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Você deverá receber do fiscal:
a) um caderno com 70 (setenta) questões, sem repetição ou falha;
b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e especialidade estão corretos.
b) verificar se o cargo e a especialidade que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. Caso
haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.
c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas.
d) assinar a folha de respostas.
É de sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
O tempo disponível para essa prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para a marcação da folha de
respostas.
Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do
tempo previsto para o término da prova.
Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.
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Língua Portuguesa

“...todos temos nossos momentos Chaves.”. A alusão contida
nesse segmento do texto 1 se explica porque:

Texto 1
Por que cometemos atos falhos?

Por que você trocou o nome da namorada na hora H?
Freud explica, mas é bom já saber que a neurociência discorda
dele. Segundo a psicanalista Vera Warchavchik, a primeira
explicação veio no livro Psicopatologia da vida cotidiana, de
1901, em que Freud descreveu o ato falho como uma confusão
com um sentido maior por trás. Ou seja, para Freud, você fala
“sem querer querendo”. Isso aí: todos temos nossos momentos
Chaves.
Já a neurociência considera esse deslize um
esquecimento corriqueiro sem nenhum significado especial. Ele
acontece porque, ao contrário de uma filmadora, o cérebro não
grava todos os mínimos detalhes dos acontecimentos, mas
apenas as informações principais. Quando ativamos nosso
banco de dados para buscar a situação completa, ele monta
esses dados como se editasse um filme. E, para ligar uma coisa
a outra, preenche as lacunas com algumas invenções. Pronto! É
exatamente nesse momento que surgem as confusões, que, se
pegarem mal, serão consideradas atos falhos. A contragosto
dos psicanalistas, seriam simples e pequenos tilts na memória
sem nenhuma razão oculta. Por isso, na próxima vez que der
uma mancada na cama, diga que a culpa é do seu cérebro.
(Natália Kuschnaroff)

1
Com relação à pergunta do título, o texto 1 defende a seguinte
resposta:
(A) por causa da memória, que preenche suas lacunas com a
primeira coisa que vem à mente.
(B) em função de razões ocultas que provocam confusões,
mesmo sem a consciência de que os cometeu.
(C) em virtude de uma confusão provocada por um outro
sentido maior por trás.
(D) há mais de uma resposta explicativa e essas explicações
apresentam sentido oposto.
(E) porque a memória não grava todos os mínimos detalhes de
nossas experiências, mas só as informações principais.

2
“Por que você trocou o nome da namorada na hora H?”.
O pronome sublinhado no fragmento acima se refere:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a qualquer homem que leia o texto.
ao leitor específico de temas psicológicos.
a todos os leitores da revista.
a um leitor já conhecido do autor.
a um leitor que escreveu uma carta para a revista.

3
“...mas é bom saber que a neurociência discorda dele.”.
A conjunção sublinhada tem valor adversativo, ou seja, opõe
dois posicionamentos, que são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Freud X psicanalistas.
psicanalistas X empiristas.
empiristas X psicólogos.
psicólogos X neurocientistas.
neurocientistas X Freud.

4
“Por que você trocou o nome da namorada na hora H?”.
A respeito dessa pergunta inicial do texto, é correto afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a frase seguinte – Freud explica – a responde de forma clara.
só é respondida pelos neurocientistas e não pelos freudianos.
estabelece um tom humorístico para todo o texto.
seleciona o tipo de leitor: homem adulto, casado.
tem por resposta a última frase do texto.

(A) um artista de uma famosa novela da TV desempenhava o
papel de um psicólogo confuso.
(B) um personagem cômico televisivo repetia constantemente a
frase “sem querer querendo”, que se aplica ao tema tratado.
(C) em função de o vocábulo “chave” representar um elemento
essencial, que esclarece todos os pontos.
(D) em razão de o presidente da Venezuela – Hugo Chávez –
estar continuamente envolvido em problemas políticos.
(E) em virtude de o presidente venezuelano já ter passado por
momentos de grande confusão social.

6
“...todos temos nossos momentos Chaves.” – o corretor de um
editor de textos sublinhou a expressão “todos temos” como
equivocada. Isso se justifica porque a concordância, nesse caso:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

está, de fato, errada.
segue as regras da norma culta.
não se justifica pelos termos apresentados.
é feita pela proximidade de um termo.
obedece a normas portuguesas de Portugal.

7
“...se pegarem mal, serão considerados atos falhos.” A forma de
reescrever-se esse mesmo segmento que apresenta
inadequação quanto à correspondência dos tempos verbais é:
(A) se pegassem mal, seriam considerados atos falhos.
(B) se pegam mal, são considerados atos falhos.
(C) se tivessem pegado mal, teriam sido considerados atos
falhos.
(D) se pegavam mal, eram considerados atos falhos.
(E) se pegaram mal, consideram-se atos falhos.

