
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Agosto/2007

I N S T R U Ç Õ E S

- Verifique se este caderno:

- corresponde a sua opção de cargo.

- contém 75 questões, numeradas de 1 a 75.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

- marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

- Responda a todas as questões.

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

ATENÇÃO

A C D E

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Concurso Público para provimento de cargos de

Analista Legislativo

Atribuição Nutricionista

1 - Objetiva

P R O V A

____________________________________________________
 Caderno de Prova, Cargo E05, Tipo 001, Manhã
 0000000000000000

 00001−0001−001

Nº de Inscrição
        MODELO

  



2 CADEP-Primeira-Parte4

PROVA 1 −−−− OBJETIVA −−−− 1a Parte

LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto a seguir.
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Por “imaginário” entendemos um conjunto de

imagens visuais e verbais gerado por uma sociedade (ou

parcela desta) na sua relação consigo mesma, com outros

grupos humanos e com o universo em geral. Todo

imaginário é, portanto, coletivo, não podendo ser

confundido com imaginação, atividade psíquica individual.

Tampouco se pode reduzir o imaginário à somatória de

imaginações. Obviamente estas também se manifestam em

quadros históricos, pois, mesmo ao imaginar, cada

indivíduo não deixa de ser membro de uma sociedade e de

seus valores objetivos e subjetivos. Porém, por englobar o

denominador comum das imaginações, o imaginário as

supera, interfere nos mecanismos da realidade palpável

(política, econômica, social, cultural) que alimenta a própria

imaginação.

Mais precisamente, o imaginário faz a intermediação

entre a realidade psíquica profunda da sociedade (aquilo

que os historiadores às vezes chamam de mentalidade) e a

realidade material externa. Desta, o imaginário leva para a

primeira os elementos que na longa duração histórica

podem transformá-la; daquela, leva para a segunda as

formas possíveis de leitura da sociedade sobre ela mesma.

Neste trânsito circular, os instintos, os sentimentos, as

sensações, traduzidos culturalmente, adaptam-se à

realidade objetiva, e assim formulados são reprocessados

pela realidade psíquica. Resultante do entrecruzamento de

um ritmo histórico muito lento (mentalidade), com outro bem

mais ágil (cultura), o imaginário estabelece pontes entre

tempos diferentes. A modalidade do imaginário que foca

sua atenção em um passado indefinido para explicar o

presente é o que chamamos mito. Aquela que projeta no

futuro as experiências históricas do grupo – concretas e

idealizadas, passadas e presentes – é ideologia. A terceira

modalidade, que parte do presente na tentativa de

antecipar ou preparar um futuro, que é recuperação de um

passado idealizado, é utopia.

Naturalmente os limites entre essas formas de

imaginário são movediços. Tais formas jamais existiriam

historicamente em estado puro, e com freqüência cada uma

delas acaba por assumir as funções das outras. Diante

disso, muitas vezes é preferível utilizar a denominação

genérica – imaginário – às particulares (mito, ideologia,

utopia), que encobrem recortes conceituais problemáticos.

O importante é que toda sociedade é, ao mesmo tempo,

produtora e produto de seus imaginários. Logo, a

verdadeira história, aquela que considera o homem na sua

complexidade e totalidade, encontra-se na articulação entre

a realidade vivida externamente e a realidade vivida

oniricamente. (...)

(FRANCO JÚNIOR, Hilário. Cocanha. A história de um país
imaginário. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 16-17).

1. No fragmento citado, Franco Júnior

(A) alude à transformação das noções de mito, ideologia
e utopia, destacando o paulatino processo de
baralhamento por que elas passam no campo dos
estudos históricos.

(B) aponta os movimentos relevantes no processo de
emergência do conceito contemporâneo de
imaginário, realçando sua especificidade em face de
conceitos mais genéricos.

(C) concebe as questões terminológicas como
secundárias em sua área de estudos, pois os
conceitos com que nela se opera são movediços e
impedem qualquer tentativa de especificação
vocabular.

(D) estabelece fronteiras e intersecções entre palavras
do vocabulário corrente, deslocando-as para um
específico quadro de reflexões — o da história.

(E) propõe que sempre se observem as divergências
assinaladas pelos termos mito, ideologia e utopia, a
fim de preservar o rigor com que a história deve
abordar a complexidade do homem.

_________________________________________________________

2. De acordo com o texto,

(A) as atividades psíquicas individuais estão
desvinculadas do imaginário, na medida em que elas
são o lugar de plena independência do sujeito, o
autônomo domínio de vivências oníricas pessoais.

(B) a realidade palpável, em suas diferentes
manifestações, existe apenas em função do
processo de interferência recíproca que se verifica
entre imaginário e imaginação.

(C) a realidade externa ao indivíduo é combustível das
atividades psíquicas, e estas, por sua vez,
colaboram para a conformação dos conjuntos de
imagens compartilhados pelos diferentes grupos.

(D) o termo imaginário é impreciso, pois não permite
estabelecer hierarquias entre a realidade por ele
nomeada e os outros modos de ordenação onírica
do mundo, como aquele que recebe o rótulo de mito.

(E) a verdadeira história leva em conta, mais do que os
fatos objetivos, livres da interferência do imaginário,
a dimensão dos sonhos individuais e coletivos que
constituem a essência do ser humano.

_________________________________________________________

3. No segundo parágrafo, o autor

(A) defende que o imaginário, ao coordenar durações
históricas longas e breves, costura, na dimensão
onírica, cronologias que, na realidade palpável,
seriam independentes.

(B) retifica as informações contidas na abertura do texto,
pois se dá conta da inadequação de tudo o que
afirmou até ali.

(C) estabelece uma tipologia para a realidade, ao cindi-la
em universo psicológico interior e condições físicas de
existência do indivíduo.

