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DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.

NUTRICIONISTA

Informações gerais:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

1 Analise as afirmativas a seguir:
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II. A dieta hídrica possui como objetivo fornecer líquidos e
eletrólitos via oral para prevenir a desidratação, minimizar o
trabalho do trato gastrintestinal e a presença de resíduos no
cólon. É uma dieta altamente restritiva e nutricionalmente
inadequada em todos os nutrientes. Não deve ser utilizada
por mais de três dias, pois fornece uma quantidade limitada
de quilocalorias, provenientes principalmente de carboidratos.

I. São alimentos permitidos em uma dieta pastosa, entre
outros, as verduras, os legumes e as frutas cruas duras; os
grãos de leguminosas inteiros (como o feijão, a ervilha, a
lentilha e o grão de bico).

Marque a alternativa CORRETA:

II. Entre os alimentos permitidos na dieta pastosa, incluemse as frutas cozidas picadas ou em forma de purê, as
frutas cruas macias (como o mamão, a banana, o abacate
e a melancia) , as frutas picadas ou raspadas em forma de
papa e as frutas em calda picadas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

2 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) No setor público, a troca e o compartilhamento de
informações sempre deve se estabelecer entre profissionais
que possuem a obrigação do sigilo, pois todos os indivíduos,
sejam eles servidores ou cidadãos, têm o direito de acesso a
quaisquer informações no âmbito governamental, a qualquer
momento.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sais minerais são substâncias inorgânicas produzidas pelo
organismo de um ser vivo (como as glândulas parótidas do
ser humano adulto), e que desempenham funções vitais para
nós, ou seja, a presença delas favorece o equilíbrio e a
manutenção de funções corporais básicas (processos
metabólicos, condução de impulsos nervosos, contração dos
músculos etc.).
II. Quando se pretende emagrecer, a primeira medida a fazer é
evitar consumir os alimentos que fornecem carboidratos,
medida essa que traz alguns benefícios, como o aumento da
força física, da disposição e da imunidade. Entre os alimentos
ricos em carboidratos, encontram-se: macarrão, pães, batata,
batata-doce, mandioca, mandioquinha, cará, pinhão, farinhas,
arroz, frutas, mel e geleias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A conduta ética não possui relação com a consciência
sobre a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. A
ética é um conceito universal, inequívoco e contínuo, que se
mantém uniforme e invariável no tempo e no espaço,
perpassando as culturas e civilizações. A ética é, portanto,
um conceito anterior à própria existência da humanidade.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) O sigilo profissional é um importante aspecto da ética de
um servidor. Esse aspecto trata de uma informação que deve
ser propagada, ainda que de forma contrária às
determinações da justiça ou dos interesses da segurança
nacional, e impõe uma relação de privacidade e publicidade
entre os servidores de um órgão e a sociedade em geral.

I. Quanto à complexidade dos nutrientes, as dietas enterais
podem ser classificadas em poliméricas, oligoméricas e
monoméricas. Nas dietas poliméricas, os macronutrientes,
em especial a proteína, estão em forma intacta
(polipeptídios). Nas dietas oligoméricas, os macronutrientes,
em especial a proteína, estão na forma parcialmente
hidrolisada (oligopeptídeos). E nas dietas monoméricas, os
macronutrientes, em especial a proteína, estão na forma
totalmente hidrolisada (AA).

d) Toda pessoa tem direito à verdade e, por isso, o servidor
público não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Assim, deve o servidor adotar a
publicidade e o acesso à comunicação como um princípio, e
o sigilo como uma exceção, de acordo com a legislação
vigente.

3 Analise as afirmativas a seguir:
I. O nutricionista materno infantil deve acompanhar a
gestante durante toda a gravidez, auxiliando na sua dieta,
realizando o controle do ganho de peso, prescrevendo
psicotrópicos e orientando sobre o consumo de alimentos
que ajudem a combater os principais sintomas de cada fase
da gestação: enjoos, náuseas, vômitos, azia, sonolência,
cansaço etc.
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c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

5 Analise as afirmativas a seguir:

II. A hepcidina, hormônio produzido pelo fígado, tem papel
central na regulação da absorção intestinal de ferro. Quando
as concentrações hepáticas de ferro estão elevadas, ocorre
indução da expressão do gene para hepcidina. A hepcidina
induz a internalização da ferroportina que é, então, degradada.
O ferro acumulado nos enterócitos será excretado nas fezes à
medida que essas células forem eliminadas e substituídas no
trato gastrintestinal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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6 Analise as afirmativas a seguir:

8 Analise as afirmativas a seguir:

I. A monitorização é uma sequência planejada de
observações ou mensurações para avaliar se um
determinado Ponto Crítico de Controle está sob controle e
para produzir um registro fiel para uso futuro na verificação.
Os procedimentos de monitorização devem ser efetuados
rapidamente porque se relacionam com o produto em
processo e não existe tempo suficiente para a realização de
métodos analíticos mais complexos e demorados. Os
métodos microbiológicos não podem caracterizar a
monitorização, pois não é possível ter um resultado rápido.
Os métodos físicos, químicos, observações visuais e
sensoriais são preferidos, pois podem ser realizados
rapidamente, de forma contínua ou em intervalos de tempo
adequados para controle do processo.

I. As proteínas são compostas exclusivamente por elementos
inorgânicos em sua molécula e, por isso, contribuem para a
estrutura do organismo. Elas estão intimamente relacionadas
com a composição dos tecidos do organismo como,
também, estão presentes na composição de enzimas e
hormônios. São indispensáveis tanto para o crescimento
como para a forma de anticorpos, responsáveis pela defesa
do organismo.

II. As principais causas das deficiências de micronutrientes
são a alimentação insuficiente ou inadequada, uma redução
nas necessidades de ingestão de alimentos (por exemplo, em
gestantes, crianças e atletas), a presença de substâncias
antinutricionais na dieta, que aumentam a absorção dos
micronutrientes, e as infecções.
Marque a alternativa CORRETA:

II. A circunferência da cintura ou circunferência abdominal
possibilita aferir a localização da gordura corporal. É um dos
parâmetros para realização da avaliação nutricional do adulto
e tem como objetivo complementar o diagnóstico nutricional.
A circunferência da cintura tem relação direta com o padrão
de distribuição do tecido adiposo (obesidade central), sendo
um fator de risco de morbimortalidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

9 Analise as afirmativas a seguir:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

I. A digestão de aminoácidos resulta em proteínas, que têm
importância na síntese de vitaminas e de sais minerais, como
a serotonina. Esses elementos provenientes dos
aminoácidos são essenciais para o adequado funcionamento
dos sistemas do corpo humano, pois determinam a forma
como os impulsos elétricos serão conduzidos no corpo e
quanta energia um indivíduo irá armazenar.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os lipídios compreendem as gorduras, os óleos e outros
produtos de propriedades similares. Atuam no organismo
como reservas de energia. Dependendo dos grupos aos quais
pertencem, os lipídios possuem diversas funções. Por serem
substâncias inorgânicas à base de cátions e íons metálicos,
eles permitem a formação de hormônios e a constituição de
membranas celulares.
II. As planilhas manuais servem de orientação para o
estoquista, tanto quanto ao controle da temperatura e
validade quanto ao quantitativo. No momento do recebimento
da matéria-prima e materiais em geral, atentar para os dados
da nota fiscal, apresentação, temperatura e peso. Os preços
deverão ser os negociados entre o fornecedor e o
nutricionista ou o setor de compras. Os alimentos deverão
apresentar boa aparência, sendo o peso e a temperatura
conferidos. Atenção especial deverá ser dada às frutas que
não amadurecem depois de serem colhidas. As embalagens
devem estar sempre íntegras, e os alimentos resfriados
deverão ser armazenados primeiro, em seguida os
congelados e por último os que podem ser conservados em
temperatura ambiente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

NUTRICIONISTA - Página 3 de 12

II. A nutrição materno-infantil compreende alguns momentos
distintos da vida de uma mulher, partindo das tentativas de
engravidar e compreendendo, também, o período da
gestação, da alimentação da mãe e do bebê. Um nutricionista
materno infantil é capaz de orientar o casal sobre quais os
melhores alimentos para a fertilidade feminina e masculina,
podendo, ainda, prover orientação psicológica e pedagógica
para a crianças nos seus primeiros anos de vida.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

10 Analise as afirmativas a seguir:
I. O Receituário Padrão permite unir todas as fichas técnicas
utilizadas na unidade. A partir dele, os cozinheiros poderão
fazer consultas quando não se lembrarem de todas as
etapas para elaboração de uma preparação, ou em um
momento em que o nutricionista não estiver na unidade, ou
ainda para sua consulta no momento de confeccionar o
pedido de compras. Esse receituário deverá conter todas as
fichas técnicas, não somente as utilizadas, mas também as
pensadas para a unidade.
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II. Cerca de 6 meses depois do parto, inicia-se a introdução
alimentar da criança, momento imprescindível de
acompanhamento nutricional. O nutricionista, nessa fase,
deve orientar como fazer a introdução dos alimentos na rotina
do bebê, avaliar o ganho de peso e o crescimento da criança
e, também, auxiliar os pais e os cuidadores a solucionar
possíveis problemas do período, como as restrições
alimentares, as dificuldades de aprendizado e as deficiências
no desenvolvimento psicomotor. A nutrição desde o começo
da vida é de grande importância para garantir um bom
desenvolvimento da criança.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