8
“A contragosto dos psicanalistas, seriam simples e pequenos
tilts na memória...”. A expressão a contragosto se justifica
porque, para o autor do texto:
(A) os psicanalistas sempre procuram uma razão oculta.
(B) os opositores dos psicanalistas é que estão com a razão.
(C) os partidários de Freud desconsideram a memória nesse
processo.
(D) os neurocientistas não apresentam motivos para os atos
falhos.
(E) a razão para os atos falhos já tinha sido explicada por Freud.

9
Apesar de um texto sobre tema psicanalítico, a expressão
escrita apresenta traços da linguagem coloquial. Assinale a
alternativa em que não há qualquer marca de coloquialidade.
(A) “Por que você trocou o nome da namorada na hora H?
Freud explica, mas é bom já saber que a neurociência
discorda dele”.
(B) “Ou seja, para Freud, você fala “sem querer querendo”.
Isso aí: todos temos nossos momentos Chaves.”
(C) “Já a neurociência considera esse deslize um esquecimento
corriqueiro sem nenhum significado especial”.
(D) “E, para ligar uma coisa a outra, preenche as lacunas com
algumas invenções. Pronto! É exatamente nesse momento
que surgem as confusões...”.
(E) “Por isso, na próxima vez que der uma mancada na cama,
diga que a culpa é do seu cérebro”.
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Os neurocientistas apresentam uma opinião sobre o ato falho
diferente da que é apresentada por Freud. No segundo
parágrafo há um conjunto de expressões que visam a
desmerecer a posição freudiana.

Um funcionário da Assembleia Legislativa está digitando um
texto no Word2007BR. Durante a digitação, ele selecionou uma
palavra e executou o atalho de teclado Shift + F3.
Ao executar esse atalho de teclado o usuário teve a intenção de:

Assinale a alternativa em que a expressão ou vocábulo
apresentado não possui essa finalidade:

Noções de informática

(A) alternar a palavra em maiúscula ou minúscula, dependendo da
quantidade de execuções do atalho.
(B) alternar a palavra em subscrito, sobrescrito ou versalete,
dependendo da quantidade de execuções do atalho.
(C) aplicar à palavra, os estilo de negrito ou itálico, dependendo
da quantidade de execuções do atalho.
(D) aplicar à palavra, os estilo sublinhado, tachado ou tachado
duplo, dependendo da quantidade de execuções do atalho.
(E) adicionar à palavra, um ou mais comentários, dependendo da
quantidade de execuções do atalho.

11

16

Um funcionário da Assembleia Legislativa do Amazonas está
acessando o Windows Explorer no sistema operacional
Windows Vista, versão em português. Para deletar
permanentemente um arquivo, sem passar pela Lixeira, esse
funcionário deve selecionar o nome do arquivo no Windows
Explorer e executar o seguinte atalho de teclado:

A planilha a seguir, criada no MSOffice Excel 2007 BR, está
inserida em um processo de licitação na Assembleia Legislativa
do Amazonas, no qual foram executados os seguintes
procedimentos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“esquecimento corriqueiro”.
“pequenos tilts na memória”.
“os mínimos detalhes dos acontecimentos”.
“sem nenhum significado especial”.
“sem nenhuma razão oculta”.

Shift + Alt
Ctrl + Del
Alt + Shift
Shift + Del
Ctrl + Shift

12
Um usuário do Windows Vista, versão em português, estava
com diversas aplicações abertas e executou o atalho de teclado
Alt + Esc, com o objetivo de:
(A) minimizar todas as janelas das aplicações abertas.
(B) acessar as aplicações na ordem em que foram abertas.
(C) acessar o Gerenciador de tarefas do Windows para fechar
todas as aplicações na ordem em que foram abertas.
(D) ativar a função do botão Iniciar para exibir as aplicações
instaladas.
(E) exibir o status de emprego dos recursos de CPU, com
destaque para a taxa de ocupação de memória.

13
Um usuário digitou um texto no Word, versão em português.
Ao concluir a digitação, ele pressionou uma determinada tecla
que resultou na verificação ortográfica e gramatical. Para
finalizar, utilizou um atalho de teclado, correspondente ao
ícone

, acionado por meio do apontador do mouse.

Com base nas informações acima, assinale a alternativa que
indique, respectivamente, a tecla e o atalho de teclado utilizados
pelo ususário.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F1 e Ctrl + B.
F1 e Ctrl + S.
F5 e Ctrl + B.
F7 e Ctrl + S.
F7 e Ctrl + B.

14
Os navegadores web como Mozilla Firefox e Internet Explorer 8 BR
oferecem uma opção ao internauta, para que este veja o
conteúdo de uma homepage no formato de Tela Inteira. Para
isso, ele deve pressionar a seguinte tecla:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F8
F9
F10
F11
F12
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I.

o valor de E5 é o menor dentre todas os preços dos
fornecedores de B5 a D5. A partir de E5 e mediante os
comandos de copiar e colar, foram inseridas expressões em
E6, E7, E8 e E9.
II. o valor de G5 é resultado da multiplicação da quantidade em
F5 pela melhor cotação em E5. A partir de G5 e mediante os
comandos de copiar e colar, foram inseridas expressões em
G6, G7, G8 e G9.
III. O valor de G10 é resultado das soma de todas as células de
G5 a G9.

