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INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (13 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) cada, 

devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 01/02/2022, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 08/03/2022 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 04, de 23/01/2020 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DE 

ALIMENTAÇÃO – NUTRICIONISTA

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
01) O branqueamento é uma técnica de 

tratamento térmico, comumente, utilizada 

para preparar legumes crus para a 
conservação por congelamento. Entretanto, 

no pré-preparo de alimentos, esta técnica 

pode também ser aplicada com outros 

objetivos. Em relação aos objetivos e aos 
efeitos da aplicação da técnica de 

branqueamento nos alimentos, avalie as 

seguintes afirmações:  
 

I. Inibir a ação de enzimas que podem 

alterar o alimento, mesmo durante o 
congelamento. 

II. Remover a casca de determinados 

legumes e frutos. 

III. Retirar o sal de carnes salgadas.  
IV. Eliminar microrganismos patogênicos. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I e II, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

 

 
02) Para a segurança alimentar, é preciso ter 

cuidado na hora de comprar, preparar e 

armazenar aves. As carcaças, os cortes e 
despojos de aves podem ser comprados 

frescos, resfriados ou congelados. As aves 

devem ser armazenadas de acordo com a 

forma comercializada. Em relação à 
temperatura de armazenamento de aves, 

avalie as afirmativas a seguir e assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A) Aves resfriadas devem ser armazenadas 

sob refrigeração de 0
o
C a 5

o
C, por até quatro 

dias. 

B) Aves frescas devem ser armazenadas de 

0
o
C a 2

o
C, por até 72 horas. 

C) Aves congeladas devem ser armazenadas 
inteiras, no freezer, em temperatura de 

congelamento (-18
o
C), por até 12 meses. A 

durabilidade varia de acordo com o corte e o 
teor de gordura.  

D) Aves frescas devem ser armazenadas 0
o
C 

a 5
o
C, por até 24 horas. 

 

 

03) O cardápio é considerado a principal  

“ferramenta” de trabalho do nutricionista, 
uma vez que, por meio dele, pode-se 

articular a adequação da ingestão de 

nutrientes e avaliar ou prever diferentes  
recursos necessários para que o serviço de 

alimentação possa ser executado. São alguns 

dos recursos que podem ser avaliados ou 

previstos por meio do cardápio, EXCETO. 
 

A) Periocidade de entrega dos gêneros. 

B) Dimensionamento físico. 
C) Nível de aceitabilidade das preparações. 

D) Composição do quadro de funcionários. 

 

 
04) Durante a estocagem, é preciso estar 

atento aos alimentos que são armazenados 

em temperatura ambiente, mas que são 
utilizados em preparações refrigeradas. De 

acordo com o exposto, avalie as afirmativas 

a seguir: 
 

I. Quando se acrescenta uma matéria prima 

que se encontra em temperatura ambiente a 

uma preparação refrigerada, a temperatura 
da preparação aumenta, saindo da zona de 

segurança. 

II. Deve-se aquecer a preparação refrigerada 
para depois acrescentar a matéria-prima 

armazenada em temperatura ambiente. 

III. Quando se acrescenta uma matéria 
prima que se encontra em temperatura 

ambiente a uma preparação refrigerada, não 

há alterações na temperatura da mesma. 

IV. A matéria prima armazenada em 
temperatura ambiente deve ser refrigerada 

antes de ser incorporada à preparação.  

 
É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e III, apenas. 

B) I, III e IV apenas. 
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C) I e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 

 

 

05) A técnica dietética tem como objetivos 
permitir o aproveitamento de alimentos que 

não poderiam ser consumidos em seu estado 

natural, tornar os alimentos de mais fácil 
digestão e melhorar o sabor e o aspecto dos 

alimentos. Entretanto, antes de serem 

submetidos à cocção, os alimentos precisam 
passar pelas técnicas de pré-preparo, 

incluindo as operações preliminares de 

divisão dos alimentos. Em relação às 

operações de divisão dos alimentos, avalie 
as afirmativas a seguir e assinale a 

alternativa CORRETA.    

 
A) Para subdividir com separação de dois 

sólidos, pode-se decantar, tamisar (passar 

pela peneira ou tamis, sem comprimir) ou 
descascar o alimento. 

B) Para subdividir com separação de dois 

líquidos, pode-se decantar, centrifugar ou 

espremer o alimento.  
C) Para subdividir com separação de um 

sólido e um líquido, pode-se decantar, 

sedimentar, coar ou filtrar o alimento. 
D) Para subdividir com separação de um 

sólido e um líquido, pode-se espremer, 

sedimentar, coar ou filtrar o alimento.  

 
 

06) Após as operações de pré-preparo, o 

alimento está pronto para ser submetido à 
cocção por diferentes processos ou ao 

armazenamento para posteriormente ser 

preparado. A cocção do alimento é a 
aplicação de calor que emana de uma fonte 

de produção de calor e se transmite ao 

alimento.  Existem dois processos básicos de 

cocção, o calor seco e o calor úmido. Avalie 
as afirmativas a seguir a respeito das 

características dos dois processos básicos de 

cocção. 
 

I. Os métodos de cocção por calor úmido 

são dissolventes. A dissolução será tanto 
maior quanto maior for a quantidade de água 

e mais prolongado for o tempo de cocção.  

II. O método de cocção por calor seco 

indireto pode ser feito por meio de 
aquecimento do ar livre (grelha e espeto), ar 

confinado (forno) e gordura (fritura por 
imersão). 

III. Os alimentos que contém amido, ao 

serem submetidos à cocção por calor úmido, 

aumentam 4 ou 5 vezes seu volume inicial 
porque absorvem água.  

