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HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG 
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO 

 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
 

 
NUTRICIONISTA II 

 
 

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 
a instrução do orientador de sala. 

 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de 
consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será 
automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

  



                                                       

 
 

 
PROVA – NUTRICIONISTA II 

Questões 
 
QUESTÃO 01 – A avaliação nutricional do 
idoso mostra-se dificultada pelas  alterações 
fisiológicas, composição corporal e mesmo 
pela presença de doenças que surgem nessa 
idade. A interpretação dos exames 
bioquímicos deve ser criteriosa e pode 
revelar que:  
 
(A) A redução de albumina sérica é 

correlacionada à perda de massa 
muscular, e ocorre pela redução do 
apetite. 

(B) A redução de ferro sérico, associada à 
redução de transferrina e à diminui- ção 
de hemoglobina, indica defici- ência de 
ferro. 

(C) O aumento da concentração de 
colesterol reflete hipercatabolismo e 
deve-se ao aumento da síntese hepática 
de lipoproteínas. 

(D) A perda de peso excessiva está associada 
à mudança de glicemia de jejum e de 
níveis de ácido clorídrico, que se 
reduzem. 

 
 
QUESTÃO 02 – O tratamento de várias 
patologias requer o uso de uma ou mais 
medicações e as interações fármaco-
nutrientes devem ser conhecidas pelo 
nutricionista. Assim, é correto afirmar que : 
  
(A) A acarbose pode levar à constipação.  
(B) A fluoxetina pode levar à anorexia.  
(C) A  lactulose pode levar à constipação.  
(D) A amitriptilina (antidepressivo) pode 

levar à anorexia.  
 
 
QUESTÃO 03 – No paciente oncológico 
adulto em cuidados paliativos com doença 

terminal, qual é o critério para indicação de 
terapia nutricional?  
 
(A) Presença de risco nutricional ou 

desnutrição. 
(B) Não há nenhuma indicação específica 

para este caso. 
(C) Presença de risco nutricional ou 

desnutrição e índice performance status 
menor ou igual a 3 e índice performance 
status Karnofsky maior ou igual a 30%. 

(D) Presença de risco nutricional ou 
desnutrição e índice performance status 
menor ou igual a 3 e índice performance 
status Karnofsky maior ou igual a 60%. 

 
 
QUESTÃO 04 – De acordo com o Art. 5º do 
Código de Ética do Nutricionista, são deveres 
desse profissional:  
 
(A) Indicar as falhas existentes nas normas 

das instituições em que atua 
profissionalmente, quando as considerar 
compatíveis com o exercício profissional.  

(B) Recusar-se a executar atividades 
compatíveis com suas atribuições 
profissionais ou que não sejam de sua 
competência legal.  

(C) Utilizar todos os recursos disponíveis de 
diagnóstico e tratamento nutricionais a 
seu alcance, em favor exclusivo da 
instituição em que trabalha. 

(D) Comprometer-se em assegurar as 
condições para o desempenho 
profissional e ético, quando investido em 
função de chefia ou direção.  

 
 
QUESTÃO 05 – Em uma situação hipotética, 
paciente de 50 anos, do sexo masculino, sem 
resposta ao tratamento, apresenta as 
seguintes informações clínicas e 
laboratoriais: Parâmetro Valor Valor de 
referência Índice de massa corporal (kg/m2) 



                                                       

 
 

39 35 – 39,9; Pressão arterial sistólica 
(mmHg) 130 < 130; Pressão arterial 
diastólica (mmHg) 80 < ; LCD – C (mg/dL) 158 
≤ 160; TG (mg/dL) 148 ≤ 150; HDL – C 
(mg/dL) 38 < 40 ;Glicemia de jejum (mg/dL) 
126 < 100 ;Circunferência abdominal (cm) 
110 ≤ 94. Segundo o fluxo de atenção para 
prevenção, tratamento e acompanhamento 
da obesidade proposto pelo Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2006), o paciente com as 
informações clínicas e laboratoriais descritas 
no quadro deve ser atendido:  
 
(A)  Na equipe de saúde ampliada da atenção 

primária, com tratamento especializado 
em vigilância nutricional.  

(B)  Na equipe de referência de alta 
complexidade, com indicação cirúrgica e 
acompanhamento pré e pós-cirúrgico. 

(C)  Nos serviços de referência de baixa 
complexidade, com tratamento 
fitoterápico e realização de exames 
periódicos.  

(D)  Nos serviços de média complexidade, 
com tratamento multidisciplinar, 
farmacoterapia e incentivo à atividade 
física. 