As expressões inseridas em E5, G6 e G10 são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=MÍNIMO(B5;D5), =MULT(E6:F6) e =SOMA(G5;G9)
=MÍNIMO(B5:D5), =MULT(E6;F6) e =SOMA(G5:G9)
=MENOR(B5:D5;1), =MULT(E6;F6) e =SOMA(G5;G9)
=MENOR(B5:D5), =PRODUTO(E6:F6) e =SOMA(G5:G9)
=MENOR(B5;D5), =PRODUTO(E6:F6) e =SOMA(G5;G9)

17
Na montagem de uma apresentação de slides no PowerPoint do
pacote MS Office 2007 BR um funcionário da ALEAM realizou os
procedimentos a seguir.
I.
II.
III.
IV.

Inseriu o título do slide
Inseriu a logomarca da instituição
Inseriu uma citação referente à instituição
Inseriu no rodapé a data de elaboração da presente
apresentação.
Ao final, para que a imagem fosse convertida num só objeto,
esse funcionário selecionou todos os objetos e, na guia
Organizar, executou a operação denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Transformar.
Posicionar.
Converter.
Ordenar.
Agrupar.
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Observe a planilha a seguir, criada no Excel. Nela foram
inseridas as expressões =MED(B3:E3) em E5, =MOD(E5;6) em
E6 e em E7 uma que determina a quantidade de números no
intervalo de B3 a E3, que sejam maiores ou iguais a 39.

A Assembleia Legislativa do Amazonas recebe projeto de
iniciativa popular, obediente às normas da Constituição
Estadual, propondo a criação de milícias armadas, organizadas
como associações paramilitares não estatais.
O referido projeto é enviado à assessoria técnica da Casa
Legislativa, cuja conclusão afirma que:

Os valores mostrados em E5 e E6 e a expressão inserida em E7
são, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41, 5 e =CONT.SE(B3:E3;">=39")
43, 6 e =SE(B3:E3;">=39")
41, 3 e =CONT.SE(B3:E3;">=39")
43, 5 e =SE(B3:E3;">=39")
41, 6 e =CONT.SE(B3:E3;">=39")

19
Quando se trabalha no MSOffice Powerpoint 2007 BR, é
oferecida pelo software duas opções para orientação do slide,
que são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

padrão e personalizado.
vertical e horizontal.
retrato e paisagem.
anotação e folheto.
superior e inferior.

20
Um internauta acessou o site http://www.aleam.gov.br/ por meio
do browser Internet Explorer 8 BR e executou o atalho de teclado
Ctrl + P.
Esse atalho possui o seguinte objetivo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

exibir na tela a página inicial do site www.google.com.br.
mostrar o site no modo de exibição de compatibilidade.
imprimir a página mostrada na tela.
adicionar o endereço corrente a favoritos.
salvar a logomarca exibida na página do site.

Legislação
21
O deputado estadual WW apresenta projeto de lei determinando
que os cidadãos locais sejam compelidos a integrar associações
locais, visando organizar a sociedade civil nos seus pleitos
vinculados ao exercício da cidadania.
O referido projeto é submetido à analise do corpo técnico da
Assembleia Estadual cuja conclusão afirma que:
(A) o projeto é constitucional por pretender organizar a atuação
da sociedade civil.
(B) depende de modificações para organizar esse dever de
associação por municípios.
(C) essa imposição de associação não pode ocorrer pois é de
competência federal.
(D) tendo em vista o peculiar interesse dos cidadãos,
a competência pertence aos municípios.
(E) incide inconstitucionalidade, pois não se pode compelir as
pessoas a se associarem.

(A) nos termos do regramento constitucional estadual, não
se admite a iniciativa popular.
(B) inexistindo vício formal, o projeto deve ir a votação, pois não
colide com norma constitucional estadual ou federal.
(C) sendo matéria privativa do Governador do Estado, o projeto
não poderia ter seguimento.
(D) o projeto colide com a norma constitucional federal que
veda associações com caráter paramilitar.
(E) o projeto poderá ter o seu curso se encampado pela maioria
dos deputados presentes na sessão de votação.

23
Em termos de iniciativa de proposta para emendar a
Constituição do Estado do Amazonas, é correto afirmar que:
(A) a proposta pode partir do Governador do Estado, apoiado
pela maior parte dos municípios.
(B) é possível a iniciativa popular reunindo dez por cento do
eleitorado estadual.
(C) é possível a iniciativa de cinco parlamentares, divididos
pelos partidos de maior expressão na Assembleia
Legislativa.
(D) por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da
Assembleia Legislativa.
(E) a proposta pode partir dos Senadores Estaduais, apoiados
pelos Prefeitos.

