma terapia nutri-
cional bem conduzida, melhor será a repercussão sobre o es-
tado nutricional do paciente e na diminuição das suas compli-
cações cirúrgicas. Considerando as características do suporte 
nutricional enteral, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os nutrientes que mais afetam a osmolalidade de uma solu-

ção são as proteínas, que apresentam efeito osmótico maior 
que os carboidratos e os lipídeos. O estômago tolera dietas 
com osmolaridade mais elevada; porções mais distais do 
trato gastrointestinal já respondem melhor às formulações 
isosmolares.  

II. No posicionamento pós-pilórico, se o método escolhido 
para a infusão de dieta for a intermitente, o volume a ser 
infundido não poderá ser muito elevado, variando entre 200 
e 300 mL em cada horário, embora existam casos de tole-
rância de até 500 mL/horário.  

III. No posicionamento pós-pilórico, a técnica de gotejamento 
costuma ser a mais indicada se comparada com a em bolus, 
pela primeira ser associada a menor número de intercorrên-
cias digestivas (distenção abdominal, náuseas, vômitos e di-
arreias). 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.                                                                                              
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 61 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
dentre outras atribuições, tem a competência de prestar ori-
entações técnicas para o bom desempenho do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE) e cooperar no processo 
de capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução 
do Programa. O PNAE é o mais antigo programa do governo 
brasileiro na área de alimentação escolar e de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (SAN), sendo considerado um dos maio-
res e mais abrangentes do mundo no que se refere ao atendi-
mento universal aos escolares e a garantia do direito humano 
à alimentação adequada e saudável. Para acompanhar e ava-
liar este programa é necessário o conhecimento de sua resolu-
ção. Sobre a Resolução nº 06/2020, que dispõe sobre o atendi-
mento da alimentação escolar aos alunos da educação básica 
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, mar-
que V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) São atendidos duplamente, no âmbito do PNAE, os alunos 

matriculados no ensino regular público que tiverem matrí-
cula concomitante em instituição de Atendimento Educa-
cional Especializado, desde que em turno distinto.   

(     ) A entidade executora deve aplicar teste de aceitabilidade 
aos estudantes sempre que introduzir no cardápio ali-
mento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, 
no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação 
dos cardápios praticados frequentemente. Tal teste deve 
ser planejado e coordenado pelo responsável técnico do 
PNAE, conforme metodologia definida pelo FNDE. 

(     ) É de responsabilidade da nutricionista responsável téc-
nica, a inclusão da educação alimentar e nutricional no 
processo de ensino e aprendizagem, que perpassa de ma-
neira transversal o currículo escolar, abordando o tema ali-
mentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas e 
habilidades que promovam modos de vida saudáveis, na 
perspectiva da segurança alimentar e nutricional. 

(     ) Da aplicação dos recursos no âmbito do PNAE: no mínimo, 
75% dos recursos devem ser destinados à aquisição de ali-
mentos in natura ou minimamente processados; no má-
ximo, 20% dos recursos podem ser destinados à aquisição 
de alimentos processados e de ultraprocessados; no má-
ximo, 5% dos recursos podem ser destinados à aquisição 
de ingredientes culinários processados.  

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F. 
B) V, V, F, V. 
C) F, F, V, V. 
D) F, V, F, V. 
E) F, V, V, F. 

 
Questão 62 
A Resolução nº 216/2004 dispõe sobre Regulamento Técnico de 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação, aplicando aos 
serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes 
atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armaze-
namento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega 
de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, 
bufês, comissárias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas 
institucionais, delicatessens, lanchonetes, padarias, pastelarias, 
restaurantes, rotisserias e congêneres. Sobre as boas práticas 
para serviços de alimentação, analise as afirmativas a seguir. 
I. As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dis-

por de conexões com rede de esgoto ou fossa séptica. 
Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as grelhas 
devem possuir dispositivo que permitam seu fechamento. 

II. As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos ba-
tentes. As portas internas devem ser dotadas de fechamento 
automático. As aberturas externas das áreas de armazena-
mento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exa-
ustão, devem ser providas de telas milimetradas removíveis 
para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. 