(D) propõe que instintos, sentimentos e sensações
sejam manifestações culturais, isto é, ocorrências
adaptáveis à realidade psíquica e não à objetiva.

(E) afirma que o trânsito entre a mente humana e a
realidade, propiciado pelo imaginário, impede que se
distingam as características de uma e outra.
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4. Considerado o contexto, afirma-se corretamente que

(A) a preposição por (linhas 1 e 2) equivale, nas duas
ocorrências consideradas, a “como”.

(B) as expressões às vezes (linha 18) e muitas vezes
(linha 41), embora semelhantes, traduzem noções
distintas, correspondendo, respectivamente, a
“quase sempre” e “recorrentemente”.

(C) Tampouco (linha 7) introduz informação que reforça
a conclusão anteriormente apresentada, e pode, por
isso, ser substituído, sem prejuízo do sentido
original, por “Nem mesmo”.

(D) a estrutura comparativa bem mais ágil (linhas 27
e 28), por conter advérbio de intensidade, anula a
característica anteriormente atribuída ao ritmo
histórico da mentalidade (muito lento).

(E) a forma pronominal la (linha 21) faz,
inequivocamente, referência à expressão realidade
material externa (linha 19).

_________________________________________________________

5. Acerca dos recursos de pontuação empregados no texto,
está correto o que se afirma em:

(A) O uso de aspas (linha 1) indica que foi feita uma
escolha lexical imprecisa, atenuada, em seguida, por
meio de uma contextualização do uso.

(B) Na linha 21, substituindo-se o ponto-e-vírgula por
ponto, a correção e a clareza do período ficariam
comprometidas.

(C) Na linha 23, a vírgula que separa sentimentos de as
poderia ser substituída por “e”, mantendo a mesma
idéia de que a lista não termina no último termo
apresentado.

(D) Em A modalidade do imaginário que foca sua
atenção... (linhas 29 e 30), o sentido original estaria
preservado se fosse acrescentada vírgula entre as
palavras destacadas.

(E) Nas linhas 27 e 28, os parênteses contêm sínteses
das expressões anteriores, assim como os
travessões no trecho: a denominação genérica –
imaginário – às...  (linhas 41 e 42)

_________________________________________________________

6. Considerado o contexto, afirma-se corretamente que

(A) o advérbio assim (linha 25) equivale, em função e
sentido, à expressão “uma vez”.

(B) o segmento O importante é que (linha 44) privilegia,
em relação a outras possíveis, a afirmação que
introduz.

(C) o segmento faz a intermediação (linha 16) pode ser
substituído por esta forma: “intermedia”.

(D) o advérbio Naturalmente (linha 37) tem o sentido de
“de modo natural”, "de acordo com a natureza”.

(E) a forma verbal destacada em que considera o
homem na sua complexidade e totalidade (linha 46
e 47), vertida a frase para a voz passiva,
corresponderá a “são consideradas”.

7. Atentando-se ao contexto, é correto o que se afirma em:

(A) Em que é recuperação... (linha 35), o pronome
relativo tem referência ambígua, podendo reportar-se
a A terceira modalidade (linhas 33 e 34) ou a um
futuro (linha 35).

(B) O segmento não podendo (linha 5) equivale a “pois
não pode”, já que o gerúndio expressa a razão do
impedimento relatado.

(C) O fragmento traduzidos culturalmente (linha 24)
exprime noção de causa e, por isso, pode ser
expandido assim: “por serem traduzidos
culturalmente”.

(D) O segmento Resultante do entrecruzamento
(linha 26) é compreendido corretamente como “ao
resultar do entrecruzamento”.

(E) Em concretas e idealizadas, passadas e presentes
(linhas 32 e 33), os segmentos separados por
vírgula funcionam como alternativas excludentes.

_________________________________________________________

8. Quanto às relações semânticas estabelecidas no texto, é
correto afirmar que

(A) a palavra “artísticas” pode substituir, como síntese
perfeitamente adequada, os adjetivos do segmento
imagens visuais e verbais (linha 2).

(B) o segmento valores objetivos e subjetivos (linha 11)
foi empregado com o mesmo sentido manifesto pelo
fragmento realidade psíquica profunda da sociedade
(linha 17).

(C) as expressões somatória de imaginações (linhas 7
e 8) e denominador comum das imaginações
(linha 12), tal como no uso corrente da língua
portuguesa, têm igual sentido.

(D) há um conjunto de palavras e expressões (faz
intermediação, leva, trânsito, entrecruzamento,
estabelece pontes) que reforça a idéia de que o
imaginário perpassa por diferentes esferas da
vivência humana.

(E) limites... movediços (linhas 37 e 38) e recortes
conceituais problemáticos (linha 43) são expressões
que se opõem.

_________________________________________________________

9. A norma culta da Língua Portuguesa está plenamente
respeitada em:

(A) Ao divulgar os resultados, eles cometeram um
grande deslise: deixaram de dar os créditos e
agradecerem aos historiadores que acessoraram na
busca dos dados contextuais da pesquisa.

(B) A idéia de diferençar ideologia de utopia,
estabelecendo que uma e outra promovem
conjunções específicas das instâncias temporais, é o
principal mérito do texto.

(C) Visto as circunstâncias em que os termos devem ser
compreendidos, precavejam-se empregando o mais
abrangente.

(D) Muitos não interviram na discussão por acreditar que
dela não se tiraria resultados proveitosos para a
atuação prática na área de historiografia.

(E) Aquelas discussões filosóficas nos entreteram por
horas a fio, ainda que não tivessem haver com
nossas pesquisas específicas.
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10. O texto está clara e corretamente redigido em:

(A) O imaginário é inseparável do homem e lhe segue
em todos os seus atos; é o instrumento graças o
qual o indivíduo modela o seu pensamento, seus
sentimentos, emoções, esforços e vontades, o
instrumento onde ele influencia e é influenciado, a
base última e mais profunda da sociedade.