 
 
QUESTÃO 06 – A administração agressiva da 
nutrição aos pacientes que sofreram 
privação alimentar prolongada, objetivando 
a repleção de peso, pode acarretar a 
Síndrome de Realimentação.  As principais 
alterações hidroeletrolíticas indicativas da 
síndrome são :  
 
(A)  Hipofosfatemia, hipocalemia e 

hipoglicemia. 
(B)  Hipofosfatemia, hipocalemia e 

hiponatremia.  
(C)  Hipofosfatemia, hipocalemia e   

hipomagnesemia.  
(D) Hiperfosfatemia, hipercalemia e  

hipermagnesemia. 
 

 
QUESTÃO 07 – São complicações mais 
comuns na cirurgia bariátrica, EXCETO: 
 
(A) Dumping (náuseas, mal estar, e sudorese 

após a ingestão de alimentos 
hipertônicos ou ricos em açúcar). 

(B) Hérnia paraumbilical. 
(C) Colecistopatia litiásica. 
(D) Estenose de anastomoses. 
 
 
QUESTÃO 08 – Em pacientes internados é 
comum a ocorrência de inapetência, e de 
maneira inadequada, a demora em se iniciar 
a Terapia de Suporte Nutricional, devido ao 
quadro de hiperglicemia. No caso do 
paciente em nutrição enteral, a glicemia é 
influenciada pela quantidade de 
carboidratos, pela composição da dieta e 
pela sincronia entre oferta de carboidratos e 
efeito das insulinas. Em relação à prescrição 
dietética da nutrição enteral ao paciente 
internado com hiperglicemia, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
(A) Deve-se evitar a hiperalimentação e uma 

alternativa é a utilização de fórmulas para 
Diabetes Mellitus com menor proporção 
de carboidratos (33 a 40%) e maior 
proporção de ácidos graxos e fibras.  

(B) Deve-se evitar a hiperalimentação e uma 
alternativa é a utilização de fórmulas para 
Diabetes Mellitus com menor proporção 
de carboidratos (20 a 30%) e maior 
proporção de ácidos graxos saturados e 
fibras. 

(C) Deve-se estimular a hiperalimentação e 
uma alternativa é a utilização de 
fórmulas para Diabetes Mellitus com 
maior proporção de carboidratos (50 a 
80%), e menor proporção de ácidos 
graxos e fibras. 

(D)  Deve-se evitar a hiperalimentação e uma 
alternativa é a utilização de fórmulas 
para Diabetes Mellitus com menor 



                                                       

 
 

proporção de lipídeos (10 a 20%), e 
maior proporção de ácidos graxos 
insaturados e fibras solúveis. 

 
 
QUESTÃO 09 – A técnica dietética se trata do 
estudo dos processos culinários aos quais 
são submetidos os alimentos, envolvendo 
sua seleção e as modificações que eles 
sofrerão até o consumo, com o objetivo de 
manter o valor nutricional e atingir as 
características sensoriais desejadas.    
BENETTI, G. B. et al. Manual de técnicas 
dietéticas.  1. ed. São Paulo: Yendis, 2013.   
Quanto à técnica dietética, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Entre os objetivos da técnica dietética, os 

dietéticos visam facilitar a digestão, 
como, por exemplo, na cocção do feijão.  

(B) A higiene dos alimentos, cujo objetivo é 
a prevenção de fatores que interferem 
na qualidade deles, destaca-se como 
uma ferramenta complementar da 
técnica dietética. 

(C) No caso de prescrição de uma dieta 
hipossódica, pouco se pode contribuir 
em termos sensoriais com a aplicação 
das técnicas dietéticas.   

(D) Os objetivos da técnica dietética podem 
ser classificados em dietéticos,       
digestivos, nutritivos, higiênicos, 
sensoriais, operacionais e econômicos.   

 
 
QUESTÃO 10 – Paciente do sexo feminino, 26 
anos, deu entrada no pronto-socorro, com 
quadro de desidratação, acidose metabólica, 
náuseas e vômitos, dispneia e prurido, 
sendo encaminhada imediatamente à 
emergência, com diagnóstico de injúria 
renal aguda. Considerando essa situação 
hipotética, assinale a alternativa correta.    
 

(A) A injúria renal aguda raramente é 
associada à disfunção múltipla de órgãos 
e sistemas no paciente crítico.   