III. As caixas de gordura e de esgoto devem possuir dimensão 
compatível ao volume de resíduos, apresentar adequado 
estado de conservação e funcionamento. As caixas de gor-
dura poderão estar localizadas dentro da área de prepara-
ção desde que devidamente controlado seu nível e sejam 
periodicamente higienizadas. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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Questão 63 
A terapia nutricional é um dos componentes fundamentais da 
abordagem terapêutica do portador de diabetes mellitus (DM). 
O plano alimentar, juntamente com a atividade física e as medi-
cações antidiabéticas, se constituem nos pilares do tratamento. 
O papel do profissional de nutrição é dos mais relevantes no 
acompanhamento do indivíduo diabético em qualquer faixa 
etária e com as mais vaiadas complicações. A dislipidemia está 
geralmente associada ao distúrbio do metabolismo da glicose. 
Tanto a hiperglicemia quanto a dislipidemia devem ser adequa-
damente tratadas no paciente diabético para se minimizar o 
risco de doença cardiovascular. Sobre a terapia nutricional do di-
abetes mellitus tipo 2, de acordo com as recomendações da 
Sociedade Brasileira de Diabetes (2022), assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Sugere-se o consumo diário de 30 a 35 g de fibras, desta-

cando as fibras solúveis. 
B) Portadores do deste diabetes e que apresentem sobrepeso 

ou obesidade, é recomendado perder, no mínimo, 5% do 
peso corporal inicial para a melhora do controle glicêmico. 

C) Em pessoas com este diabetes e função renal preservada é 
recomendado o consumo de proteínas entre 15 a 20% do va-
lor energético total diário, podendo variar de 1 a 1,5 g/kg/dia.                                                                                              

D) As dietas muito pobres em carboidratos podem resultar em 
cetose e são contraindicadas em gestantes e lactantes. Pacien-
tes com doença renal crônica e pacientes com distúrbios ali-
mentares devem evitar dietas cetogênicas. 

E) A ingestão de ácidos graxos insaturados trans deve ser 
minimizada, pois elevam o LDL-c plasmático de forma se-
melhante à das gorduras saturadas, além de diminuírem 
o HDL-c, lipoproteína de suma importância na prevenção 
da aterogênese. 

 
Questão 64 
A pancreatite aguda é das patologias mais temíveis no ambi-
ente da terapia intensiva, devido à sua alta morbimortalidade. 
A mortalidade nos casos leves está abaixo de 1%, enquanto 
nos casos graves pode passar dos 30%. Pode estar associada a 
complicações locais (coleção líquida peripancreática, necrose 
pancreática, abscesso, pseudocisto) e/ou sistêmicas (disfun-
ção orgânica). Sobre essa patologia e a terapia nutricional, ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. A pancreatite aguda é caracterizada por intensa reposta in-

flamatória sistêmica e hipermetabolismo, criando um es-
tado de grande catabolismo. O aumento do catabolismo 
proteico se caracteriza por uma inabilidade da glicose exó-
gena em inibir a gliconeogênese, aumento do gasto energé-
tico, aumento da resistência à insulina e aumento da depen-
dência da oxidação dos ácidos graxos para provimento de 
substrato energético.  

II. Na pancreatite aguda leve, o repouso do trato digestório, 
por 2 a 5 dias, habitualmente é o suficiente para que haja 
resolução da dor abdominal e diminuição das enzimas pan-
creáticas. A terapia nutricional deve ser iniciada se não há 
possibilidade do paciente receber alimentos por via oral 
após 5-7 dias. 

III. Na pancreatite aguda grave, se recomenda o uso de nutri-
ção enteral precoce. Sugere-se começar com uma fórmula 
monomérica ou oligomérica, a uma velocidade bem baixa, 
de 10 a 15 mL/h e progredir o volume e o tipo de fórmula, 
para uma fórmula polimérica, de acordo com a tolerância di-
gestiva do paciente. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.                                                                                              
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 65 
Para se evitar a contaminação dos alimentos e, consequente-
mente, comprometer a saúde do consumidor, deve-se adotar 
o sistema Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC). No Brasil, seguindo as recomendações internacionais 
e através da Portaria nº 1.428/1993 do Ministério da Saúde, os 
estabelecimentos que processam e prestam serviços no setor 
de alimentos e os serviços de vigilância sanitária deverão ado-
tar em caráter obrigatório o sistema APPCC. Sobre o sistema 
APPCC, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A equipe de APPCC deve elaborar um fluxograma abran-

gendo todas as fases da operação e compará-lo com as téc-
nicas de processamento do produto, realizando as corre-
ções, se necessário.        