(B) Antes de o primeiro despertar de nossa conciência,
o imaginário já ressoava, a volta de nós, pronto para
envolver os primeiros germes frágeis de nosso
pensamento e a nos acompanhar inseparavelmente
através do nosso existir. Ele está conosco desde às
mais humildes ocupações da vida cotidiana até aos
momentos mais sublimes.

(C) Sem dúvida, acredita-se, quando trata-se da técnica
interna de comparação de imaginários, estar
lidando-se com o mesmo, mas isso é ilusão. Não é o
próprio imaginário, mas seus disiecta membra, as
imaginações, que impedem apreender a totalidade
transcendental que é o primeiro.

(D) O imaginário não poderia ser descrito como simples
sistema de imagens, posto que a finalidade que o
atribuímos, por suposição, faz dele, antes de mais
nada, um sistema de representação, que diferencia,
conforme a estrutura interna, dos demais.

(E) Percebe-se que o imaginário deve ser analisado de
um modo particular em cada uma das comunidades
consideradas, o que só se pode compreender da
seguinte forma: ele é ordenado, articulado, formado
de modos diferentes segundo as diferenças
culturais.

_________________________________________________________

LÍNGUA INGLESA

Instruções: Para responder às questões de números 11 a 14
considere o texto abaixo.

States Push Online Fitness Programs
By RICK CALLAHAN

With obesity ……11  across the nation, a growing number

of states like Indiana are launching  online  initiatives  to  combat

residents’ expanding waistlines. One  such initiative  is  Indiana’s

“10   in   10   Challenge,”   an   online   program    that    commits

participants  to  lose  10  pounds  in  10 weeks.  Proponents  say

online programs reach a vast audience, are relatively cheap and

a  quick  way  to  let people know about upcoming fitness events

and local resources.

Action to curtail obesity is badly needed for Indiana,

which consistently ranks among the top 10 most obese states,

and is second, behind Kentucky, in the percentage of adults who

smoke, said Eric Neuburger, executive director of the

Governor’s Council on Physical Fitness and Sports.

Indiana is far from alone – it’s one of 17 states where at

least 25 percent of the population is obese, according to 2005

data from the Centers for Disease Control and Prevention.

In a report released in August by the Trust for America’s

Health, the public health advocacy group said research suggests

the nation would save $5.6 billion a year in costs associated with

treating heart disease if just one-tenth of Americans began

walking regularly.

Walking is one of the ideas behind Lighten Up Iowa, a

Web-based four-month program that’s driven by teams who

either track their minutes of activity, their weight-loss, or both.

Now in its sixth year, the Iowa program has been so successful

that 17 other states have modeled their own programs after it,

capitalizing on the Internet’s vast reach and ability to connect

people, helping them stay motivated, said the program’s

coordinator, Deborah Martinez. Its sponsor, the nonprofit Iowa

Sports Foundation, recently launched a national version, Lighten

Up America.

The federal health agency is trying to combat obesity

more broadly with programs in 28 states that encourage fitness

through efforts that include building sidewalks and walking trails,

said Robin Hamre, team leader of a national nutrition and

obesity prevention program at the CDC.

Hamre hopes Congress will fund the program for all 50

states. With obesity striking Americans of all backgrounds, and

surging in children, she said action is needed now.

“We’re seeing the same thing in all age groups and all

races. This is an equal opportunity epidemic,” she said.

(Adapted from

http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/03/19/AR2007031900335.html)

_________________________________________________________

11. A palavra que preenche corretamente a lacuna indicada
no texto é

(A) stable.

(B) declining.

(C) worsening.

(D) improving.

(E) dropping.
_________________________________________________________

12. Um sinônimo para badly, no texto, é

(A) hardly.

(B) very much.

(C) not at all.

(D) slightly.

(E) even.
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13. Segundo o texto,

(A) Indiana é um dos poucos estados em que o índice
de obesidade é inferior a 25%.

(B) o programa de redução da obesidade, em Iowa,
destaca-se por não incluir caminhadas.

(C) o Congresso americano já está financiando a
construção de calçadas, em todo o país, para
facilitar as caminhadas de cidadãos obesos.

(D) o governo americano vai investir US$5,6 bilhões em
campanhas contra a obesidade.

(E) o estado do Kentucky tem o maior índice de adultos
fumantes.

_________________________________________________________

14. Segundo o texto,

(A) uma das razões de sucesso dos programas online
de combate à obesidade é o fato de manterem as
pessoas motivadas.

(B) nos Estados Unidos, a obesidade manifesta-se
principalmente em crianças, embora ocorra em
todas as faixas etárias.

(C) o programa Lighten Up Iowa tem duração mais longa
do que o de Indiana por não ser online.

(D) a obesidade é a maior preocupação do governo dos
Estados Unidos devido aos custos que acarreta na
área da saúde pública.

(E) a obesidade é uma epidemia que atinge
determinados grupos sociais mais do que outros.

_________________________________________________________

LÍNGUA ESPANHOLA

Atenção: As questões de números 15 a 18 referem-se ao
texto abaixo.

Europeana, prototipo de la contribución francesa a la
futura Biblioteca Digital Europea, ha sido presentado esta
semana al presidente galo, Jacques Chirac, en vísperas de que
sea accesible al público con motivo del Salón del Libro de París.
Según el proyecto, lanzado en marzo de 2005, la Biblioteca
Digital Europea (BNUE, según sus siglas en francés) contará en
2010 con más de seis millones de libros, películas, fotografías y
otros documentos de países de la Unión Europea accesibles a
través de un único portal en Internet.

Chirac instó a la Biblioteca Nacional de Francia a
acelerar el ritmo de digitalización de sus fondos patrimoniales
con el objetivo de integrar, aún este año, 100.000 volúmenes en
la BNUE.