11 Analise as afirmativas a seguir:
I. O ganho de peso na gestação é oriundo não apenas do
ganho ponderal do feto e da presença de edema, comum na
gestação, mas é também proveniente das mudanças que
ocorrem no organismo da mãe. Espera-se que no primeiro
trimestre possa haver tanto manutenção do peso corporal
quanto o ganho de 2kg ou a perda de até 3kg, sem causar
comprometimento à saúde da mãe e do bebê. Nos segundo
e terceiro trimestres, a recomendação do ganho de peso
baseia-se no índice de massa corporal (IMC) pré-gestacional,
e a adequação desse ganho de peso está associada aos
desfechos gestacionais favoráveis à mãe (menos
complicações no parto e retenção de peso no puerpério) e ao
bebê (peso adequado ao nascer).
II. As proteínas têm bom valor biológico quando possuem
todos os aminoácidos essenciais em proporções apropriadas.
Proteínas de mau valor biológico, por sua vez, são aquelas
deficientes em um ou mais aminoácidos essenciais. Produtos
animais são fontes de proteína de bom valor biológico;
produtos vegetais, em geral, contêm proteínas de mau valor
biológico.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

13 Analise as afirmativas a seguir:
I. São exemplos de alimentos proibidos em uma dieta
pastosa, entre outros, o leite, o milk-shake, o mingau; o suco
de frutas, a vitamina de frutas, os chás, o café, a água de
coco; o queijo branco e a ricota.
II. São exemplos de alimentos permitidos em uma dieta
líquida, entre outros, os alimentos de consistência sólida ou
pastosa; crus ou cozidos; os condimentos fortes e picantes; e
as bebidas alcoólicas e gaseificadas.
III. As dietas terapêuticas, como o próprio nome diz, são
dietas destinadas a terapias (tratamentos), nas quais são
necessárias alterações dos nutrientes presentes, reduzindo
sua quantidade (dieta hipoproteica = poucas proteínas),
aumentando (dieta hiperproteica = muitas proteínas) ou ainda
excluindo alguns nutrientes (dieta aproteica = sem proteínas).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

14 Analise as afirmativas a seguir:
I. A dieta líquida proíbe o consumo de certos alimentos, tais
como a gelatina, os iogurtes, os mingaus líquidos, as
vitaminas líquidas, os sucos e as sopas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Entre os alimentos permitidos na dieta leve incluem-se,
entre outros: as frutas tenras cozidas sem casca e sem
sementes; as frutas como o mamão, a pera e a banana macia,
cruas ou em forma de purê; a gelatina, o pudim, o arroz doce,
o mousse; a geleia, o mel, o requeijão, a margarina, a
manteiga; a bolacha doce (maria, maizena ou de leite), de
água e sal e a torrada.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. As dietas de rotina são aquelas nas quais não existem
restrições de nutrientes, existem apenas alterações quanto à
consistência da comida, podendo ser líquida, leve, pastosa,
branda e geral, quando o alimento não sofre nenhuma
modificação.
II. A dieta leve deve sempre ser evitada por pacientes em
situação de pré ou pós operatório, no caso de alteração
gastrointestinal ou dificuldades de mastigação e/ou
deglutição.
III. São exemplos de alimentos permitidos na dieta pastosa,
entre outros, o arroz pastoso; o macarrão cabelo de anjo e
ave-maria; os legumes em forma de purê ou picados bem
cozidos; a gelatina, o pudim, o sagu, o arroz doce, os flans, o
mousse e o sorvete.
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a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

15 Analise as afirmativas a seguir:
I. A dieta pastosa recomenda o consumo de certos
alimentos, tais como os embutidos (como a salsicha e a
linguiça), os enlatados, os frios, as conservas, os
condimentos fortes e picantes (como a mostarda, o ketchup
e a maionese).
II. São exemplos de alimentos permitidos em uma dieta
pastosa, entre outros, a bisnaga doce, os pães macios, as
carnes vermelhas assadas, a farinha de mandioca seca,
nozes secas, os bolos caseiros, a geleia, a margarina, a
manteiga, o requeijão e o mel.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