B) O sistema deve incluir registros, uma análise crítica dos regis-
tros, ação corretiva e procedimentos apropriados para tratar 
possíveis desvios. Planos de amostras, métodos de testes e 
critérios de decisões devem ser estabelecidos para cada 
Ponto Crítico de Controle (PCC).       

C) Os critérios mais utilizados neste sistema são temperatura, 
tempo, umidade, pH e também aqueles que possam ofere-
cer resultados em curto tempo. As especificidades para cada 
PCC devem ser baseadas em critérios quantitativos como 
tempo, temperatura, pH, umidade, atividade de água, con-
centração de sal, viscosidade, como também informações 
sensoriais como textura, aroma e aparência.  

D) Quando os manipuladores de alimentos não possuem qualifi-
cação e treinamento profissionais, pode ser difícil treiná-los 
em APPCC. O ideal é que, inicialmente, os colaboradores rece-
bam treinamento sobre as boas práticas de higiene (pessoal, 
na manipulação dos alimentos, de equipamentos/utensílios e 
ambiental). A partir do treinamento sobre as boas práticas de 
fabricação, deve-se, portanto, incorporar o conceito APPCC.  

E) Uma análise deve ser conduzida para assegurar que o sis-
tema esteja funcionando de maneira eficaz. Esta análise 
deve incluir reuniões com o pessoal da linha de trabalho, 
com a frequência quinzenal, para que cada um entenda seu 
papel dentro do sistema, a fim de garantir que os PCCs e os 
sistemas de monitoramento estejam apropriados e atualiza-
dos, com ênfase na documentação das ações corretivas e no 
manuseio de possíveis desvios.  
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Questão 66 
As pessoas jurídicas participantes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), mediante prestação de serviços próprios ou 
de terceiros, deverão assegurar qualidade e quantidade da alimentação fornecida aos trabalhadores, de acordo com a Portaria nº 
193, de 05 de dezembro de 2006. A fim de analisar e confeccionar relatório sobre o cardápio elaborado por uma empresa que 
objetiva fornecer refeições de acordo com os parâmetros do PAT, foram encontrados os seguintes resultados: 
 

Refeições Carboidrato (%) Proteína (%) Gordura total (%) Fibras (g) Calorias  Frutas Verduras/legumes 
Menores 

(desjejum/lanche) 
70 10 20 4-5 320 1 porção – 

Principais  
(almoço/jantar/ceia) 

60 15 25 7-10 680 – 1 porção 

 

Considerando a situação hipotética, qual será a observação no relatório? 
A) Os parâmetros nutricionais para a alimentação do trabalhador deste cardápio se encontram de acordo em qualidade e quantidade.                                                                                       
B) O cardápio não se encontra adequado, pois as refeições principais devem conter, no mínimo, oitocentas calorias e as refeições 

menores, no mínimo, trezentos e cinquenta calorias.  
C) O cardápio não se encontra adequado, pois as refeições menores devem fornecer de 5 a 6 g de fibras e as refeições principais de 10 

a 12 g com, no mínimo, uma porção de frutas em todas refeições. 
D) O cardápio não se encontra adequado, pois deve oferecer, pelo menos, uma porção de frutas nas refeições principais; além da 

quantidade de macronutrientes do desjejum e o lanche se encontrar inadequado, deve-se oferecer a mesma proporção das 
refeições principais. 

E) O cardápio não se encontra adequado, pois apresenta baixa oferta de verduras e legumes nas refeições principais, sendo necessário, 
no mínimo, duas porções deste grupo alimentar; além de apresentar baixo fornecimento de calorias e de carboidrato para o 
trabalhador nas refeições principais. 