Tras su lanzamiento por Francia en marzo de 2005, el
proyecto de biblioteca digital europea obtuvo el apoyo de
Alemania, España, Hungría, Italia y Polonia antes de ser
respaldado por la Comisión Europea.

(Texto adaptado de
http://www.elmundo.es/navegante/2007/03/22/tecnologia/1174556455.html)

15. O fragmento “ha sido presentado”, sublinhado no primeiro
parágrafo do texto, está corretamente traduzido para a
língua portuguesa em:

(A) tem sido apresentado.

(B) foi apresentado.

(C) será apresentado.

(D) havia sido apresentado.

(E) há de ser apresentado.

16. Según el proyecto, lanzado en marzo de 2005, la

Biblioteca Digital Europea (BNUE, según sus siglas en

francés) contará en 2010 con más de seis millones de

libros, películas, fotografías y otros documentos de países

de la Unión Europea accesibles a través de un único portal

en Internet.

Considerado o contexto, uma interpretação correta para o
trecho do texto destacado acima ocorre em:

(A) De acordo com seu projeto, em 2010, o BNUE
contará com mais de seis milhões de livros
franceses em seu acervo.

(B) Segundo o projeto da BNUE, a partir de março de
2005, o acervo estará disponível em um portal na
Internet.

(C) BNUE é a sigla, em francês, que será usada para o
projeto da Biblioteca Digital Européia a partir de
2010.

(D) O acervo da BNUE está disponível, desde março de
2005, em um único portal na Internet.

(E) O projeto da Biblioteca Digital Européia foi lançado
em março de 2005.

_________________________________________________________

17. Chirac instó a la Biblioteca Nacional de Francia a acelerar

el ritmo de digitalización de sus fondos patrimoniales con

el objetivo de integrar, aún este año, 100.000 volúmenes

en la BNUE.

Considerado o contexto, uma interpretação correta para o
trecho do texto destacado acima ocorre em:

(A) O presidente francês insistiu no pedido de que a
Biblioteca Nacional da França digitalize 100.000
volumes de seus fundos patrimoniais para que
sejam integrados à BNUE ainda este ano.

(B) Chirac instou a Biblioteca Nacional da França a ace-
lerar o ritmo de suas digitalizações, mesmo que
neste ano não alcancem os 100.000 volumes
desejados.

(C) O presidente Chirac exigiu que a Biblioteca Nacional
da França acelere o ritmo das digitalizações de seus
fundos patrimoniais, para chegar a mais de 100.000
volumes na BNUE neste ano.

(D) O presidente francês obrigará a BNUE a acelerar o
ritmo de digitalização dos fundos patrimoniais da
Biblioteca Nacional da França com o objetivo de
integrar, ainda que seja neste ano, 100.000 volumes.

(E) Chirac insistiu em afirmar que a BNUE deve acelerar
o ritmo de suas digitalizações para que, ainda neste
ano, 100.000 volumes sejam integrados ao seu
banco de dados.

_________________________________________________________

18. Corresponde à correta interpretação, em português, do
sentido do fragmento “Tras su lanzamiento”, sublinhado no
último parágrafo do texto:

(A) Após o lançamento do Europeana.

(B) Logo depois do lançamento da Biblioteca Nacional
da França.

(C) Por trás do lançamento da Biblioteca Digital Euro-
péia.

(D) Após o lançamento da BNUE.

(E) Depois do lançamento de seu portal na internet.
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LEGISLAÇÃO

19. Mário tem 28 anos de idade e preenche todas as
condições necessárias para elegibilidade. De acordo com
a Constituição Federal de 1988, Mário poderá concorrer,
em um pleito eleitoral, aos cargos de

(A) Senador, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

(B) Deputado Estadual, Vice-Governador, Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereador.

(C) Governador, Vice-Governador, Deputado Federal,
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

(D) Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

(E) Senador, Governador, Vice-Governador, Deputado
Federal, Deputado Estadual, Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereador.

_________________________________________________________

20. No que concerne à Administração Pública, considere:

I. É vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.

II. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público serão computados e acumulados para fins
de concessão de acréscimos ulteriores.

III. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.

IV. O prazo de validade do concurso público será de
até três anos, prorrogável uma vez, por igual
período.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, está
correto o que consta APENAS em

(A) I, II e III.

(B) I, II e IV.

(C) I e III.

(D) I, III e IV.

(E) II, III e IV.
_________________________________________________________

21. No que diz respeito aos direitos sociais, de acordo com a
Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

(A) Nas empresas com cem empregados é assegurada
a eleição de um representante destes com a
finalidade exclusiva de promover-lhes o
entendimento direto com os empregadores.

(B) A Lei poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, que deverá ser registrado no
órgão competente, podendo o Poder Público
interferir e intervir na organização sindical.

(C) É assegurado ao trabalhador urbano e rural o aviso
prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no
mínimo de sessenta dias, nos termos da lei.

(D) Há proibição de trabalho perigoso ou insalubre aos
menores de 21 anos, e de qualquer trabalho a
menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir dos 12 anos.

(E) Em regra, é vedada a dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro de sua candidatura
a cargo de direção ou representação sindical e, se
eleito, ainda que suplente, tal dispensa é vedada até
um ano após o final do mandato.

22. De acordo com a Constituição Federal de 1988, aos juízes
NÃO é vedado

(A) exercer um cargo ou função de magistério, ainda
que em disponibilidade.

(B) exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se
afastou, antes de decorridos três anos do afastamento
do cargo por aposentadoria ou exoneração.

(C) receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou
participação em processo.

(D) dedicar-se à atividade político-partidária.
(E) receber, em regra, a qualquer título ou pretexto,

auxílio ou contribuições de pessoas físicas.
_________________________________________________________

23. É da competência exclusiva do Congresso Nacional

(A) autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da
República a se ausentarem do país, quando a
ausência exceder a quinze dias.