IV. Os métodos de cocção pelo calor seco 

concentram as substâncias extrativas do 
alimento, o que favorece o sabor final da 

preparação.  

 
É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I, II e III apenas. 
C) III e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

 
 

07) De acordo com a Resolução RDC nº 

216, de 15 de setembro de 2004, é 
denominado manipulador o funcionário 

responsável pela execução de qualquer 

operação efetuada sobre a matéria-prima 

para obtenção e entrega ao consumo do 
alimento preparado, envolvendo as etapas de 

preparação, embalagem, armazenamento, 

transporte, distribuição e exposição à venda.  
Sendo assim, a fim de evitar contaminações 

cruzadas durante a manipulação de 

alimentos, faz-se importante os cuidados 

com a saúde e higiene dos manipuladores.  
Nesse contexto, avalie as afirmativas a 

seguir e assinale a alternativa 

INCORRETA. 
  

A) Os manipuladores não devem fumar, 

falar desnecessariamente, cantar, assobiar, 
espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular 

dinheiro ou praticar outros atos que possam 

contaminar o alimento, durante o 

desempenho das atividades.   
B) Os manipuladores devem lavar 

cuidadosamente as mãos ao chegar ao 

trabalho, antes e após manipular alimentos, 
após qualquer interrupção do serviço, após 

tocar materiais contaminados, após usar os 

sanitários e sempre que se fizer necessário. 
C) Os manipuladores devem usar cabelos 

presos e protegidos por redes, toucas ou 

outro acessório apropriado para esse fim, 

não sendo permitido o uso de barba. As 
unhas devem estar curtas e sem esmalte ou 

base. Durante a manipulação, devem ser 
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retirados todos os objetos de adorno pessoal 
e a maquiagem. 

D) Os manipuladores devem ter asseio 

pessoal, apresentando-se com uniformes 

compatíveis à atividade, conservados e 
limpos. Os uniformes devem ser trocados, 

no mínimo, semanalmente e usados 

exclusivamente nas dependências internas 
do estabelecimento.  

 

 
08) Em conformidade com o capítulo II, 

Seção III da Portaria CVS 5, de 09 de abril 

de 2013, que descreve os requisitos 

essenciais de boas práticas no pré-preparo de 
alimentos, avalie as afirmativas a seguir em 

relação ao processo de dessalga de carnes e 

pescados e assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) Para dessalgar carnes e pescados devem 
ser seguidas as recomendações do 

fabricante, ou utilizar-se água potável sob 

refrigeração até sete graus Celsius, ou em 

água sob fervura. 
B) Para dessalgar carnes e pescados devem 

ser seguidas as recomendações do 

fabricante, ou utilizar-se água potável sob 
refrigeração até seis graus Celsius, ou em 

água sob fervura. 

C) Para dessalgar carnes e pescados devem 

ser seguidas as recomendações do 
fabricante, ou utilizar-se água potável sob 

refrigeração até cinco graus Celsius, ou em 

água sob fervura. 
D) Para dessalgar carnes e pescados devem 

ser seguidas as recomendações do 

fabricante, ou utilizar-se água potável sob 
refrigeração até nove graus Celsius, ou em 

água sob fervura. 

 

 
09) De acordo com o artigo 94 da Portaria 

CVS 5, de 09 de abril de 2013, os vestiários 

dos funcionários e suas instalações 
sanitárias, não devem se comunicar 

diretamente com a área de armazenamento, 

manipulação e de distribuição e consumo de 
alimentos. Adicionalmente, estas áreas 

devem ter algumas características 

obrigatórias a fim de evitar a propagação de 

contaminantes presentes nestes ambientes 
para outras áreas. Avalie as afirmativas a 

seguir sobre algumas das características 

obrigatórias em instalações sanitárias de 
serviços de alimentação e assinale a 

alternativa INCORRETA.   

 

A) Os banheiros devem dispor de vaso 
sanitário sifonado com tampa e descarga e 

mictório com descarga. 

B) Os banheiros devem dispor de papel 
higiênico e lixeira com tampa tipo 

basculante. 

C) Os banheiros devem dispor de pias com 
sabonete líquido, neutro, inodoro e com ação 

antisséptica. 

D) Os banheiros devem dispor de papel 

toalha descartável não reciclado ou outro 
procedimento não contaminante, e coletor de 

papel acionado sem contato manual.  

 
 

10) Segundo o Artigo 137 da lei 3832 de 30 

de dezembro de 1994, é  proibido preparar, 
manipular, acondicionar, conservar, 

armazenar, vender, expor à venda, expedir 

ou dar ao consumo, gêneros alimentícios 

alterados, adulterados e falsificados ou 
impróprios, por qualquer motivo, a 

alimentação humana ou nocivos à saúde ou 

que estiverem em desacordo com as 
prescrições deste Código e aquelas da 

legislação vigente. Avalie as afirmativas 

abaixo sobre algumas das características que 

classifica os gêneros alimentícios como 
adulterados:  

 

I. Alimento que, na composição, peso ou 
medida, diversificar do enunciado invólucro 

ou rótulo. 

II. Alimento que tiver sido tirado, mesmo 
parcialmente, um dos elementos de sua 

constituição normal. 

III. Alimento que contiver substâncias ou 

ingredientes nocivos à saúde. 
IV. Alimento que tiver sido, total ou 

parcialmente, substituído por outro de 

qualidade inferior.  
 