24
No que concerne à lei delegada, prevista na Constituição do
Estado do Amazonas, a delegação não é possível em relação:
(A) à matéria de exclusiva iniciativa do Governador do Estado.
(B) aos itens que possam ser incluídos em projetos de iniciativa
popular.
(C) às leis que criem cargos, empregos ou funções na Secretaria
de Justiça.
(D) aos projetos que tratem da concessão de distinções
honorificas.
(E) à matéria atinente à organização do Ministério Público
Estadual.

25
O Governador do Estado do Amazonas, nos termos da
Constituição Estadual, possui poder de veto aos projetos de lei
aprovados pela Assembleia Legislativa.
A esse respeito, é correto afirmar que:
(A) somente pode ser exercido quando atingir a totalidade do
projeto de lei.
(B) deve ser realizado no prazo de quinze dias, com
comunicação imediata à Assembleia.
(C) caso o prazo de quinze dias não seja observado será
considerada a lei sancionada.
(D) o veto será apreciado no prazo de sessenta dias, a contar do
recebimento pela Assembleia.
(E) o Poder Legislativo não tem poder para rejeitar o veto aposto
pelo Governador.
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Após movimento paredista dos servidores públicos vinculados
à Assembleia Legislativa, com o fito de conciliar os interesses em
conflito procede-se à votação de projeto de lei reestruturando o
funcionamento da referida Casa Legislativa, com a transformação
de cargos e funções.

Tem sido bastante intenso o debate sobre a atividade dos
parlamentares fora daquelas inerentes ao mandato legislativo.

Tais atos, nos termos da Constituição do Estado do Amazonas,
são de competência:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do Governador do Estado.
da Assembleia Legislativa.
do Ministério Público.
do Poder Judiciário.
do Tribunal de Contas.

27
Após breves discussões com o Poder Executivo, instaura-se o
impasse no Estado, com a ameaça de fechamento do recinto do
Legislativo pelas forças de segurança e a paralisação completa
dos trabalhos do referido Poder.
Nos termos da Constituição do Estado do Amazonas, cabe
à Assembleia Legislativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

solicitar intervenção federal no Estado.
decretar a vacância do cargo de Governador.
empossar o Vice-Governador no cargo de Governador.
decretar estado de emergência no território do Estado.
escolher, pelo voto secreto, novo Governador.

28
Após o exame prévio, as contas apresentadas pelo Governador
do Estado são remetidas à Assembleia Legislativa para exame e
votação.
Nos termos da Constituição do Estado do Amazonas:
(A) o exame das contas realizado pelo Tribunal de Contas é
vinculativo para a Assembleia.
(B) o exame das contas depende de pareceres de auditores
independentes contratados pela Assembleia, mediante
licitação.
(C) o julgamento das contas ocorre sem qualquer vinculo das
conclusões do Tribunal de Contas.
(D) a análise das contas do Governador deve ser precedida de
analise por comissão de juristas independentes.
(E) as contas apresentadas e analisadas pelo Tribunal de Contas
devem obter a chancela popular.

29
Na formação do Tribunal de Contas do Estado, nos termos da
Constituição do Estado do Amazonas, compete à Assembleia
Legislativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a escolha de três dos sete Conselheiros.
a escolha de cinco dos oito Conselheiros.
a escolha de quatro dos sete Conselheiros.
a escolha de dois dos sete Conselheiros.
a escolha de um dos oito Conselheiros.

30
A Assembleia Legislativa recebe, com frequência, postulação de
consultas populares. Nos termos da Constituição do Estado do
Amazonas, cabe à Assembleia:
(A) organizar os referendos presidindo todo o processo.
(B) convocar manifestações populares avulsas.
(C) autorizar a utilização do espaço público para manifestações
populares.
(D) autorizar referendo e convocar plebiscito.
(E) preparar plebiscitos propondo sua realização ao Governador.
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Sob tal perspectiva, a Constituição do Estado do Amazonas veda
ao deputado, desde a expedição do diploma ou desde a posse,
as ações relacionadas nas alternativas a seguir, à exceção de
uma. Assinale-a.
(A) Patrocinar causas de sociedade de economia mista.
(B) Ocupar cargo de livre nomeação e demissão em Fundações
Públicas.
(C) Realizar contrato extraordinário de prestação de serviços
com pessoa jurídica de direito público.
(D) Manter contrato especial de consultoria com concessionária
de serviço público.
(E) Presidir empresa privada de controle familiar sem vinculo
com o Estado.