(B) proceder à tomada de contas do Presidente da
República, quando não apresentadas ao Senado
Federal dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa.

(C) aprovar previamente, por voto secreto, após
arguição pública, a escolha de Diretores do Banco
Central.

(D) dispor sobre limites e condições para a concessão
de garantias da União em operações de crédito
interno e externo.

(E) aprovar, previamente, por voto secreto, após
argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes
de missão diplomática de caráter permanente.

_________________________________________________________

24. Mariana, servidora pública federal estável, retornou ao
cargo que anteriormente ocupava, uma vez que sua
demissão foi invalidada por decisão judicial transitada em
julgado. Jaqueline, servidora pública federal estável,
estava ocupando o cargo de Mariana, tendo que retornar
ao cargo que anteriormente ocupava em razão do retorno
da servidora. Neste caso, ocorreu a

(A) recondução de Mariana e a reintegração de Jaqueline.
(B) reintegração de Mariana e a recondução de Jaqueline.
(C) reversão de Mariana e a recondução de Jaqueline.
(D) reversão de Mariana e a reintegração de Jaqueline.
(E) reintegração de Mariana e a reversão de Jaqueline.

_________________________________________________________

25. Considere as seguintes assertivas a respeito da
acumulação de cargos públicos:

I. A proibição de acumular cargo público não se
estende a cargos, empregos e funções em empresas
públicas e sociedade de economia mista da União.

II. A acumulação de cargos não está condicionada à
comprovação de compatibilidade de horários.

III. Em regra, o servidor público federal não poderá exercer
mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado
pela participação em órgão de deliberação coletiva.

IV. Considera-se acumulação proibida a percepção de
vencimento de cargo ou emprego público efetivo
com proventos da inatividade, salvo quando os
cargos de que decorram essas remunerações
forem acumuláveis na atividade.

De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que
consta APENAS em

(A) I e II.

(B) I, II e III.
(C) I e IV.
(D) II, III e IV.

(E) III e IV.
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26. A ação disciplinar, quanto às penalidades de suspensão e
de advertência, prescreverá em

(A) 2 anos e 180 dias, respectivamente.

(B) 2 anos e 1 ano, respectivamente.

(C) 1 ano e 3 meses, respectivamente.

(D) 1 ano e 180 dias, respectivamente.

(E) 5 anos.
_________________________________________________________

27. 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 e 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 de seu
objeto são, respectivamente,

(A) concorrência e tomada de preço.

(B) tomada de preço e concorrência.

(C) convite e tomada de preço.

(D) convite e concorrência.

(E) concorrência e convite.
_________________________________________________________

28. A respeito da licitação, analise:

I. Em regra, a licitação será sigilosa ao público em
todos os seus atos e procedimentos para garantir a
observância dos princípios da moralidade e da
probidade administrativa.

II. O procedimento licitatório caracteriza ato
administrativo formal, seja ele praticado em
qualquer esfera da Administração Pública.

III. No procedimento licitatório, é admitido ao agente
público estabelecer tratamento diferenciado de
natureza trabalhista e previdenciária entre
empresas brasileiras e estrangeiras.

IV. É vedado ao agente público tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes.

Em consonância com a Lei no 8.666/93, é correto o que
consta APENAS em

(A) I e III.

(B) I, II e IV.

(C) II e IV.

(D) II, III e IV.

(E) III e IV.

INFORMÁTICA

Instruções: Para responder às questões de números 29 a 34,
considere os dados abaixo.

§1o − O funcionário do expediente (FE) pretende conversar, por

meio da internet, com o funcionário do departamento de cópias

reprográficas (FC), no modo de diálogo instantâneo.

§2o − Na conversa mencionada no §1o, FE solicita a FC que lhe

encaminhe dados de seu interesse, transferindo-lhe um arquivo

pela internet, com acesso dirigido e autorizado e também

porque, devido à grande quantidade de informações que possui,

esse arquivo não pode ser encaminhado como anexo de correio

eletrônico.

§3o − O encarregado do departamento em que trabalha FE

recomenda-lhe que, logo após receber o arquivo referido no

§2o, faça um backup usando uma ferramenta que produza um

arquivo com extensão zip.

§4o − Tanto com respeito ao arquivo recebido quanto em

relação ao backup (§3o), FE é orientado para gravar os arquivos

usando códigos de proteção contra acesso não autorizado.

§5o − A fim de evitar conseqüências desagradáveis, tanto FE

quanto FC tomam providências para evitar a ocorrência de

código de programa malicioso que eventualmente possa estar

inserido nos arquivos que manipulam.

§6o − FC costuma “navegar” pela internet buscando assuntos de

interesse do órgão em que trabalha e, em algumas ocasiões,

ele pede definições de termos usando a Pesquisa Google.

29. O §1o faz referência ao uso de uma ferramenta,
comumente usada, do tipo

(A) chat.

(B) search.

(C) email.

(D) append.

(E) file transfer.
_________________________________________________________

30. A tecnologia mais adequada para atender à necessidade
especificada no §2o é a que usa

(A) XLS.

(B) FTP.

(C) Search.

(D) email.

(E) HTML.
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31. A especificação zip do §3o diz respeito ao uso de uma
ferramenta de

(A) backup apenas dos registros alterados.

(B) proteção contra invasão.

(C) duplicação de registros no mesmo arquivo.

(D) compactação de arquivo.

(E) proteção contra gravação.
_________________________________________________________

32. A orientação dada no §4o refere-se ao uso de

(A) firewall.

(B) anti adware.

(C) password.

(D) anti spyware.

(E) filtro de phishing.
_________________________________________________________

33. As providências tomadas no §5o referem-se ao uso de

(A) spamming.

(B) mailing.

(C) games.

(D) antivírus.