É CORRETO o que se afirma em: 

 
A) II, III e IV, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 
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11) A alimentação escolar é direito dos 
alunos da educação básica pública e dever 

do Estado e será promovida e incentivada 

com vista ao atendimento das diretrizes 

estabelecidas pela Resolução/CD/FNDE 
nº 26, de 17 de junho de 2013. Com base 

nesta resolução, avalie as afirmações abaixo: 

 
I. Serão atendidos pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) os alunos 

matriculados na educação básica das redes 
públicas federal, estadual, distrital e 

municipal, em conformidade com o Censo 

Escolar do exercício anterior realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira do Ministério 

da Educação – INEP/MEC. 

II. Serão considerados como integrantes das 
redes estadual, municipal e distrital os 

alunos matriculados na educação básica das 

entidades filantrópicas ou por elas mantidas, 
inclusive as de educação especial e 

confessionais e alunos matriculados na 

educação básica das entidades comunitárias, 

conveniadas com o poder público. 
III. As entidades serão atendidas pelo PNAE 

mediante a declaração, no Censo Escolar, do 

interesse de oferecer a alimentação escolar 
gratuita. 

IV. Serão atendidos unicamente, no âmbito 

do PNAE, os alunos matriculados no ensino 

regular público que tiverem matrícula 
concomitante em instituição de Atendimento 

Educacional Especializado – AEE, mesmo 

que em turno distinto. 
 

É CORRETO o que se afirma em: 

 
A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 
 

 

12) Considerando a importância das ações 
educativas que perpassa pelo currículo 

escolar, abordando o tema alimentação e 

nutrição e a inclusão da educação alimentar 
e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem dentro da perspectiva do 

desenvolvimento de práticas saudáveis de 

vida e da segurança alimentar e nutricional, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) As ações de educação alimentar e 
nutricional serão direcionadas, de modo 

exclusivo, aos alunos matriculados nas 

entidades atendidas pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE). 
B) As ações de educação alimentar e 

nutricional deverão ser planejadas, 

executadas, avaliadas e documentadas, 
considerando a faixa etária, as etapas e as 

modalidades de ensino. 

C) A coordenação das ações de alimentação 
escolar, sob a responsabilidade dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e das 

escolas federais, será realizada por 

nutricionista habilitado, que deverá assumir 
a responsabilidade técnica do PNAE. 

D) As ações de educação alimentar e 

nutricional devem articular as políticas 
municipais, estaduais, distritais e federais no 

campo da alimentação escolar.  

 

 

13) A aquisição de gêneros alimentícios, no 

âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), deverá 
obedecer ao cardápio planejado pelo 

nutricionista, observando as diretrizes da 

Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho 
de 2013. Com base nesta resolução, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A) Os recursos financeiros repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) no âmbito do PNAE 

serão utilizados exclusivamente na aquisição 
de gêneros alimentícios. 

B) A aquisição de gêneros alimentícios para 

o PNAE deverá ser realizada por meio de 
licitação pública ou por dispensa do 

procedimento licitatório. 

C) É vedada a aquisição de alimentos 

enlatados, embutidos, doces, alimentos 
compostos (dois ou mais alimentos 

embalados separadamente para consumo 

conjunto), preparações semiprontas ou 
prontas para o consumo, ou alimentos 

concentrados (em pó ou desidratados para 

reconstituição). 
D) É vedada a aquisição de bebidas com 

baixo valor nutricional tais como 

refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas 

ou concentrados à base de xarope de guaraná 
ou groselha, chás prontos para consumo e 

outras bebidas similares. 
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14) Os cardápios da alimentação escolar 
deverão pautar-se na sustentabilidade, 

sazonalidade e diversificação agrícola da 

região e na alimentação saudável e 

adequada. Considerando o disposto na 
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho 

de 2013, avalie as afirmações abaixo: 

 
I. Os cardápios deverão oferecer, no 

mínimo, três porções de frutas e hortaliças 

por semana (300g/aluno/semana) nas 
refeições ofertadas. 

II. Os cardápios, elaborados a partir de 

Fichas Técnicas de Preparo, deverão conter 

informações sobre o tipo de refeição, o 
nome da preparação, os ingredientes que a 

compõe e sua consistência, bem como 

informações nutricionais de energia, 
macronutrientes, micronutrientes prioritários 

(vitaminas A e C, magnésio, ferro, zinco e 

cálcio) e fibras. 
III. Para as preparações diárias da 

alimentação escolar, recomenda-se no 

máximo 5% (cinco por cento) da energia 

total proveniente de açúcar simples 
adicionado. 

IV. A oferta de doces e/ou preparações 

doces fica limitada a duas porções por 
semana, equivalente a 110 kcal/porção. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 
A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 

 

 
15) O período pré-escolar engloba o período 

entre 2 e 6 anos de idade, sendo esse um 

período crítico na vida da criança, onde se 

torna necessária e importante a 
sedimentação de hábitos, sobretudo de 

hábitos alimentares saudáveis. De acordo 

com a Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP, 2018), nesta fase: 

 

A) O apetite é variável, momentâneo e 
depende de vários fatores, entre eles, idade, 

condição física e psíquica, atividade física, 

temperatura ambiente e ingestão alimentar 

na refeição anterior. 
B) A velocidade de crescimento estatural e o 

ganho de peso são menores do que nos dois 

primeiros anos de vida, portanto, com 
acréscimo das necessidades nutricionais e do 

apetite. 

C) O consumo de açúcar deve ser de no 

máximo 5 gramas por dia. 
D) A exposição frequente do mesmo 

alimento, em diferentes apresentações, 

contribui para o aumento da neofobia 
alimentar, comum nesta faixa etária. 