16 Analise as afirmativas a seguir:
I. A dieta leve é uma dieta de consistência semissólida, com
alimentos que devem ser cozidos ou que sofrem ação
mecânica para serem oferecidos secos e em grandes
pedaços.
II. Entre os alimentos permitidos na dieta líquida, pode-se
incluir, entre outros, a água, os chás, o café, os sucos coados,
as bebidas isotônicas, a água de coco, as sopas liquidificadas
e coadas, os caldos de legumes à base de carne ou frango.
Marque a alternativa CORRETA:
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19 Analise as afirmativas a seguir:
I. De maneira geral, as dietas terapêuticas são utilizadas
quando a doença que o paciente apresenta exige alterações
nas quantidades de nutrientes. Estão sempre associadas a
uma dieta de rotina como, por exemplo, a dieta pastosa
hipoproteica.
II. São exemplos de alimentos permitidos na dieta leve, entre
outros, os legumes, como a abóbora, a cenoura, o chuchu, a
abobrinha, a berinjela, a beterraba, a mandioca, a batata, a
mandioquinha, o cará, o inhame e outros, cozidos e
amassados em forma de purê, sem casca e sem sementes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

20 Analise as afirmativas a seguir:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

I. A dieta líquida é indicada para pacientes com dificuldades
de mastigação e/ou deglutição, nos pré e pós operatório e
alterações do trato gastrointestinal. Ela tem o objetivo de
proporcionar repouso ao trato digestório, quando alimentos
sólidos não são bem tolerados.

d) As duas afirmativas são falsas.

17 Analise as afirmativas a seguir:
I. São exemplos de alimentos permitidos na dieta pastosa,
entre outros, os caldos, os consomês, as sopas cremosas, as
sopas com legumes picados bem cozidos, as sopas com
macarrão, as sopas à base de carne ou frango, a carne, o
frango e o peixe desfiados ou moídos com molho.

II. Caso seja mantida por tempo prolongado, a dieta líquida
pode provocar carência de nutrientes, tornando-se necessário
um acompanhamento contínuo com complemento nutricional
para evitar a desnutrição.

II. Uma dieta leve deve prever o consumo de certos alimentos,
tais como as verduras e legumes crus, duros e flatulentos
(como o pimentão, o repolho e o brócolis), assim como os
grãos de leguminosas (como o feijão, a ervilha, a lentilha e o
grão de bico).

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

21 Analise as afirmativas a seguir:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

I. São exemplos de alimentos permitidos em uma dieta leve,
entre outros, as bebidas alcoólicas e gaseificadas, os
embutidos (como a salsicha e a linguiça), o bacon, a banha e
os frios.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. São exemplos de alimentos permitidos na dieta leve, entre
outros, o leite e os seus derivados; o suco de frutas e
vitamina de frutas; os caldos, os consomês, os cremes, as
sopas com legumes cozidos em pedaços, as sopas com
macarrão e à base de carnes.

II. Em uma dieta leve, são exemplos de alimentos proibidos,
entre outros, a bisnaga doce; o mingau de cereais; o iogurte
de frutas, o sorvete e os milk-shakes; o queijo branco, a ricota
e o queijo cremoso.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. São exemplos de alimentos proibidos na dieta leve, entre
outros, os doces concentrados, como a marmelada e a
goiabada; os queijos gordurosos e picantes, como o
gorgonzola, o parmesão e o muçarela; e os enlatados em
geral, como o palmito, a ervilha, o milho verde, a sardinha e o
atum.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

I. Entre os alimentos permitidos em uma dieta leve, incluemse, entre outros, os condimentos fortes e picantes (como a
mostarda, o ketchup, a maionese e o molho inglês) e as
frutas cruas duras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

22 Analise as afirmativas a seguir:

II. Uma dieta pastosa compreende alimentos que sofrem ação
mecânica, visando dificultar a mastigação, deglutição e
digestão.
v.1556/2020
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

23 Analise as afirmativas a seguir:
I. A dieta líquida fria possui as mesmas definições, alimentos
e preparações da dieta líquida, com a particularidade de que
a temperatura dos alimentos deverá estar adequada à
característica solicitada em prescrição.
II. A dieta pastosa é indicada para pacientes com dificuldade
na mastigação e deglutição, dentição incompleta, problemas
neurológicos, traumatismos na região bucal, disfagia e alguns
pós-operatórios.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