(E) browsers.
_________________________________________________________

34. Uma forma de obter as definições mencionadas no §6o é
usar o termo desejado na busca após a expressão:

(A) obtenha:

(B) traga:

(C) pesquise:

(D) busque:

(E) define:
_________________________________________________________

CONHECIMENTOS GERAIS

35. No dia 7 de março deste ano, a imprensa francesa
lamentava a morte de um dos mais influentes filósofos de
nosso século, depois de uma longa enfermidade. Foi
crítico da mídia e da sociedade de consumo. Além de
produtivo escritor − são de sua autoria mais de 50 títulos −
foi renomado fotógrafo. Traduziu Marx e Brecht. Seu
último livro foi lançado em 2005: “Cool Memories 5”. O
nome desse pensador, que viveu 77 anos, era

(A) François Truffaut.

(B) Nicolas Negroponte.

(C) Jean Baudrillard.

(D) Jacques Derrida.

(E) Armand Cuvillier.

36. Parlamentares do Reino Unido aprovaram medidas para
reformar a Câmara dos Lordes, que tem 746 membros. Os
integrantes da Câmara dos Lordes tinham, quando a
reforma foi aprovada, 92 cadeiras ocupadas por direito
hereditário de descendentes dos nobres. Os demais
membros desse parlamento eram

(A) cidadãos ingleses com mais de 65 anos.
(B) eleitos com mandato de 10 anos.
(C) escolhidos entre ex-políticos e indicações partidárias.
(D) descendentes da família real.
(E) nomeados pela rainha entre políticos do Reino Unido.

_________________________________________________________

37. A Folha de S. Paulo anunciou, no dia 8 de janeiro deste
ano, que um grupo de cientistas norte-americanos havia
publicado na revista Nature Biotechnology o resultado de
pesquisas para a obtenção de células-tronco com
potencial terapêutico a partir do líquido amniótico

(A) da bexiga.
(B) dos intestinos.
(C) do pulmão.
(D) da placenta.
(E) do baço.

_________________________________________________________

38. A recente disputa pela presidência do PMDB foi
praticamente resolvida pela ação do governo federal. Um
dos candidatos, ao renunciar à disputa, emitiu a seguinte
nota: "Os acontecimentos das últimas horas enunciam
opção objetiva do governo quanto à disputa no PMDB.
Diante disso resta-me afastar-me em definitivo da
contenda". Disputavam a presidência da maior legenda
política brasileira os políticos

(A) Orestes Quércia e Michel Temer.
(B) Nelson Jobim e Orestes Quércia.
(C) Michel Temer e Ciro Gomes.
(D) Ciro Gomes e Nelson Jobim.
(E) Nelson Jobim e Michel Temer.

_________________________________________________________

39. A sigla Brics apareceu pela primeira vez em outubro de
2000, em um relatório do Goldman Sachs, para se referir
aos países emergentes que, segundo a projeção do
banco, em 2050 estarão entre as maiores economias do
mundo. Recentemente, surgiu uma forte dose de
ceticismo sobre a inclusão do Brasil nos Brics, já que a
sua taxa de crescimento tem sido muito inferior à dos três
outros integrantes do grupo. A queda da bolsa da China,
em março deste ano, repercutiu com grande baixa nas
bolsas dos países do Brics, formada originalmente pelo
Brasil e os países:

(A) Rússia, Índia e China.
(B) Rússia, China e África do Sul.
(C) México, Rússia e China.
(D) Índia, México e África do Sul.
(E) Índia, Rússia e México.

_________________________________________________________

40. Depois de adquirir as rádios AM, FM e TV Guaíba, de
Porto Alegre, uma grande organização, que é proprietária
de uma rede nacional de TV, adquiriu o jornal “Correio do
Povo” com sede na capital gaúcha. Esse jornal, fundado
em 1946, foi comprado

(A) pela Rede Bandeirantes de Televisão.
(B) pela Rede Record de Televisão.
(C) pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).
(D) pelo grupo Abril, proprietários da TVA.
(E) pela Rede Globo de Televisão.
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PROVA 1 −−−− OBJETIVA −−−− 2a PARTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. São edulcorantes naturais:

(A) sorbitol e manitol.
(B) aspartame e ciclamato.
(C) esteviosídeo e acesulfame K.
(D) sucralose e sacarina.
(E) acesulfame L e aspartame.

_________________________________________________________

42. A guacamole é

(A) sobremesa preparada com jaca e manga.

(B) sopa cujos ingredientes são peixe, batata doce,
abacate, limão cebola e alho.

(C) pirão com cebola, peixe, pimentão, tomate e farinha
de mandioca.

(D) salada preparada com abacate, cebola, alho e limão.

(E) purê de manga com abacate e limão.
_________________________________________________________

43. Em relação à toxinfecção alimentar, é correto afirmar que

(A) é um distúrbio gastrointestinal com diarréia, náusea,
vômito, com ou sem febre.

(B) o intervalo de tempo entre a ingestão do alimento e
o aparecimento dos sintomas nunca é inferior a
12 horas.

(C) pode ser decorrente do consumo de alimentos com
certas bactérias e, ocasionalmente, por produtos
químicos, mas não por vírus.

(D) pode ser conseqüência de toxinas bacterianas ou
substâncias químicas tais como cobre ou zinco, pro-
venientes de recipientes em contato com alimentos
ácidos, e não com os alcalinos.

(E) as toxinas são as substâncias com efeito tóxico pro-
duzidas por certas bactérias, enquanto estas cres-
cem nos alimentos e não no intestino.

_________________________________________________________

44. No processo APPCC, uma seqüência correta das instru-
ções, após a definição do processo, é:

(A) identificação dos PCCs; avaliação dos perigos e ris-
cos; verificação.

(B) identificação dos PCCs; verificação; avaliação dos
perigos e riscos.

(C) implementação dos controles nos PCCs; verificação;
identificação dos perigos.

(D) avaliação dos perigos e riscos; verificação; identifica-
ção dos PCCs.