 

Questão 67 
Síndrome metabólica corresponde a um conjunto de doenças cuja base é a resistência insulínica. Pela dificuldade de ação da insulina, 
decorrem as manifestações que podem fazer parte da síndrome. Não existe um único critério aceito universalmente para definí-la. 
Os dois mais aceitos são da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do National Cholesterol Education Program (NCEP) – americano. 
Analise a seguir os resultados da avaliação antropométrica, bioquímica e da pressão arterial de três pacientes hospitalizados: 
 

Paciente 
IMC 

(kg/m²) 
Circunferência 

abdominal (cm) 
Glicemia 
(mg/dL) 

HDL 
(mg/dL) 

Triacilgliceróis 
(mg/dL) 

Pressão arterial 
(mmHg) 

João 30,6 103 112 42 160 140/90 
Maria 28,9 89 120 55 155 140/85 

Antônio 31,2 100 128 35 135 130/80 
 

Considerando os critérios do NCEP ATP III, quem seria diagnosticado com síndrome metabólica? 
A) João, apenas.   
B) João e Maria, apenas. 
C) João, Maria e Antônio.                                                                                           
D) João e Antônio, apenas. 
E) Maria e Antônio, apenas. 
 

Questão 68 
O desenvolvimento e a preservação da massa óssea são elementos importantes para estimar a necessidade de cálcio, visto que 
99% desse nutriente encontra-se em ossos e dentes. O 1% restante participa de funções metabólicas. A formação de massa óssea 
se inicia na infância; portanto, a intervenção nutricional deve começar em idades jovens, a fim de se prevenir o desenvolvimento 
da osteoporose no envelhecimento. Entretanto, a manutenção de níveis adequados de cálcio no organismo não está limitada à 
ingestão de alimentos ricos no mineral, pois outros fatores afetam sua absorção, retenção e consequente biodisponibilidade. Sobre 
tais fatores, analise as afirmativas a seguir.  
I. Estado hormonal: mulheres após a menopausa, as quais apresentam redução na produção de estrógeno e deficiência na formação de 

vitamina D, apresentam maior predisposição a balanço negativo de cálcio e aceleração da perda óssea. 
II. Componentes dietéticos: dieta com baixo teor de proteína eleva a perda de cálcio pela urina; ingestão elevada de alimentos ricos 

em fibras diminuem a absorção do cálcio, assim como alimentação deficiente em vitamina D. 
III. Alteração fisiológica: a menor produção de ácido clorídrico no idoso reduz a absorção do cálcio.  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.                                                                                              
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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Questão 69 
Um exemplo clássico de um Erro Inato do Metabolismo (EIM) 
é a fenilcetonúria, que resulta de uma mutação no gene codi-
ficador para a enzima fenilalanina hidroxilase, gerando sua de-
ficiência ou inatividade, conduzindo a uma incapacidade para 
converter a fenilalanina em tirosina. Sobre a fisiopatologia e 
tratamento de tal patologia, marque V para as afirmativas ver-
dadeiras e F para as falsas. 
(     ) O paciente não tratado precocemente apresenta retardo 

mental, hiperatividade, microcefalia, atraso de desenvol-
vimento, convulsões, eczemas, distúrbio de comporta-
mento e outros sintomas. 

(     ) A dieta consiste em oferecer alimentos com baixo teor de 
fenilalanina; porém, em quantidades suficiente, por se tra-
tar de um aminoácido condicionalmente essencial. Retira-
-se da dieta alimentos ricos em proteína de origem animal 
e vegetal.  

(     ) A dieta deve ser suplementada com produtos especiais 
Medical Foods ou fórmula metabólica, que consistem em 
uma mistura de aminoácidos isentos de fenilalanina, utili-
zados para suprir a necessidade proteica da dieta, sendo a 
principal fonte de nitrogênio, fornecendo, aproximada-
mente, 75% da proteína dietética. 

(     ) A recomendação de proteína é maior quando aminoáci-
dos são a principal fonte proteica em razão da rápida ab-
sorção, do rápido catabolismo e da possível diminuição na 
absorção. Dessa forma, na dieta para fenilcetonúricos, a 
recomendação proteica excede as Ingestões Diárias Reco-
mendada (DRI). 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, V. 
B) V, F, F, F. 
C) F, F, V, V. 
D) F, V, F, F. 
E) F, V, V, F. 
 