 

 
16) Do ponto de vista nutricional, os 

adolescentes pertencem a uma faixa de risco 

extremamente vulnerável no que diz respeito 

ao seu estilo de vida e ao alto consumo de 
energia e gordura, neste sentido a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP, 2018), 

recomenda: 
 

A) O consumo superior a três porções de 

frutas, verduras e legumes por dia, sendo 
que a quantidade de sucos naturais, quando 

oferecidos, não deve ultrapassar o máximo 

de 300 mL/dia. 

B) Estimular o consumo de peixes marinhos 
duas vezes por semana. 

C) Proibir o consumo de refrigerantes e 

sucos artificiais. 
D) Dar preferência a uma dieta variada, 

levando em consideração os hábitos 

familiares, desde que o consumo de açúcar 

simples seja limitado a 2% do valor 
energético total.  

 

 
17) As condutas, práticas e situações 

associadas à formação profissional do 

nutricionista, em todos os níveis, e estudos e 
pesquisas teóricas, práticas ou científicas 

obedecerão ao que segue: 

 

A) É direito do nutricionista exercer a 
função de supervisor/preceptor de estágios 

em seu local de trabalho. 

B) É vedado ao nutricionista delegar 
atribuições privativas do nutricionista a 

estagiário de nutrição, mesmo que sob a 

supervisão direta e responsabilidade do 
profissional, de acordo com o termo de 

compromisso do estágio. 

C) É direito do nutricionista omitir citação 

de terceiros que tiveram participação na 
elaboração de produções técnico-científicas. 
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D) É vedado ao nutricionista realizar estudo 
ou pesquisa, dentro ou fora do seu local de 

trabalho, com vistas ao benefício à saúde de 

indivíduos ou coletividades, à qualificação 

de processos de trabalho e à produção de 
novos conhecimentos para o campo de 

alimentação e nutrição. 

 

 

18) Consideram-se, para fins da 

Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho 
de 2013, os seguintes parâmetros técnicos e 

numéricos mínimos de referência, por 

entidade executora, para a educação básica: 

 
A) Na modalidade de educação infantil 

(creche e pré-escola), a Unidade da Entidade 

Executora deverá ter, 1 (um) nutricionista 
para cada 1000  alunos ou fração, com carga 

horária técnica mínima semanal 

recomendada de 30 (trinta) horas.  
B) A carga horária técnica mínima semanal 

recomendada é de 30 (trinta) horas, 

independentemente do número de alunos.  

C) O Quadro Técnico (QT) será constituído 
por nutricionistas habilitados ou não, que 

desenvolverão as atividades em consonância 

com as normas vigentes, fazendo-o sob a 
coordenação e supervisão do responsável 

técnico, assumindo com este a 

responsabilidade solidária. 

D) A assunção da responsabilidade técnica 
em mais de um município executor do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) não será permitida. 

 

 

19) Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão, no âmbito de suas 

respectivas jurisdições administrativas, o 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE), 

órgão colegiado de caráter fiscalizador, 
permanente, deliberativo e de 

assessoramento, composto da seguinte 

forma: 
 

I. 2 (dois) representantes indicado pelo 

Poder Executivo do respectivo ente 
federado. 

II. 2 (dois) representantes das entidades de 

trabalhadores da educação e de discentes, 

indicados pelos respectivos órgãos de 
representação, a serem escolhidos por meio 

de assembleia específica para tal fim, 
registrada em ata. 

III. 1 (um) representante de pais de alunos 

matriculados na rede de ensino a qual 

pertença a Entidade Executora (EEx), 
indicados pelos Conselhos Escolares, 

Associações de Pais e Mestres ou entidades 

similares, escolhidos por meio de assembleia 
específica para tal fim, registrada em ata. 

IV. 2 (dois) representantes indicados por 

entidades civis organizadas, escolhidos em 
assembleia específica para tal fim, registrada 

em ata. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

 

 

20) A partir de 6 meses  de  idade,  a  

criança  precisa  de  mais  nutrientes  e,  

outros  alimentos devem ser oferecidos, 
juntamente com o leite materno. Nessa 

idade, a maioria das crianças é capaz de 

fazer movimentos de mastigação mesmo 
antes de surgirem os primeiros dentes, 

demonstra interesse pelos alimentos e gosta 

de participar das refeições familiares. De 

acordo com as recomendações para crianças 
com 6 meses de idade, contidas no Guia 

Alimentar para Crianças Brasileiras 

Menores de 2 Anos (2019), avalie as 
afirmações abaixo: 

 

I. Nesta idade a criança deve começar a 
receber 3 (três) refeições, que podem ser 

almoço (ou jantar) e 2 (dois) lanches ou 

almoço, jantar e 1 (um) lanche.  

II. Junto ao almoço pode ser dado 1 (um) 
pedaço pequeno de fruta. 

III. A quantidade aproximada das refeições 

deve ser de 2 (duas) a 3 (três) colheres de 
sopa no total. 

IV. Tanto os horários quanto as quantidades 

devem ser seguidos rigorosamente para que 
a criança crie bons hábitos alimentares.  

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 
A) I e II, apenas. 

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

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto a seguir para responder as 

questões 21 a 30: 

 

Estudo mostra que açúcar, mesmo em 

doses consideradas normais, pode fazer 

mal à saúde 

 
Quando alimentados com uma dieta rica em 

açúcar, camundongos apresentaram uma 

taxa de mortalidade maior e se 
reproduziram menos 

 
Da Redação - Atualizado em 6 maio 2016, 16h18 - 
Publicado em 14 ago 2013, 16h32 

 

 Diversos estudos já mostraram que 
açúcar em excesso é prejudicial à saúde, mas 

uma nova pesquisa fornece evidências que 

ele pode ser tóxico também em quantidades 

consideradas normais por organizações de 
saúde. Pesquisadores da Universidade de 

Utah, nos Estados Unidos, analisaram os 

efeitos do consumo de açúcar equivalente a 
três latinhas de refrigerante por dia, 

acompanhadas de uma dieta saudável e 

balanceada, em um grupo de camundongos. 