24 Analise as afirmativas a seguir:
I. Na fase de estabilização da criança com desnutrição grave
(que se inicia no primeiro dia e pode ir até o sétimo dia de
internação), a quantidade e o tipo de alimento são
importantes. A via oral é a preferencial para administrar a
alimentação, devendo ser retomada tão logo quando
possível, com o objetivo de suprir a quantidade de energia e
proteína suficientes para manter os processos fisiológicos
básicos da criança. A estabilização pode durar de 1 a 7 dias,
de acordo com a evolução da criança. Frequentemente, dura
apenas 3 dias. Nessa fase, a oferta líquida total não deve
ultrapassar o volume de 120 a 140 ml/Kg de peso/ dia,
incluindo o volume das preparações e de soro (oral e venoso)
administrados.
II. Na avaliação nutricional, a história clínica é direcionada
para identificação da situação nutricional e de fatores de
determinação associados. O paciente deve então ser
interrogado sobre fatores que interferem direta ou
indiretamente no seu estado nutricional. Apesar de
importante, a história clínica nutricional não deve ser usada
isoladamente, uma vez que a capacidade desse método
depende de variáveis como: condição clínica e tipo de
informante (em geral, o paciente ou acompanhante) e de
entrevistador (no caso, o nutricionista) – situações essas que,
quando não se apresentam de maneira positiva, podem
comprometer a eficácia da anamnese.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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25 Analise as afirmativas a seguir:
I. Também chamados de hidratos de carbono ou glicídios, os
carboidratos são compostos bioquímicos que fornecem
energia ou fibra ao organismo. Eles podem ser facilmente
digeridos, como os açúcares, ou podem ser mais complexos,
como os amidos. Podem ser, ainda, como as fibras, que
impedem o funcionamento adequado do cólon.
II. Após os 6 meses de vida, é indicado oferecer alimentos
complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas,
frutas e legumes) três vezes ao dia, se a criança receber leite
materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada. A
alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez
de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança.
Deve ser espessa desde o início e oferecida com colher;
começar com consistência pastosa (papas/purês) e,
gradativamente, aumentar a consistência até chegar à
alimentação da família.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

26 Analise as afirmativas a seguir:
I. Após o resfriamento das fórmulas infantis destinadas à
alimentação via oral, já nas mamadeiras ou outros utensílios
específicos como copos, elas devem ser armazenadas em
refrigeradores até o momento da dispensação e/ou
distribuição. Este armazenamento deve ser feito sob
temperatura controlada de até 4ºC por até 12 horas, para
produtos não autoclavados; e 24 horas, para produtos
autoclavados. Esses critérios também são recomendados
para fórmulas infantis destinadas à via de administração
enteral, porcionadas em seringas ou frascos de Nutrição
Enteral, devendo ser validados mediante as condições
estruturais e de armazenamento de cada instituição
hospitalar.
II. As deficiências de vitaminas e minerais, principalmente a
anemia, é o problema de nutrição de maior alcance em todo o
mundo, afetando apenas os recém nascidos e os bebês de
todas as classes sociais e culturas. Essa doença é conhecida
como a “fome oculta”, porque muitas vezes não percebemos
os sintomas até que eles já sejam graves demais para a
saúde do paciente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

27 Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma dieta pastosa devidamente realizada deve prever o
consumo de certos alimentos, tais como as torradas, as
bolachas, o pão francês, os doces concentrados (como a
marmelada e a goiabada) e as bebidas alcoólicas e
gaseificadas.
II. As dietas especiais para exames são utilizadas por longos
períodos, a fim de melhorar a capacidade do paciente de se
recuperar de um exame.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

28 Analise as afirmativas a seguir:
I. A obesidade é definida como um Índice de Massa Corpórea
(IMC) igual ou superior a 30kg/m2, mas pode também ser
subdividida em termos de severidade da obesidade, segundo
o risco de outras morbidades associadas: assim IMC entre
30-34,9 denomina-se obesidade I, IMC entre 35-39,9
denomina-se obesidade II e IMC entre 40-44,9 denomina-se
obesidade III.
II. As principais deficiências de micronutrientes são: a anemia,
a deficiência de ferro, de vitamina D, de vitamina B12, de
proteínas, de lipídeos, de vitamina A e de zinco. Não
raramente também é possível observar dietas com baixo teor
de cálcio, selênio, ácido fólico, vitamina E, vitamina K, entre
outras.
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30 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os carboidratos podem ser comparados a combustíveis de
baixa qualidade, pois a energia gasta na digestão dos
carboidratos é menor do que a energia fornecida por eles ao
organismo. Dessa forma, é sempre importante aumentar o
consumo de carboidratos nas dietas de perda de peso. Os
carboidratos são primordiais para o funcionamento do
cérebro, do sistema nervoso, dos músculos e dos outros
órgãos em geral.
II. No corpo humano, os micronutrientes são necessários em
grandes quantidades. Ou seja, as vitaminas e os minerais,
principais representantes desse grupo, são essenciais e
indispensáveis à vida humana e, portanto, devem ser
consumidos em grande quantidade todos os dias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