32
Os Deputados Estaduais possuem determinadas garantias para
exercer o seu mandato de forma independente. Assim, de
acordo com a Constituição do Estado do Amazonas, assinale a
afirmativa correta.
(A) O parlamentar que for preso por crime afiançável será
apresentado ao Presidente do Tribunal de Justiça
imediatamente.
(B) Caso ocorra a prisão do parlamentar por crime inafiançável
em flagrante, os autos serão remetidos à Assembleia para
votação sobre sua prisão.
(C) O julgamento dos Deputados por crimes comuns ocorrerá
perante o Tribunal do Júri Estadual.
(D) A atuação dos Deputados como testemunhas é obrigatória,
sob pena de crime de perjúrio.
(E) As imunidades dos Deputados não persistem durante o
período de estado de sitio.

33
O servidor público tem direito constitucional à sindicalização,
podendo exercer o direito de greve. Na ausência de lei
especifica sobre o exercício do direito de greve pelo servidor
público, é correto afirmar que:
(A) a greve encontra-se vedada aos servidores públicos, por
atuarem em serviço essencial.
(B) tendo em vista a estabilidade e a irredutibilidade de
vencimentos, os servidores públicos estão inseridos em
categoria especial não sujeita a greve.
(C) as regras do direito de greve devem ser buscadas na lei
geral aplicável aos trabalhadores privados.
(D) a remuneração dos servidores públicos por subsidio torna a
categoria proibida de realizar greve.
(E) o direito de greve dos servidores públicos está vinculado aos
trabalhadores com vinculo temporário com a Administração
Pública.

34
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas, quanto à posse, é correto afirmar que:
(A) o ato poderá ocorrer no prazo de cento e vinte dias após a
publicação do ato de provimento no Diário Oficial.
(B) não poderá ocorrer o ato mediante procurador, mesmo que
o empossando esteja a serviço da Administração em outro
Estado.
(C) o período estabelecido para a posse não poderá ser
prorrogado, salvo autorização do Governador do Estado.
(D) não ocorrida a posse no prazo legal, será publicada
intimação outorgando novo prazo de cinco dias.
(E) a posse em cargo público depende de inspeção médica para
comprovação dos requisitos para o seu desempenho.
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Conhecimentos Específicos

Está em curso no Congresso Nacional, projeto de Emenda
à Constituição Federal, que equipara os subsídios dos
Deputados, Senadores, Ministros do STF, Presidente da
República e Procurador Geral da República.

41

Em termos de remuneração dos servidores públicos, é correto
afirmar que:
(A) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo podem ser
superiores aos do Poder Executivo.
(B) é permitida a vinculação entre remunerações de carreiras
diversas do serviço público.
(C) é permitida a acumulação remunerada entre cargos de
poderes diversos, mesmo com incompatibilidade de
horários.
(D) havendo compatibilidade de horários podem ser acumulados
dois cargos de enfermeiros.
(E) permite-se a acumulação de três cargos de professor, desde
que em níveis federados diferentes.

(A) A gelatinização consiste na hidrólise do amido a baixa
temperatura.
(B) A dextrinização é a dilatação dos grânulos quando
submetidos à água aquecida após gelatinização.
(C) A retrogradação ocorre após a gelatinização quando as
partículas de amido escapam dos grânulos e ligam-se umas
às outras produzindo uma rede.
(D) A gelatinização ocorre quando o estado físico da água, do
amido e da gordura é modificado para formar cristais.
(E) A homogeneização promove a redução das moléculas do
amido tornando-o homogêneo , sob 130 a 150oC e
impedindo a separação dos grânulos.

36
Nos termos da Constituição Federal, as administrações
tributárias estão autorizadas a compartilhar cadastros e
informações fiscais que podem ser autorizados por meio de:
(A) decreto.
(B) resolução.
(C) portaria.
(D) convênio.
(E) circular.

37
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas, não será computado como de efetivo serviço:
(A) o afastamento por férias.
(B) o afastamento por casamento, até oito dias.
(C) o afastamento por luto, pelo genitor, até oito dias.
(D) o afastamento por licença sem vencimento.
(E) o afastamento por até três faltas justificadas.

38
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas, no que concerne às férias, é correto afirmar que:
(A) elas podem ser cumuladas sem limites, por necessidade de
serviço.
(B) elas devem ser usufruídas em dois períodos de trinta dias
cada.
(C) o período de acumulação por necessidade do serviço está
limitado a três.
(D) o período de férias é considerado como de suspensão do
período de efetivo serviço.
(E) no primeiro ano de efetivo serviço, o servidor poderá
requerer o gozo de férias.

39
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas, não se autoriza a licença ao servidor relacionada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a tratamento de saúde própria.
a tratamento de saúde de cônjuge.
a tratamento de interesse particular.
a acompanhamento de cônjuge removido.
a viagens culturais remuneradas.

40
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas podem ser concedidas as gratificações
relacionadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Por assiduidade.
De função.
Por tempo de serviço.
De produtividade.
De prêmio.

Em relação aos processos que modificam o amido, assinale a
afirmativa correta.