 Dentre os camundongos alimentados 
com uma dose de açúcar correspondente a 

25% das calorias consumidas, as fêmeas 

apresentaram uma taxa de mortalidade duas 
vezes maior do que o grupo de controle e os 

machos conseguiram 26% menos territórios 

e se reproduziram 25% menos do que os 
demais. 

 Apesar de não poderem ser 

diretamente transpostos para os seres 

humanos, os resultados são preocupantes: as 
fêmeas que receberam a dieta açucarada 

apresentaram uma taxa de mortalidade duas 

vezes maior do que o normal. Entre os 
machos, não houve mudança na expectativa 

de vida, mas sua capacidade de manter 

territórios e se reproduzir foi afetada.   
 Os resultados foram descritos em 

um estudo publicado nessa terça-feira no 

periódico Nature Communications. Para 

chegar a esta conclusão, os pesquisadores 
dividiram 158 camundongos em dois 

grupos. Os dois foram alimentados de forma 

balanceada e saudável, mas um dos grupos 
recebeu 25% das calorias em forma de 

açúcar – metade glicose e metade frutose. 

 Wayne Potts, professor de biologia 

da Universidade de Utah e um dos autores 
do estudo, explica que o Conselho Nacional 

de Pesquisa dos Estados Unidos recomenda 

que não mais do que um quarto das calorias 
consumidas deve vir de açúcar adicionado – 

aquele que é acrescentado aos alimentos 

durante o processo de fabricação. Não 
entram nessa conta os açúcares naturais, 

presentes em frutas e outros alimentos não 

processados.  

 Instinto natural – Um detalhe 
importante deste estudo é o fato de que ele 

não foi feito com animais de laboratório. 

Como muitos ratos vivem dentro de casas, 
eles acabam compartilhando de certa forma 

os hábitos alimentares dos humanos, o que 

os torna um bom modelo para estudos 
relacionados à alimentação. “Eles têm 

vivido com o mesmo tipo de alimentação 

que nós desde a revolução agrícola, 10.000 

anos atrás”, diz Potts. 
 Os camundongos de laboratório em 

geral vêm de longas linhagens de animais 

criados em cativeiro, o que faz com que eles 
não tenham a mesma necessidade de 

explorar territórios como a encontrada em 

camundongos que vivem em liberdade. Por 

esse motivo, os pesquisadores utilizaram no 
estudo camundongos descendentes de 

animais “selvagens”, e não animais de 

laboratório, como acontece na maior parte 
das pesquisas. 

 O instinto de explorar território era 

uma característica necessária devido à 
configuração do estudo. Os ratos foram 

colocados em uma sala apelidada de 

“estábulo de camundongos”, contendo 

diversas caixas que serviam como ninhos. A 
ideia era criar um ambiente mais próximo da 

realidade do que as pequenas gaiolas em que 

eles costumam viver durante experimentos 
científicos. Dessa forma, os animais 

puderam competir naturalmente por 

parceiros e territórios, revelando então os 
efeitos da dieta em seu desempenho. “Eles 

são muito competitivos no que se refere a 

comida, ninhos e território”, afirma Potts. “E 

essa competição demanda um grande 
esforço físico, então, se existe um defeito em 

algum sistema fisiológico, eles tendem a se 
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sair pior na competição”, explica o 
pesquisador. 

 Antes de serem colocados no 

“estábulo” para o experimento, os animais 

foram mantidos em gaiolas por 26 semanas, 
durante as quais receberam a alimentação 

designada para o grupo ao qual pertenciam – 

com ou sem o açúcar adicionado. Quando 
foram colocados no ambiente de teste, todos 

passaram a receber a alimentação açucarada, 

de forma que o estudo avaliasse apenas as 
diferenças causadas pelas dietas diferentes 

durante aquelas 26 semanas anteriores. 

 Resultados – Após 32 semanas no 

“estábulo”, 35% das fêmeas que estavam no 
grupo da dieta com açúcar morreram – quase 

o dobro do número de mortes entre fêmeas 

do grupo que recebeu a dieta saudável, que 
foi de 17%. Já entre os machos, não houve 

diferença no número de mortes entre aqueles 

que receberam ou não o açúcar extra. Em 
compensação, os machos que foram 

alimentados com mais açúcar conseguiram 

26% menos territórios do que os demais e se 

reproduziram 25% menos. 
 Os pesquisadores não encontraram 

diferenças entre os dois grupos no que se 

refere a obesidade e níveis de insulina, 
glicose e triglicérides em jejum. “Nosso 

estudo mostra que os efeitos negativos de 

uma dieta rica em açúcar adicionado não 

poderiam ser detectados por testes 
convencionais”, afirma Potts. 

 
Fonte: https://veja.abril.com.br/ciencia/estudo-mostra-
que-acucar-mesmo-em-doses-consideradas-normais-
pode-fazer-mal-a-saude/. 
Acessado em 01 de fevereiro de 2020.  

 

 

21) O texto acima tem como finalidade: 
 

A) Informar o leitor como uma dieta rica em 
açúcar pode acarretar consequências aos 

camundongos selvagens, principalmente 

quanto ao número de mortes de machos ser 
superior ao de fêmeas. 

B) Informar e conscientizar o leitor sobre os 

malefícios que o açúcar pode causar aos 
seres humanos, uma vez que a pesquisa com 

camundongos pode ser diretamente 

transposta aos seres humanos.  