29 Analise as afirmativas a seguir:
I. As deficiências de vitaminas e minerais, principalmente a
anemia, é o problema de nutrição de maior alcance em todo
o mundo, embora afete apenas os recém nascidos. Afeta
milhões de bebês de todas as classes sociais e culturas. São
conhecidas como a “fome oculta”, porque muitas vezes não
percebemos os sintomas até que eles já sejam graves
demais para a saúde da criança.
II. Módulo de Glutamina é indicado em situações de estresse
metabólico, quando esse aminoácido, que, em indivíduos não
hiper metabólicos, é o mais abundante no organismo, pode se
tornar condicionalmente essencial. Deve ser utilizado após
avaliação criteriosa do estado clínico e nutricional do
paciente. A dose recomendada é de 0,3 a 0,6 g/kg/dia. A
glutamina também está indicada para pacientes com sepse.
Por ser instável em solução, a glutamina deve ser
administrada o mais rapidamente possível após a sua
diluição.

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que um determinado prédio possui 32 andares e
que a altura de cada andar é igual a 2,85 metros. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
afirmar que a altura desse prédio é superior a 88,2 metros e
inferior a 94,1 metros.
II. No final de 2019, uma empresa tinha 8.734 funcionários.
No início de 2020, essa empresa demitiu 1.979
funcionários. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o número total de
empregados da empresa, após a demissão, é maior que
6.502 e menor que 6.721.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

32 Analise as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. Em um lote de 216 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 2/12 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 21 e menos de 52 unidades
fora do prazo de validade.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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II. Um salão possui 10 metros de comprimento e 5 metros de
largura. Seu piso será revestido por peças quadradas de
cerâmica com arestas de 1,20 metro, cada. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que, para revestir todo o piso do salão, serão
necessárias, no mínimo, 38 peças de cerâmica.

v.1556/2020

INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
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II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 7 kg, 10
kg, 8 kg e 17 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 9,2 kg e menor que 12,8 kg.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

III. São números primos menores de 221, entre outros, os
seguintes: 163, 211 e 139.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

33 Analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. Um automóvel foi vendido com o objetivo de ser pago em
quatro parcelas. A primeira parcela tinha o valor de R$
5.000,00. A segunda, tinha o valor de R$ 6.000,00. A terceira e
a quarta prestações, por sua vez, correspondiam ao dobro do
valor pago na primeira prestação. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, pode-se
afirmar que o carro custou ao cliente um valor superior a R$
33.250,00 e inferior a R$ 38.620,00.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

II. Considere dois modelos de avião: 1 e 2. O avião tipo 1 pode
transportar 264 passageiros, enquanto o avião tipo 2
transportar 397 passageiros. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a diferença
na capacidade total desses modelos é superior a 127 e
inferior a 140 passageiros.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 3 triângulos que medem, respectivamente: 34m
de base e 89m de altura; 45m de base e 91m de altura; 56m
de base e 93m de altura. Assim, é correto afirmar que o
resultado da soma das áreas desses três triângulos é
superior a 6.041 m² e inferior a 6.319 m².
II. Um hóspede passou 5 dias completos hospedado em um
hotel cujo valor da diária era R$ 237,80. Ao realizar o
pagamento, ele obteve um desconto de R$ 150,00 no valor
total a ser pago. Assim, é correto afirmar que esse hóspede
gastou um valor superior a R$ 1.048,00 e inferior a R$
1.077,00.
III. Um evento artístico contou com 260 espectadores
pagantes. A receita total arrecadada com o evento foi de R$
14.300,00. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por cada
espectador é superior a R$ 56,80 e inferior a R$ 59,45.