(E) identificação dos perigos; avaliação dos perigos e
riscos; identificação dos PCCs.

_________________________________________________________

45. Em relação à Escherichia coli, é INCORRETO afirmar que

(A) cresce anaerobicamente e aerobicamente.

(B) é destruída prontamente à temperatura acima de
55 °C.

(C) sua temperatura ótima de crescimento é aos 30 °C.

(D) é encontrada geralmente no intestino humano e animal.

(E) é responsável por surtos de gastrenterites conheci-
dos como “diarréia dos viajantes”.

46. Uma criança sadia que, ao nascer, pesa em torno de 3 kg
e mede 50 cm, aos 5 e 12 meses de vida pesará, em kg,
respectivamente, em torno de

(A) 4  e    8.
(B) 4  e    7.
(C) 5  e    8.
(D) 6  e    9.
(E) 7  e  10.

_________________________________________________________

47. A temperatura ótima para o crescimento bacteriano está
entre

(A) 16  a  37 °C.
(B) 17  a  50 °C.
(C) 18  a  42 °C.
(D) 19  a  50 °C.
(E) 20  a  45 °C.

_________________________________________________________

48. São fibras solúveis:

(A) farelo de trigo e lignina.
(B) lignina e quitina.
(C) quitina e farelo de trigo.
(D) farelo de aveia e feijões.
(E) farelo de aveia e lignina.

_________________________________________________________

49. Na lactação, para produção de leite materno, o hormônio
responsável pela ejeção do leite é

(A) a prolactina.
(B) a oxitocina.
(C) o estrógeno.
(D) a progesterona.
(E) a lactoglicina.

_________________________________________________________

50. A fase pré-escolar é um período em que a criança tem

(A) seu peso diminuído devido à aceleração do desen-
volvimento.

(B) seu apetite aumentado devido ao seu crescimento
acelerado.

(C) seu apetite diminuído devido à desaceleração do
crescimento.

(D) crescimento mais acentuado do que no primeiro ano
de vida.

(E) um crescimento rápido, o que faz aumentar seu ape-
tite e interesse pelos alimentos.

_________________________________________________________

51. No cuidado nutricional do idoso, quando há risco de disfa-
gia, deve-se

(A) oferecer sucos de frutas e líquidos às refeições.
(B) excluir gordura da alimentação.
(C) oferecer alimentos pastosos.
(D) oferecer alimentação líquida.
(E) oferecer alimentação com pouca fibra.

_________________________________________________________

52. São vitaminas sintetizadas por bactérias colônicas:

(A) Vitamina E.
(B) Vitamina K.
(C) Vitamina B6.
(D) Colina.
(E) Vitamina C.
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53. Os molhos roux são aqueles

(A) engrossados à base de gordura e de farinha de trigo.

(B) emulsionados com amido de milho.

(C) emulsionados com creme de leite.

(D) à base de caldo de peixe e reduzidos sem adição de
espessante.

(E) espessados com gelatina.
_________________________________________________________

54. O azeite de oliva

(A) apresenta “ponto de fumaça” à temperatura superior
aos óleos de milho e canola.

(B) aquecido a altas temperaturas perde suas caracte-
rísticas sensoriais.

(C) é indicado somente para tempero de saladas e molhos.

(D) aquecido a altas temperaturas ressalta o sabor dos
alimentos.

(E) não deve ser usado em fritura.
_________________________________________________________

55. O Regimento do Serviço de Alimentação e Nutrição

(A) é o mesmo que o Estatuto.
(B) é um ato normativo de caráter flexível.
(C) não deve incluir rotinas e roteiros de serviço.
(D) tem caráter informal e interno.
(E) pode ser substituído pelas normas técnicas.

_________________________________________________________

56. A distribuição de cálcio corporal total, no esqueleto e para as
funções fisiológicas do organismo, é de, respectivamente,

(A) 99% e   1%.
(B) 95% e   5%.
(C) 89% e 11%.
(D) 85% e 15%.
(E) 65% e 35%.

_________________________________________________________

57. O ácido fólico (B9) tem papel importante na prevenção dos
defeitos do tubo neural do feto. Mulheres que planejam
engravidar podem ter o consumo aumentado desse
nutriente através da ingestão de alimentos ricos, como

(A) banana.
(B) tomate.
(C) folhas verde escuras.
(D) leite.
(E) clara de ovo.

_________________________________________________________

58. Às mulheres, com peso na faixa de normalidade, re-
comenda-se um ganho de peso total durante a gestação
de, aproximadamente,

(A)   7,5  a  11 kg.
(B)    10  a  14 kg.
(C) 11,5  a  16 kg.
(D)    12  a  18 kg.
(E)    16  a  20 kg.

_________________________________________________________

59. Embora ainda não haja recomendações oficiais para a
ingestão de ácidos-graxos, ômega-3 e ômega-6, estudos
de vários países sugerem recomendação de uma relação
de consumo na dieta de

(A) 1:1.
(B) 1:4.
(C) 2:3.
(D) 3:1.
(E) 4:1.

60. Na prevenção de doenças cardiovasculares para diabé-
ticos, uma das recomendações nutricionais de ingestão
alimentar é de

(A) gordura até 30% do total calórico com menos de
10% de ácidos graxos saturados.

(B) 10 g de fibra/1000 Kilocalorias/dia.

(C) reduzir o consumo de colesterol a 400 mg/dia.

(D) escolher carboidratos de maior índice glicêmico, não
ultrapassando 30% das Kilocalorias totais.

(E) consumir até 12% do total calórico sob a forma de
açúcares simples.

_________________________________________________________

61. A clara em neve tem seu volume aumentado com acrés-
cimo, em pequena quantidade, de

(A) gema.
(B) açúcar.
(C) sal.
(D) ácido.
(E) água.