C) Informar e conscientizar o leitor a 
respeito dos malefícios que a ingestão de 

açúcar, mesmo em doses consideradas 

normais, pode interferir na longevidade dos 
camundongos fêmeas e potencial de 

reprodução dos camundongos machos.  

D) Conscientizar o leitor sobre os malefícios 

que o açúcar, em excesso, pode provocar aos 
camundongos de laboratório, sendo que 25% 

de ingestão de açúcar equivale a um ser 

humano beber três latas de refrigerante.  
 

 

22) No trecho do primeiro parágrafo do texto 

“Pesquisadores da Universidade de Utah, 

nos Estados Unidos, analisaram os efeitos do 
consumo de açúcar...”, as vírgulas estão 

sendo usadas porque: 
 

A) Isolam o adjunto adverbial de lugar. 
B) Isolam o vocativo. 

C) Isolam o aposto especificativo.  

D) Isolam a oração adverbial.  
 

 

23) No fragmento do terceiro parágrafo do 

texto “os resultados são preocupantes: as 

fêmeas que receberam a dieta açucarada 
apresentaram uma taxa de mortalidade duas 

vezes maior do que o normal.” A oração em 

destaque é classificada como: 
 

A) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

B) Oração subordinada substantiva 

predicativa. 
C) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

D) Oração subordinada substantiva 

subjetiva.  
 
 

24) No fragmento “os resultados são 

preocupantes: as fêmeas que receberam a 

dieta açucarada apresentaram uma taxa de 

mortalidade duas vezes maior do que o 
normal.” O termo que confere coesão ao 

texto porque é: 

 
A) Uma conjunção integrante. 

B) Um pronome substantivo.  

C) Uma conjunção coordenativa. 
D) Um pronome relativo.  

 

 

25) No fragmento abaixo, se vertêssemos a 
palavra mudança para o plural e 

mantivéssemos a concordância verbal, o 

enunciado CORRETO de acordo com a 
norma gramatical seria: 

https://veja.abril.com.br/ciencia/estudo-mostra-que-acucar-mesmo-em-doses-consideradas-normais-pode-fazer-mal-a-saude/
https://veja.abril.com.br/ciencia/estudo-mostra-que-acucar-mesmo-em-doses-consideradas-normais-pode-fazer-mal-a-saude/
https://veja.abril.com.br/ciencia/estudo-mostra-que-acucar-mesmo-em-doses-consideradas-normais-pode-fazer-mal-a-saude/
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“Entre os machos, não houve mudança na 
expectativa de vida,...” 

 

A) Entre os machos, não houveram 

mudanças na expectativa de vida, ... 
B) Entre os machos, não houve mudanças na 

expectativa de vida,... 

C) Entre os machos, não ouveram mudanças 
na expectativa de vida,... 

D) Entre os machos, não haviam mudanças 

na expectativa de vida,...  
 

 

26) No trecho do sexto parágrafo “Como 

muitos ratos vivem dentro de casas, eles 
acabam compartilhando de certa forma os 

hábitos alimentares dos humanos, o que os 

torna um bom modelo para estudos 
relacionados à alimentação.” O termo em 

destaque substitui um referente 

anteriormente apresentado no texto. Assinale 
a alternativa CORRETA quanto à 

classificação desse termo e o referente que 

ele substitui.   

 
A) Pronome pessoal do caso oblíquo; 

substitui o referente ratos. 

B) Pronome pessoal do caso reto; substitui o 
referente ratos. 

C) Pronome pessoal do caso oblíquo; 

substitui o referente humanos. 

D) Pronome pessoal do caso reto; substitui o 
referente humanos.  

 

 
27) Assinale a alternativa que justifica, 

RESPECTIVAMENTE, o acento nas 

palavras em destaque: “O instinto de 
explorar território era uma característica 

necessária...” 

 

A) é proparoxítona e toda proparoxítona 
deve ser acentuada; é paroxítona terminada 

em ditongo decrescente. 

B) é proparoxítona e toda proparoxítona 
deve ser acentuada; é proparoxítona 

terminada em ditongo decrescente. 

C) é paroxítona terminada em vogal oral; é 
paroxítona terminada em ditongo crescente. 

D) é proparoxítona e toda proparoxítona 

deve ser acentuada; é paroxítona terminada 

em ditongo crescente.  
 

28) No fragmento do penúltimo parágrafo 
do texto “Após 32 semanas no “estábulo”, 

35% das fêmeas que estavam no grupo da 

dieta com açúcar morreram”, os verbos 

destacados possuem, 
RESPECTIVAMENTE, os tempos e seus 

sentidos de:   

 
A) pretérito perfeito do indicativo, indica 

ação concluída no passado; pretérito 

imperfeito do subjuntivo, indica uma dúvida 
no passado.    

B) pretérito imperfeito do indicativo, indica 

uma frequência no passado; pretérito 

perfeito do indicativo, indica ação concluída 
no passado.  

C) pretérito imperfeito do indicativo, indica 

ação realizada e concluída no passado; 
pretérito perfeito do subjuntivo, indica uma 

ação passada antes de outra ação no passado.     

D) pretérito imperfeito do indicativo, indica 
uma frequência no passado; pretérito 

perfeito do indicativo, indicando uma 

sugestão ou possibilidade do fato ocorrer.  

 

 

29) Assinale a alternativa em que as palavras 

completam CORRETAMENTE e 
RESPECTIVAMENTE os espaços em 

branco. 

 

O estudo não foi feito com animais de 
laboratório, ______________ eles não 

possuíam os mesmos hábitos dos humanos. 