(B)  De acordo com a gravidade da doença 
que levou à injúria renal aguda, a 
prescrição calórica torna-se mais restrita: 
quanto mais grave a doença de base, 
maior a restrição calórica inicial (estresse 
grave: 20-25 kcal/kg/dia).  

(C) A recomendação de proteínas, na injúria   
renal aguda, associada a um estresse 
grave é depende da realização de diálise 
(ou terapia de reposição renal).  

(D) Um dos objetivos da dietoterapia na 
injúria renal aguda é prevenir o dano 
renal adicional e, nesse sentido, dietas 
hipoproteicas (0,6 a 0,8 g/kg/dia) são 
recomendadas, independentemente da 
doença de base.  

 
 
QUESTÃO 11 – Em 24 horas, o aporte de 
líquidos ao intestino delgado é de 
aproximadamente 8 litros. Com base nessa 
informação e considerando o volume de 8 
litros, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(   ) 2 litros provenientes da dieta e 6 litros 
provenientes de secreções de glândulas 
salivares, estômago, pâncreas, fígado e 
duodeno. 
(   ) 5 litros são absorvidos pelo intestino 
delgado, enquanto o restante, 3 litros, será 
absorvido pelo intestino grosso. 
(   ) 3 litros provenientes de toda a dieta e 5 
litros provenientes de secreções de 
glândulas salivares, estômago, pâncreas, 
fígado e duodeno. 
 

       (A)  V, V, F 
       (B)  V, F ,F 
       (C)  V, V, V 
       (D)  F, F, V 

 
 



                                                       

 
 

QUESTÃO 12 – Sobre a avaliação nutricional 
de paciente crítico, está INCORRETO o que 
se afirma em: 
 
(A) A avaliação nutricional subjetiva global é 

um método confiável para detectar 
desnutrição protéica calórica em 
pacientes hospitalizados, possuindo 
associação com prognóstico e 
mortalidade. 

 (B) Em pacientes críticos, a massa celular 
corpórea é mais apropriada do que a 
massa livre de gordura como um índice 
de tecido metabolicamente ativo, 
primariamente porque a massa livre de 
gordura inclui a água extracelular que 
freqüentemente sofre flutuação no 
paciente crítico, enquanto a massa 
celular corpórea inclui apenas água 
intracelular. 

(C) Em pacientes críticos, o peso pode estar 
significativamente modificado pelas 
alterações do balanço hídrico em um 
curto período de tempo. Dessa forma o 
índice de massa corporal torna-se 
importante ferramenta de diagnóstico. 

(D) O exame físico deve enfocar sinais de 
deficiência proteico-calórica, como as 
condições de músculo temporal, sinais 
específicos de deficiência de 
micronutrientes, com anemia ou 
glossite, estado de hidratação e edema.  

_____________________________________ 
 
QUESTÃO 13 – A contagem de carboidratos é 
uma ferramenta de apoio nutricional ao 
paciente diabético. No controle glicêmico e 
consumo alimentar, esta ferramenta 
permite:  
 
(A) O manejo mais eficiente da glicemia pós-

prandial e adaptação da dose de insulina 
necessária à sensibilidade individual 

(B) O consumo de doces e de preparações 
com teores mais elevados de gordura, o 

que normalmente não é feito pelo 
paciente.  

(C) A exclusão da sacarose e a inclusão, na   
dieta, de similares como mel, frutose e 
adoçantes naturais. 

(D) O aumento do percentual de proteínas 
da dieta para 20% a 25%, para 
compensar a redução do percentual dos 
carboidratos.  

 
 
QUESTÃO 14 – Entre as diversas causas da 
obesidade, encontram-se as alterações 
endócrinas. Acerca do tema, assinale a 
alternativa que apresenta a alteração 
endócrina ligada à causa da obesidade.  
   
(A) Doença autossômica recessiva.    
(B) Doença ligada ao cromossomo X.   
(C) Síndrome de Cushing.  
(D) Síndrome de Lawrence-Moon-Biedl.  
 
 
QUESTÃO 15 – Na Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC), a diminuição do 
IMC (inferior a 25 kg/m²), a perda não 
intencional de peso e a redução da massa 
magra são consideradas fatores 
independentes de mau prognóstico clínico 
nestes pacientes. O tratamento nutricional 
da DPOC em indivíduos desnutridos e sem 
assistência ventilatória, deve considerar 
uma dieta: 
 
(A) Normoproteica (0,8 a 1 g/kg/dia), 

hipercalórica (40 a 45 kcal/kg/dia), com 
maior aporte de vitamina D e sódio. 