42
Os ovos podem ser preparados e consumidos de diversas
formas, mas devem ser conservados da seguinte maneira:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de 6 a 8 semanas a 8C.
de 4 a 6 semanas protegidos do sol e do calor.
de 4 a 8 semanas a -20oC.
de 2 a 4 semanas a 5oC.
de 1 a 2 semanas a 8oC.

43
Carnes ou pratos à base de carnes devem ser reaquecidos sob
a seguinte condição:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

70C, por no mínimo 2 minutos.
100C, por no máximo 1 hora.
60C, por no mínimo 14 minutos.
45C, por no mínimo 30 minutos.
120C, por no máximo 5 minutos.

44
Recomenda-se que a área para o pré-preparo seja subdividida
em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

carnes, leite e ovos.
peixes, verduras e sobremesas.
sobremesa, embutidos e cereais.
leguminosas, massas e cereais.
ovos, frutas e pães.

45
Avalie se, nas situações apresentadas a seguir, os alimentos são
considerados de alto risco.
I. Alimentos com pH abaixo de 4,5.
II. Alimentos processados na própria embalagem, eliminando
todos os patógenos.
III. Alimentos preparados sob calor e refrigerados em grandes
quantidades além do prazo de validade.
IV. Alimentos com atividade aquosa abaixo de 0,92.
V. Alimentos processados a quente e tocados por mãos
desprotegidas.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente I e II forem situações de alto risco.
se somente I e III forem situações de alto risco.
se somente II e IV forem situações de alto risco.
se somente II e III forem situações de alto risco.
se somente III e V forem situações de alto risco.
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46

50

Com relação aos critérios para o controle higiênico-sanitário em
estabelecimentos que produzam alimentos, de acordo com o
regulamento técnico, analise as afirmativas a seguir.

A redução da massa corporal envolve a perda de proteína e
gordura em quantidades determinadas e em diferentes graus,
de acordo com a velocidade da redução do peso.

I.

Assinale a alternativa que apresente a estimativa de perda de
peso recomendada para o cálculo do VET.

Treinar constantemente os funcionários em relação à higiene
e técnicas de manipulação.
II. Manter o reservatório de água sempre tampado e limpá-lo a
cada 6 meses.
III. O piso deve ser permeável, lavável e antiderrapante.
IV. Os visitantes podem apenas comer ou mascar chicletes
durante a visita.
V. O acesso às câmaras deve ter mecanismos de proteção
contra insetos e roedores.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas I, II e V estiverem corretas.
se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
se somente as afirmativas II, III e V estiverem corretas.
se somente as afirmativas II, IV e V estiverem corretas.

47
A circunferência da cintura aumentada está associada às
doenças metabólicas. A esse respeito, é correto afirmar que:
(A) para a mensuração da cintura, o paciente deve estar de pé
com os braços estendidos para o alto e o abdome contraído.
(B) a cintura é mensurada no ponto médio entre a última costela
e a crista ilíaca.
(C) a cintura é medida em cima da cicatriz umbilical.
(D) a cintura é índice de avaliação da distribuição de gordura
corporal.
(E) para a medida da cintura utiliza-se o adipômetro.

48
A respeito das recomendações nutricionais para o indivíduo
hipertenso, de acordo com a dieta DASH, analise as afirmativas
a seguir.
I. Ingerir metade da quantidade habitual de gordura.
II. Limitar em um terço o consumo de carne, suínos e
embutidos.
III. Ingerir um quarto de lanches e doces.
IV. Reduzir, à metade, o consumo de leite e derivados.
V. Consumir a metade da quantidade habitual de alimentos
integrais.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I, II e V estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II, III e V estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II, IV e V estiverem corretas.

49
Dentre os cuidados nutricionais adotados para a prevenção da
doença cardiovascular, segundo a American Heart Association,
é corretor indicar:
(A)
(B)
(C)
(D)

a adoção de dieta hiperglicídica.
o consumo de laticínios integrais.
a preferência por grãos integrais e peixes gordurosos.
o aumento do consumo de gordura parcialmente
hidrogenada e alimentos integrais.
(E) a ingestão de quantidade maior que 300mg de colesterol.

(A) De 800 a 1500g por semana para indivíduos com IMC maior
que 40 kg/m2.
(B) De 500 a 1500g por semana para indivíduos com IMC maior
que 35 kg/m2.
(C) De 500 a 1000g por semana para indivíduos com IMC maior
que 35 kg/m2.
(D) De 300 a 500g por semana para indivíduos com IMC de 30 a
35 kg/m2.
(E) De 225 a 455g por semana para indivíduos com IMC de
27 a 35 kg/m2.