Contudo os pesquisadores não entendiam o 
_______________ dos ratos selvagens 

apresentarem características peculiares. Por 

isso, foram elaboradas hipóteses: 
___________________ os ratos selvagens 

são diferentes? E entenderam que os ratos 

selvagens possuem instinto exploratório, 

mas ainda não sabiam ________________.      
 

A) Porque; porquê; por que; por quê.   

B) Por quê; por que; porquê; porque. 
C) Porque; por quê; por que; porquê. 

D) Por que; porquê; por que; porque.  

 
 

30) Assinale a alternativa CORRETA 

quanto a classificação sintática do verbo da 

seguinte oração: “Eles são muito 
competitivos.”  
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A) Verbo transitivo direto. 
B) Verbo transitivo indireto. 

C) Verbo de ligação. 

D) Verbo intransitivo.  

 

MATEMÁTICA 

 

31) Um celular é vendido à vista por R$ 

1999,90 ou em quatro parcelas, sendo a 

primeira como entrada de R$ 499,90 e as 

outras três nos próximos meses 

subsequentes, cada uma delas no valor 

de R$ 600,00. Qual é, aproximadamente, 

a taxa mensal de juros simples utilizada? 

 

A) 6,7%. 

B) 7,7%. 

C) 8,7%. 

D) 9,7%.  

 

 
32) Uma máquina M pode realizar uma certa 

tarefa em 12 horas. Outra máquina, N, é 

25% mais eficiente que M. Nessas condições 
o número de horas necessárias para que N 

realize essa mesma tarefa é: 

 

A) 8,0 horas. 
B) 9,0 horas. 

C) 9,6 horas. 

D) 10,2 horas. 
 

 

33) Num determinado país com inflação 
descontrolada, um determinado produto de 

preço inicial x reais sofreu uma queda de 

20% sobre seu valor. No dia seguinte, esse 

mesmo produto sofreu um aumento de 40%, 
passando a custar 56,00 reais.  

Determine o preço inicial x desse produto, 

em reais.  
 

A) 40,00. 

B) 46,00. 
C) 50,00. 

D) 52,00. 

 

 
34) Observe a tabela a seguir: 

 

 
Sabe-se que os Valores Diários (%VD) de 

referência são com base em uma dieta de 
2000 kcal, ou 8400 kJ. Sabendo que o valor 

energético da porção dessa substância é de 

50 kcal ou 210 kJ, qual deverá ser o valor x, 

indicado na tabela acima, correspondente ao 
%VD? 

 

A) 1,0%. 
B) 1,2%. 

C) 2,0%. 

D) 2,5%. 

 

 

35) Num colégio,  dos alunos praticam 

atividade física regularmente, 12,5% dos 

alunos praticam atividade física 
esporadicamente, e 50 alunos não pratica 

nenhum tipo de atividade física. Quantos 

alunos há nesse colégio?  
 

A) 200. 

B) 240. 

C) 320. 
D) 300.  

 

 
36) Sabe-se que 2 máquinas, operando em  2 

horas por dia, durante 2 dias, produzem 500 

kg de certo produto. Sabe-se que 8 máquinas 
idênticas a essas irão trabalhar 8 horas por 

dia, durante 8 dias na produção desse 

mesmo produto. Qual será a quantidade de 

toneladas produzidas por essas 8 máquinas, 
nessas circunstâncias?   

 

A) 32 toneladas. 
B) 16 toneladas. 

C) 24 toneladas. 

D) 8 toneladas. 
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37) Na figura a seguir, os pontos E, F e G 
dividem o lado AB do retângulo ABCD em 

segmentos de mesma medida.  

 
A razão entre a área do triângulo EFC e a 
área do retângulo ABCD é: 

 

A) 2/3. 

B) 1/4. 
C) 1/8. 

D) 1/5. 

 
 

38) Uma pesquisa realizada com 600 

pessoas, sendo 320 homens e 280 mulheres, 

mostrou o seguinte resultado: 
 

 250 pessoas leem o jornal A; 

 255 pessoas leem o jornal B; 

 265 pessoas leem o jornal C; 

 55 pessoas leem os jornais A e B; 

 95 pessoas leem os jornais A e C; 

 90 pessoas leem os jornais B e C; 

 20 pessoas leem os três jornais. 

 

Analisando os dados da tabela acima, é 
CORRETO afirmar que: 

 

A) 120 pessoas leem apenas o jornal A e 60 
pessoas não leem nenhum dos jornais A, B 

ou C. 

B) 130 pessoas leem apenas o jornal B e 60 
pessoas não leem nenhum dos jornais A, B 

ou C. 

C) 120 pessoas leem apenas o jornal C e 50 

pessoas não leem nenhum dos jornais A, B 
ou C. 

D) 100 pessoas leem apenas o jornal C e 50 

pessoas não leem nenhum dos jornais A, B 
ou C.  

 

 
39) Os aplicativos de transportes estão cada 

vez mais ganhando espaço aqui no Brasil. 

Os mesmos funcionam da seguinte forma: o 
usuário simula o trajeto e, posteriormente 

solicita o carro através aplicativo, indicando 

nele o destino desejado. Ao simular, o 

aplicativo faz o cálculo aproximado, em 
reais, do percurso a ser realizado. Contudo, 

ao final da corrida, esse valor poderá sofrer 

mudanças, em função de alguns fatores, 
como, por exemplo, o tempo gasto.  

Supondo que André fará uma corrida de seu 

trabalho até sua casa, passando antes pelo 
supermercado que fica no caminho até sua 

casa e considerando que o valor do 

quilometro rodado pelo carro de aplicativo 

seja de R$ 1,40, que o valor por minuto de 
viagem seja R$ 0,26 e que a taxa fixa seja de 

R$ 0,75. Com base nos dados acima e 

observando a tabela abaixo, calcule o valor 
da corrida que André irá pagar. 