34 Analise as afirmativas a seguir:

Marque a alternativa CORRETA:

I. Em uma loja, Clara comprou uma blusa, uma calça e um
par de sapatos. A calça custou 3 vezes o valor da blusa. O
preço do par de sapatos, por sua vez, era 2 vezes o valor da
calça. O preço da calça era R$ 96,00. Sabe-se que Clara
recebeu um desconto de R$ 15,00 no valor final a ser pago.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que, para pagar por suas
compras, Clara desembolsou mais de R$ 312,00 e menos de
R$ 326,00.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

II. Em uma determinada manhã, um restaurante atendeu a 80
clientes. Sabe-se que, naquela manhã, a cada 3 pessoas que
tomaram suco, outras 5 tomaram refrigerante. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
podemos afirmar que o número de pessoas que tomaram
refrigerante foi superior a 42 e inferior a 48.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

37 Analise as afirmativas a seguir:
I. Ana tinha 28 pares de sapatos e ganhou mais 9 pares de
sua mãe. Bia tinha 19 pares de sapato e perdeu 2 pares em
uma viagem. Clara tinha 7 pares de sapatos e comprou mais
15 em uma promoção. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que,
atualmente, o número total de pares de sapatos dessas três
mulheres é superior a 66 e inferior a 74.

d) As duas afirmativas são falsas.

II. O veículo do modelo X é vendido em cinco concessionárias
diferentes, de acordo com os seguintes preços: R$ 42.880; R$
38.760; R$ 51.200; R$ 62.300; e R$ 55.320. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o preço médio desse veículo nas
concessionárias apresentadas é superior a R$ 50.031 e
inferior a R$ 50.263.

35 Analise as afirmativas a seguir:

III. Em números decimais, a fração 2/5 corresponde a um
número maior que 0,27 e menor que 0,85.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

I. Um município colheu uma produção de 90 mil quilogramas
de milho. Sabe-se que os grãos de milho são vendidos em
sacas com 45 quilos, cada. Assim, a partir dos dados
apresentados, é correto afirmar que a quantidade de sacas
produzidas por esse município é superior a 1.900 e inferior a
2.180.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

v.1556/2020

INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)

38 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 63X + 200 = 2.405, o valor da incógnita “X” deve ser um
número ímpar, maior que 29 e menor que 50.
II. Uma autora escreveu um livro em 3 dias. No 1º dia, ela
escreveu 45 páginas. No 2º dia, ela escreveu 5 páginas a
menos do que tinha escrito no 1º dia. No 3º dia, ela escreveu
5 páginas a menos do que no 2º dia. Assim, considerando
apenas os dados apresentados, é correto afirmar que a
quantidade de páginas do livro é superior a 125 e inferior a
155.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

39 Analise as afirmativas a seguir:
I. O volume de uma lata de refrigerante é igual a 0,36 litro.
Gabriela estabeleceu que consumirá, no máximo, 1,8 litro de
refrigerante por semana. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o número máximo de latinhas de refrigerante que
ela poderá consumir por semana é superior a 7 e inferior a
12.
II. Três amigas compraram 20 abacates por R$ 1,50, cada.
Elas também compraram 15 maçãs por R$ 0,60, cada. No
momento de realizar o pagamento das compras, o valor total
foi igualmente dividido entre as três. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor pago por cada amiga é superior a R$ 14,50
e inferior a R$ 18,30.
III. Um paralelepípedo possui 31 cm de altura, 33 cm de
largura e 38 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar que
a área total da superfície desse sólido geométrico é maior que
6.802 cm² e menor que 7.210 cm².
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

40 Analise as afirmativas a seguir:
I. O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 23X - 10 = 59, é um número
maior que 1 e menor que 9.
II. O piso de um salão é formado por peças de cerâmica
dispostas em 16 fileiras com 20 peças, cada. Cada peça de
cerâmica tem o formato de um quadro com 50 cm de aresta.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a área do salão é superior
a 77 m² e inferior a 91 m².
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III. Um muro de 24m de comprimento e 3m de altura foi
construído com tijolos de dimensões 0,15m de comprimento
e 0,08m de altura. Sabe-se que não houve desperdício na obra
e os espaços entre os tijolos são desprezíveis. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o número total de tijolos gastos na obra
é superior a 6.730 e inferior a 6.910.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 41 a 50
Preço médio do etanol