_________________________________________________________

62. A desinfecção é

(A) a eliminação total de todos micróbios nocivos ou não
nocivos.

(B) a eliminação de micróbios que causam doenças ou
sua redução a níveis seguros.

(C) um processo de remoção de sujidade de contato.

(D) parte do processo de tratamento de toxinfecção ali-
mentar.

(E) um processo de limpeza e de esterilização dos ali-
mentos.

_________________________________________________________

63. Dentre os principais problemas nutricionais dos países em
desenvolvimento é correto mencionar:

(A) transtornos relacionados com a deficiência de iodo e
vitamina A.

(B) diabetes mellitus e suas conseqüências pelo não
cumprimento da dieta.

(C) hipertensão arterial e condições alimentares a ela
relacionadas.

(D) obesidade na infância incluindo a adolescência.

(E) enfermidades cárdio e cerebrovasculares relaciona-
das à alimentação.

_________________________________________________________

64. Em relação ao uniforme do manipulador de alimentos, é
INCORRETO afirmar:

(A) É obrigatório o uso de luvas descartáveis na mani-
pulação de alimentos prontos para o consumo.

(B) Deve-se usar luvas de malha de aço para o corte de
carnes.

(C) É vedada a utilização de panos ou sacos plásticos
para proteção do uniforme.

(D) É permitido carregar no uniforme: escovinha, relógio
e outros objetos necessários.

(E) Os uniformes devem ser trocados, no mínimo, diaria-
mente e usados exclusivamente nas dependências
internas do estabelecimento.
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65. O APPCC é um sistema

(A) de prevenção.

(B) de fiscalização.

(C) aplicável apenas nos processos de produção dos
alimentos.

(D) de inspeção.

(E) individual de investigação.
_________________________________________________________

66. No que tange aos deveres do nutricionista, é INCORRETO
afirmar que deve:

(A) fornecer informações sobre o estado nutricional de
indivíduos, que estejam sob sua responsabilidade
profissional, a outros profissionais da área da saúde
que lhes estejam assistindo.

(B) no contexto da relação com outros profissionais, res-
peitar a hierarquia técnico-administrativa em sua
área de atuação.

(C) no contexto da relação com alunos e estagiários,
orientar e exigir dos estudantes a observância dos
princípios e normas contidas no Código de Ética.

(D) delegar ao estagiário atividades privativas do nutri-
cionista sem a sua supervisão direta.

(E) manter sigilo profissional referente aos indivíduos ou
coletividade assistida de menor idade, mesmo a
seus pais ou responsáveis legais, salvo em caso
estritamente essencial para promover medidas em
seu benefício.

_________________________________________________________

67. São atividades privativas dos nutricionistas:

(A) assistência e treinamento especializado em alimenta-
ção e nutrição.

(B) controle de qualidade de gêneros e produtos
alimentícios.

(C) prescrição de suplementos nutricionais necessários
à complementação da dieta.

(D) análises relativas ao processamento de produtos
alimentícios industrializados.

(E) auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e
dietética.

_________________________________________________________

68. Os Índices de Massa Corporal (IMC) entre 25 e 29 identi-
ficam sobrepeso para

(A) crianças, apenas.
(B) adultos e adolescentes, apenas.
(C) adolescentes, apenas.
(D) adultos, apenas.
(E) adultos, crianças e adolescentes.

_________________________________________________________

69. Verduras, legumes e frutas devem ser conservados em
câmaras frigoríficas, com temperatura e umidade relativa,
respectivamente, de

(A)   8 °C  e  70%.
(B)   8 °C  e  80%.
(C) 10 °C  e  70%.
(D) 10 °C  e  80%.
(E) 12 °C  e  90%.

70. Crianças com idade de 6 meses a 5 anos são considera-
das anêmicas a partir de valores de hemoglobina (g/dL) de

(A) 13.
(B) 12.
(C) 11.
(D) 10.
(E)   9.

_________________________________________________________

71. Na área para armazenamento em temperatura ambiente,
os alimentos devem ser

(A) separados sobre estrados fixos, com altura mínima
de 15 cm do piso.

(B) separados da parede e distante 60 cm entre pilhas.

(C) colocados em prateleiras com altura de 10 cm do piso.

(D) colocados por grupos, em pilha de altura de 60 cm,
no máximo.

(E) colocados em prateleiras com altura de 25 cm do piso.
_________________________________________________________

72. É procedimento seguro para o descongelamento de
carnes, aves e pescados, em uma UAN, em

(A) câmara ou geladeira a 8 °C.

(B) água com temperatura inferior a 21 °C por 4 horas.

(C) temperatura ambiente por, no máximo, 12 horas, pas-
sando ao preparo a seguir.

(D) banho-maria a 27 °C por 5 horas.

(E) banho-maria por, no máximo, 5 horas, retirando an-
tes o alimento da embalagem.

_________________________________________________________

73. A periodicidade do controle de saúde dos funcionários de
uma UAN de rotina deve ser

(A) mensal.
(B) bimestral.
(C) trimestral.
(D) semestral.
(E) anual.

_________________________________________________________

74. O objetivo primário de um programa de intervenção
nutricional é

(A) obter mudanças duradouras nas condutas que afe-
tam o estado nutricional.

(B) obter modificações na motivação para condutas ob-
jetivas de melhoria nutricional.

(C) a melhoria do estado nutricional do grupo objeto.

(D) a melhoria de conhecimentos sobre alimentação e
nutrição.

(E) a melhoria da auto-estima, para que se promovam
escolhas acertadas em relação à alimentação.

_________________________________________________________

75. Para o desenvolvimento do planejamento estratégico é
necessário

(A) comprometimento da maioria da alta direção.
(B) visão de futuro a curto prazo.
(C) foco nos recursos e objetivos primários e secundários.
(D) ação pró-ativa e resposta rápida.
(E) envolvimento prioritário da equipe de base.
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