Questão 70 
“O preparo de alimentos resulta de uma sequência de ativida-
des que permite o aproveitamento daqueles que não pode-
riam ser consumidos em estado natural. Tem a finalidade de 
melhorar a digestibilidade, o aspecto e a aceitação do ali-
mento. As etapas de produção dos alimentos são divididas em 
atividades de pré-preparo e preparo. Para a preservação da 
cor dos pigmentos presentes nas hortaliças, são necessários 
cuidados especiais. Para o pigmento _____________, os cuida-
dos no preparo são: cocção rápida em recipiente semitampado 
para favorecer a votalilização dos ácidos orgânicos e evitar o 
escurecimento; deve-se evitar o uso de bicarbonato, pois des-
trói vitaminas hidrossolúveis (principalmente a vitamina C).” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) tanino 
B) clorofila 
C) betalaína 
D) flavonoide 
E) carotenoide 
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PROVA DISCURSIVA – DISSERTAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

➢ A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma dissertação sobre tema relacionado ao 
conteúdo programático previsto no Anexo I do Edital. Sendo avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos. 

➢ A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

➢ A Prova Discursiva terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. Será penalizado o candidato que 
não obedecer aos limites de número de linhas definidos, havendo desconto de 0,6 (zero vírgula seis) ponto por linha aquém 
do mínimo estipulado. 

➢ Será desconsiderado, para fins de avaliação, qualquer texto que exceda o máximo de linhas estipulado ou que seja 
escrito fora do formulário próprio fornecido. 

➢ O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido, 
de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com 
espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, 
ou em idioma diverso do Português, que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta, cujo texto seja, no todo 
ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor, bem como apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou 
símbolo que possibilite a identificação. 

➢ A Prova Discursiva abrangerá os seguintes itens de avaliação: 
 

Aspectos Avaliados Total de 
Pontos 

Critérios de Avaliação 

Argumentação e informatividade dentro do tema proposto – AI (origina-
lidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações). 

18 

De 0 a 4,5 – Ruim 
De 4,6 a 9 – Regular 
De 9,1 a 12,5 – Bom 
De 12,6 a 18 – Muito Bom 

Coerência e Coesão – CC (organização adequada de parágrafos, continui-
dade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores). 

18 

De 0 a 4,5 – Ruim 
De 4,6 a 9 – Regular 
De 9,1 a 12,5 – Bom 
De 12,6 a 18 – Muito Bom 

Morfossintaxe – M (emprego de pronomes, relação entre as palavras, 
concordância verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos 
e orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação de pronome). 

12 Desconto de 0,30 ponto por erro 

Pontuação, acentuação e ortografia – PO. 12 Desconto de 0,30 ponto por erro 

Valor total da Prova 60 pontos 

 
 
 
 

Redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: “Desafios para a 
implementação do planejamento estratégico nas instituições públicas”. É importante que o texto aborde os seguintes aspectos: 
vantagens; limitações; aspectos metodológicos; e, fatores intervenientes de se planejar estrategicamente em organizações públicas. 
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INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de óculos escuros, boné, chapéu, 
gorro, lenço, abafadores auriculares, tampões e/ou similares, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios de 
qualquer tipo, pulseiras magnéticas, agenda eletrônica, calculadora, notebook, smartphone ou similar, máquinas fotográficas, controle 
de alarme de carro, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer espécie 
de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre eles e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, bem como não será 
permitido o uso de notas, livros, anotações, réguas de cálculo, códigos, manuais, impressos, manuscritos, códigos e/ou legislação ou 
qualquer outro material literário ou visual de consulta,  o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre 
tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Os candidatos 
com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 

4. O caderno de provas consta de 70 (setenta) questões de múltipla para todos os cargos/áreas de formação e 1 (uma) Prova 
Discursiva na forma de desenvolvimento de uma redação do tipo dissertativo sobre tema relacionado ao conteúdo 
programático previsto no Anexo I do Edital. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo/área de formação a que está concorrendo, bem como se os dados 
constantes na Folha de Respostas (Gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva) estão corretos. Caso os dados 
estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 
ocorrência ao Fiscal de Aplicação, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos/áreas de formação. Este período abrange a assinatura, assim 
como a transcrição das respostas para a Folha de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação a Folha de Respostas 
(Gabarito) e a Folha de Texto Definitivo (Prova Discursiva) devidamente assinadas em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir de 2 (duas) horas após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno 
de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação antes de 
autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

-  Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas de múltipla escolha de cada cargo/área de formação serão divulgados exclusivamente 
nos endereços eletrônicos www.seger.es.gov.br e www.institutoconsulplan.org.br, às 16h00min do dia 23 de janeiro de 2023.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá período de 00h00min 
do dia 24 de janeiro de 2023 até as 23h59min do dia 25 de janeiro de 2023, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