 

 

 

Distância 

(km) 

Tempo 

(min) 

Trabalho de 
André até o 

supermercado 

 
8 

 
15 

Supermercado  

até a casa de 
André 

 

4 

 

10 

Tempo de espera no supermercado: 10 min 

 

A) R$ 25,55. 

B) R$ 26,65. 
C) R$ 28,75. 

D) R$ 24,85.  

 

 
40) Uma rifa, em que apenas um número 

será sorteado, contém todos os números de 1 
a 100. Os funcionários de uma escola 

resolveram comprar todos os números 

múltiplos de 6 ou 10. A probabilidade de 

que um desses funcionários seja premiado 
no sorteio da rifa é de: 

 

A) 20%. 
B) 23%. 

C) 28%. 

D) 30%. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

41) É assegurado ao servidor o direito de 
requerer aos Poderes Públicos, em defesa de 
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direito ou de interesse. Quanto ao pedido de 
reconsideração assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) Cabe o pedido à autoridade que houver 
proferido a primeira decisão, podendo ser 

renovado uma única vez. 

B) O pedido será despachado no prazo de 10 
(dez) dias e sua interposição interrompe o 

curso da prescrição. 

C) O prazo para interposição de pedido de 
reconsideração ou de recursos é de 15 

(quinze) dias, a contar da publicação ou da 

ciência, pelo interessado, da decisão 

recorrida e terá efeito suspensivo. 
D) O pedido de reconsideração deverá ser 

decidido dentro de 60 (sessenta) dias e, em 

caso de seu provimento, os efeitos da 
decisão retroagirão à data do ato impugnado. 

 

 
42) Quanto às penalidades administrativas 

previstas para os servidores da Prefeitura de 

Bauru, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) Configura abandono de cargo a ausência 

intencional do servidor ao serviço por mais 

de 30 (trinta) dias consecutivos. 
B) O ato de imposição da penalidade 

mencionará sempre o fundamento legal e a 

causa da sanção disciplinar, cabendo ao 

Diretor de Departamento a aplicação da 
penalidade de suspensão, limitada a 90 

(noventa) dias. 

C) A penalidade de demissão será aplicada 
no caso de improbidade administrativa, 

tendo competência o Prefeito Municipal. 

D) Entende-se por inassiduidade habitual a 
falta ao serviço, sem causa justificada, por 

mais de 45 (quarenta e cinco) dias, 

interpoladamente, durante o período de 12 

(doze) meses. 
 

 

43) Assinale a alternativa CORRETA. 
Quanto ao Município de Bauru: 

 

A) Reger-se-á por lei orgânica, votada em 
dois turnos, com o interstício mínimo de dez 

dias. 

B) Reger-se-á por lei orgânica, votada em 

dois turnos e aprovada por três quintos dos 
membros da Câmara Municipal. 

C) Reger-se-á por lei orgânica, votada em 
um único turno, com o interstício mínimo de 

dez dias. 

D) Reger-se-á por lei orgânica, votada em 

um único turno e aprovada por dois terços 
dos membros da Câmara Municipal. 

 

 
44) Acerca da prestação de Contas do 

Município de Bauru, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) A Fiscalização será exercida pelo Poder 

Legislativo mediante controle externo. 

B) As contas do Município ficarão, durante 
cento e oitenta dias, anualmente, à 

disposição de qualquer contribuinte. 

C) A fiscalização será exercida pela Câmara 
Municipal com o auxílio do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. 

D) O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o Prefeito 

deve anualmente prestar, só deixará de 

prevalecer por decisão de dois terços dos 

membros da Câmara Municipal. 
 

 

45) O reingresso no serviço público, 
decorrente de decisão judicial passada em 

julgado com ressarcimento de prejuízos 

resultantes do afastamento, denomina-se: 

 
A) Reversão. 

B) Readmissão. 

C) Reintegração. 
D) Aproveitamento. 

 

 
46) O ato pelo qual o funcionário assume as 

atribuições e responsabilidade do cargo se 

denomina: 

 
A) Posse. 

B) Exercício. 

C) Nomeação. 
D) Admissão. 

 

 
47) Quando o servidor, ocupante de cargo 

efetivo, não for aprovado no estágio 

probatório será: 

 
A) Demitido. 

B) Destituído. 
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C) Dispensado. 
D) Exonerado. 

 

 

48) A respeito da Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 

de Bauru, NÃO é correto afirmar que: 

 
A) Surgiu em decorrência da transformação 

do Serviço de Previdência dos Municipiários 

de Bauru-SEPREM. 
B) É entidade da Administração centralizada 

do Município de Bauru. 

C) Tem personalidade jurídica de direito 

público. 
D) Possui autonomia patrimonial, 

administrativa, financeira e contábil. 

 
 

49)  Assinale a alternativa CORRETA a 

respeito dos vencimentos dos cargos 
públicos: 

 

A) Não poderão ser superiores às dos cargos 

do Executivo. 
B) Não poderão ser superiores às dos cargos 

do Legislativo. 

C) Não poderão ser superiores às dos cargos 
do Judiciário. 

D) Não existe previsão legal acerca do tema. 

 

 
50) O Conselho Interno de Política de 

Administração e Remuneração (CIPAR) é 

composto por representantes das Secretarias 
Municipais, EXCETO: 

 

A) Do Planejamento. 
B) Da Administração. 

C) Dos Negócios Jurídicos. 

D) De Economia e Finanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