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19
estados e no Distrito Federal na semana encerrada no
sábado (04/07/2020), em comparação com a semana
anterior (encerrada no sábado, dia 27/06/2020), de acordo
com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.
A cotação do biocombustível caiu em outros 6 estados e
ficou inalterada na Paraíba.
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o preço
médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada no
dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
passando de R$ 2,709 para R$ 2,737, o litro. Ao longo do
mês de junho de 2020, a alta foi de 7,67%, alcançando o valor
médio de R$ 2,542 nos postos pesquisados por todo o país.
Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com
mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado
ficou em R$ 2,544 (na semana encerrada em 04/07/2020),
representando, assim, uma alta de 0,83% ante a semana
anterior, encerrada no dia 27/06/2020, quando o preço
médio era de R$ 2,523. A média da semana de 04/07/2020
também representa uma elevação de 8,95% na comparação
com o mês de junho de 2020, quando a cotação média era
de R$ 2,335.
Ainda considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior alta porcentual foi registrada no
Tocantins, com elevação de 3,84%. A maior queda nesse
período foi verificada em Roraima, com redução de 6,04%. O
preço mínimo registrado na referida semana para o etanol
em um posto foi de R$ 2,059, o litro, em São Paulo; e o
menor preço médio estadual, de R$ 2,437, foi registrado em
Mato Grosso. O preço máximo individual na semana citada,
de R$ 4,999, o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande
do Sul. O Rio Grande do Sul também teve o maior preço
médio, de R$ 3,945.
Na comparação mensal (em relação a junho de 2020), os
preços do etanol subiram em 18 estados e no Distrito
Federal e cederam em outros 8 estados. O estado que
registrou a maior alta porcentual na comparação mensal foi
no Paraná, com elevação de 14,15% no preço do etanol
hidratado. A queda mais expressiva foi verificada em
Roraima (- 5,45%).
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Por Agência Estado, em julho de 2020 (disponível em:
https://bit.ly/32jbYww). Com adaptações.

41 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O preço mínimo do etanol hidratado registrado na semana
encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,590, o litro, em um
posto de São Paulo, de acordo com o texto.
II. As informações apresentadas pelo texto são baseadas no
levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

42 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Ao longo do mês de junho de 2020, a alta no preço do
etanol foi de 7,67%, alcançando o valor médio de R$ 2,542
nos postos pesquisados por todo o Brasil, de acordo com o
texto.
II. Em São Paulo, a média do preço do etanol hidratado da
semana de 04/07/2020 representou uma elevação de 8,95%
na comparação com o mês de junho de 2020, de acordo com
o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

43 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Em São Paulo, na semana encerrada em 04/07/2020, a
cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 2,544, de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.
II. Na semana encerrada no sábado, dia 04/07/2020, as
cotações do biocombustível caíram em 6 estados e ficaram
inalteradas na Paraíba, de acordo com o levantamento da
ANP, compilado pelo AE-Taxas, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

44 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. São Paulo é o principal estado produtor e consumidor de
etanol hidratado e com mais postos avaliados pela ANP no
levantamento citado no texto.
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II. Em São Paulo, na semana encerrada no dia 27/06/2020, o
preço médio do etanol hidratado era de R$ 2,523, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

45 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entre a semana encerrada no dia 27/06/2020 e a semana
encerrada no dia 04/07/2020, o preço médio do litro de
etanol subiu de R$ 2,709 para R$ 2,737, de acordo com os
dados da ANP, de acordo com o texto.
II. Considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior alta porcentual do preço do etanol
hidratado foi registrada no Tocantins, com elevação de 3,84%,
de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

46 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, o
preço máximo individual na semana encerrada no dia
04/07/2020 foi de R$ 4,999, o litro, verificado em um posto
do Rio Grande do Norte.
II. Em São Paulo, a cotação média do preço do etanol
hidratado no mês de junho de 2020 era de R$ 2,335, de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

47 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o
preço médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada
no dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
de acordo com as informações apresentadas pelo texto.
II. O menor preço médio do etanol hidratado registrado na
semana encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,734, no
estado do Mato Grosso, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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48 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O Rio Grande do Sul apresentou o maior preço médio do
etanol hidratado na semana encerrada no dia 04/07/2020, de
R$ 3,145, de acordo com o texto.
II. De acordo com o texto, o estado que registrou a maior alta
porcentual na comparação mensal foi o Paraná, com
elevação de 15,41% no preço do etanol hidratado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

49 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

50 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior queda do preço do etanol hidratado foi
verificada em Roraima, com redução de 4,06%, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
II. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19
estados e no Distrito Federal na semana encerrada no dia
04/07/2020, em comparação com a semana anterior,
encerrada no dia 27/06/2020, afirma o texto.
Marque a alternativa CORRETA:

I. Na comparação mensal, no mês de agosto, em relação a
junho de 2020, os preços do etanol cederam em 18 estados e
no Distrito Federal e subiram em outros 8 estados, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. São Paulo apresentou uma alta de 0,83% no preço do
etanol hidratado na semana encerrada em 04/07/2020, em
comparação com a semana anterior, encerrada no dia
27/06/2020, de acordo com as informações apresentadas
pelo texto.

d) As duas afirmativas são falsas.
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b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
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