51
De acordo com American Obesity Association, o tratamento de
indivíduos obesos deve contemplar:
(A) uma dieta rica em carboidratos (50-55% do VET) e lipídios
(acima de 30% do VET).
(B) a inclusão de alimentos ricos em fibras para aumentar a
densidade calórica.
(C) o consumo de bebidas alcoólicas, leite e alimentos ricos em
carboidratos devem ser limitados.
(D) uma dieta em que as proteínas representem 15 a 25% do
VET.
(E) uma dieta contendo carboidratos (de 55 a 60% do VET),
lipídios (até 30% do VET) e proteínas (de 10 a 12% do VET).

52
O paciente que está recebendo nutrição enteral por sonda deve
ser monitorado para evitar e corrigir complicações, sendo
necessário observar:
(A) a frequência de evacuações e a consistência das fezes
(no mínimo 3 vezes por semana).
(B) a concentração sérica de eletrólitos (diariamente).
(C) a massa corporal (pelo menos 3 vezes por semana), sinais e
sintomas de desidratação (diariamente).
(D) as concentrações de glicose, cálcio e potássio (diariamente).
(E) os sinais de edema e ingestão de líquidos (pelo menos três
vezes por semana).

53
A alimentação domiciliar por sonda deve ter, preferencialmente,
a seguinte característica:
(A) ser localizada no nariz, pois é a de menor risco de
deslocamento.
(B) ser adotada a gastrostomia, porque permite administração
em bolo.
(C) ser usada a administração contínua com uso de bomba
infusora para as fórmulas que devem ser administradas
rapidamente.
(D) ser adotada a jejunostomia para o paciente com estômago
funcionante.
(E) permitir o uso de preparações artesanais para sonda nasojejunal.

54
Um dos métodos para estimar o conteúdo de nutrientes de uma
refeição de um paciente diabético é a contagem de
carboidratos. Essa contagem considera uma porção de
carboidratos, independente da fonte, igual a:
(A) 24g
(C) 20g
(E) 12g
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(B) 22g
(D) 15g
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55

61

Em relação ao fatiamento das peças de carne para a retirada de
bifes, é correto afirmar que:

O tratamento nutricional na doença de Alzheimer não deve
considerar:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deve ser feito no sentido da fibra.
a gordura deve ser totalmente removida.
deve ser feito no sentido transversal à fibra.
o bife deve ter espessura de 2 a 2,5 cm.
um dos cortes mais utilizados para o preparo de bifes é
peito.

56
Assinale a alternativa que apresenta as consequências da
ressecção ileal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Má absorção de vitamina B12, cálcio, magnésio e zinco.
Trânsito vagaroso do conteúdo intestinal.
Aumento da área de absorção de líquidos.
Diminuição do risco de cálculos de oxalato devido à
diminuição da absorção colônica de oxalatos.
(E) Aumento da secreção e disponibilidade de sais biliares
acarretando má-absorção de gorduras.

57
Assinale a alternativa que apresenta o procedimento correto no
tratamento crônico da pancreatite.
(A) Suspender a alimentação oral e enteral.
(B) Suplementar as vitaminas lipossolúveis e a vitamina B12.
(C) Indicar o não uso de qualquer medicação à base de enzimas
pancreáticas.
(D) Suplementar em grandes quantidades sódio, selênio e
molibdênio.
(E) Restringir a ingestão de líquidos evitando os edemas.

58
A respeito do índice glicêmico (IG), assinale a afirmativa correta.
(A) O IG mede a área sob a curva da glicemia pós-prandial após
a ingestão de 50 gramas de carboidratos digeríveis em
comparação com 50 gramas de um alimento-padrão, glicose
ou pão branco.
(B) O IG é calculado pela quantidade de carboidratos em cada
alimento.
(C) O IG é a soma dos valores de carboidratos de todos os
alimentos em uma refeição.
(D) Alimentos com IG < 75 são classificados como de baixo IG.
(E) Alimentos com IG > 90 são classificados como de baixo IG.

59
Os principais ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 são
preconizados na prevenção e terapêutica das doenças
cardiovasculares. Os ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 são
encontrados em grande quantidade em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

margarinas.
óleo de soja.
óleo de peixe.
óleo composto de azeite e óleo de soja.
manteiga.

60
A dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) enfatiza
o uso de alimentos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ricos em magnésio e pobres em sódio.
ricos em sódio e pobres em potássio.
ricos em potássio e pobres em magnésio.
ricos em cálcio e pobres em potássio.
ricos em magnésio e pobres em potássio.

a redução da amplitude da atenção durante as refeições.
a incapacidade de reconhecimento dos alimentos.
a perda das funções motoras.
a perda de peso.
a capacidade de memória antiga.

62
Correlacione a coluna da esquerda, que indica o local anatômico
de uma cirurgia na terapia para o câncer, com a coluna da
direita, que apresenta o seu impacto nutricional.
I. cavidade oral

( ) hipertrigliceridemia.

II. pulmão

( ) dispnéia.

III. pâncreas

( ) má-absorção de vitaminas A, D, E, K.

IV. ginecológico

( ) timpanismo, cólicas e/ou gases.

V. hepatocelular

( ) alterações de paladar e olfato.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação na ordem
correta, de cima para baixo.
(A) V, II, III, IV, I.
(C) III, II, I, IV, V.
(E) II, V, IV, I, III.

(B) V, III, IV, II, I.
(D) I, II, III, V, IV.

63
A Política Nacional de Humanização, como eixo norteador das
práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS,
tem o seguinte princípio norteador.
(A) Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional,
estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.
(B) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as
práticas de atenção, desestimulando processos promotores
de compromissos de responsabilização.
(C) Atuação apenas em rede com baixa conectividade, de modo
cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes
do SUS.
(D) Utilização da comunicação e educação e dos espaços da
gestão na dependência dos sujeitos e coletivos.
(E) Desestimular processos comprometidos com a produção de
saúde e com a produção de sujeitos.

64
Dentre os programas federais de transferência direta de renda
inclui-se:
(A) o Incentivo a Produção e Consumo de Leite.
(B) o Programa de Aquisição de Alimentação da Agricultura
Familiar.
(C) o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição.
(D) o Programa de Combate a Carências Nutricionais.
(E) o Bolsa Alimentação.

65
Para que um indivíduo obtenha resultados fidedignos em uma
análise de impedância bioelétrica (BIA), deve ser prescrita a
seguinte recomendação:
(A) ingerir no máximo 500mL de líquidos nas últimas
48 horas.
(B) não realizar exercícios físicos e não ingerir cafeína nas 24
horas anteriores ao exame.
(C) não consumir cafeína e diuréticos nas últimas 2 semanas.
(D) consumir moderadamente cafeína, álcool ou diuréticos nas
últimas 12 horas.
(E) estar bem hidratado e não ter realizado exercícios físicos nas
4 a 6 horas anteriores ao exame.
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66
A Vigilância Alimentar e Nutricional do Brasil (SISVAN) utiliza o
peso ao nascer como o primeiro diagnóstico nutricional da
criança.
Assinale a alternativa que indica a classificação adotada.
(A) Peso adequado ao nascer  2500 gramas, baixo peso ao
nascer <2500 gramas e muito baixo peso ao nascer <1500
gramas.
(B) Peso adequado ao nascer  3500 gramas, baixo peso ao
nascer <3500 gramas e muito baixo peso ao nascer <1500
gramas.
(C) Peso adequado ao nascer  2000 gramas, baixo peso ao
nascer <2000 gramas e muito baixo peso ao nascer <1500
gramas.
(D) Peso adequado ao nascer  3000 gramas, baixo peso ao
nascer <2500 gramas e muito baixo peso ao nascer <1500
gramas.
(E) Peso adequado ao nascer  3000 gramas, baixo peso ao
nascer <3000 gramas e muito baixo peso ao nascer <2000
gramas.

67
Quanto ao estado nutricional de adolescentes, segundo a
estatura por idade e sua classificação, é correto afirmar que:
(A) quando estiver no percentil < 0,1 e Escore –Z < –3, a
estatura é considerada muito baixa para a idade.
(B) quando estiver no percentil  0,2 e < 3 e Escore –Z > 3 e < –1,
a estatura é considerada baixa para a idade.
(C) quando estiver no percentil  2 e Escore –Z  –1, a estatura é
considerada adequada para a idade.
(D) quando estiver no percentil  0,3 e < 4 e Escore –Z  2 e < –1, a
estatura é considerada baixa para a idade.
(E) quando estiver no percentil  1 e Escore –Z  –1, a estatura é
considerada adequada para a idade.

68
No que se refere à descrição do problema nutricional (limitado à
desnutrição energético-proteica), as alternativas a seguir
apresentam
indicadores
universalmente
recomendados,
à exceção de uma. Assinale-a.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prevalência de baixo peso ao nascer.
Estado nutricional de menores de 5 anos.
Estatura de crianças ao ingressar nas escolas.
Mortalidade infantil e pré-escolar.
Prevalência de internações por doenças infecto-contagiosas.

69
Quanto aos Indicadores de Saúde para um Sistema de Vigilância
Nutricional, para fins analíticos, o setor saúde não pode
trabalhar informações referentes ao seguinte aspecto:
(A) consumo de alimentos (qualitativo e quantitativo), com
ênfase na cesta básica.
(B) distribuição intrafamiliar de alimentos (ressaltando a
alimentação nos 2 primeiros anos de vida).
(C) estrutura de morbi-mortalidade materno-infantil.
(D) saneamento básico.
(E) frequência escolar.

70
Com relação às vantagens do registro alimentar, assinale a
afirmativa correta.
(A) A restrição da escolha dos alimentos, principalmente no
caso da pesagem deles.
(B) A necessidade de alfabetização do indivíduo.
(C) O tempo para avaliação do consumo.
(D) A exigência de alto nível de motivação e colaboração.
(E) A eliminação dos erros dos recordatórios de 24 horas.
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