(B) Hiperproteica (2 a 2,5 g/kg/dia), 
normocalórica (25 a 30 kcal/kg/dia), com 
maior aporte de ácidos graxos da série n-
3 e fibra solúvel. 

(C) Hiperproteica (1,2 a 1,7 g/kg/dia), 
hipercalórica (30 a 35 kcal/kg/dia), 
com aumento do aporte de fósforo e 
magnésio. 



                                                       

 
 

(D) Normoproteica (0,8 a 1,1 g/kg/dia), 
hipercalórica (35 a 45 kcal/kg/dia), 
com maior aporte de cálcio e vitaminas 
do complexo B. 
aior aporte de cálcio e vitaminas do 
complexo B. 

 
 com aumento do aporte de fósforo e 
magnésio. 
ormoproteica (0,8 a 1,1 g/kg/dia), 
 

Normoproteica (0,8 a 1,1 g/kg/dia), 
hipercalórica (35 a 45 kcal/kg/dia), 
com maior aporte de cálcio e 
vitaminas do complexo B. 
 
 

 

do aporte de fósforo e magnésio. 

com maior aporte de cálcio e vitami 
nas do complexo B. 
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Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
 

 
OPERADOR DE CALDEIRA I 

 
 

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 
a instrução do orientador de sala. 

 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de 
consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será 
automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

  



                                                            

 
 

 
PROVA – OPERADOR DE CALDEIRA I 

Questões 
 
QUESTÃO 01 – De acordo com a Norma nº 
13, caldeiras são: 
 
(A) Fornos e geradores de circulação 

forçada. 
(B) Equipamentos que, simultaneamente, 

geram e acumulam vapor de água. 
(C) Trocadores de calor do tipo Reboiler, 

Kettle, Refervedores, TLE. 
(D) Serpentinas de fornos ou de vasos de 

pressão que aproveitam o calor residual 
para gerar ou superaquecer vapor. 

 
 
QUESTÃO 02 – A temperatura do vapor 
gerado em uma caldeira depende: 
 
(A) Do nível de água no interior da caldeira. 
(B) Da temperatura do combustível. 
(C) Da velocidade do ar de combustão. 
(D) Da pressão interna da caldeira. 
 
 
QUESTÃO 03 – Apresenta-se três 
proposições sobre a “Área de Caldeira”, 
quando a caldeira for instalada em 
ambiente aberto. 
I. Ter sistema de iluminação de emergência 
caso operar a noite. 
II. Dispor de pelo menos 1 (uma) saída 
ampla, permanentemente desobstruída. 
III. Ter sistema de captação e lançamento 
dos gases e material particulado, 
provenientes da combustão, para fora da 
área de operação atendendo às normas 
ambientais vigentes. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) Somente as preposições I e II são 

corretas. 

(B) Somente as proposições II e III são 
corretas. 

(C) Somente as proposições I e III são 
corretas. 

(D) Todas as preposições são corretas. 
 
 
 
QUESTÃO 04 – Todos os reparos ou 
alterações em caldeiras devem respeitar o 
respectivo código do projeto de construção 
e as prescrições do fabricante no que se 
refere a: 
 
(A) Pressão de trabalho. 
(B) Nível da água. 
(C) Procedimento de controle de qualidade. 
(D) Sistema de segurança. 
 
 
QUESTÃO 05 – Assinale a opção em que o 
acessório de caldeira – de instalação 
obrigatória – possui finalidade de evitar que 
seja ultrapassada a PMTA da caldeira:  
 
(A) Válvula de segurança. 
(B) Válvula de descarga de fundo. 
(C) Válvula principal de saída de vapor. 
(D) Válvula de alívio do preaquecedor de 

óleo. 
 
 
QUESTÃO 06 – As incrustações nos tubos da 
caldeira podem provocar: 
 
(A) Redução da temperatura dos gases na 

chaminé. 
(B) Menor rendimento da combustão. 
(C) Maior necessidade de ar de combustão. 
(D) Redução da produção de vapor. 
 
 



                                                            

 
 

QUESTÃO 07 – Para proteção da caldeira 
que vai permanecer parada por período 
inferior a 2 meses, deve-se: 
 
(A) Manter a caldeira cheia de água. 
(B) Manter a caldeira cheia de água e 

adicionar ácido clorídrico. 
(C) Manter a caldeira cheia de água e injetar 

ar comprimido. 
(D) Drenar toda a água da caldeira. 
 
 
QUESTÃO 08 – Todo operador de caldeira 
deve cumprir um estágio prático, na 
operação da própria caldeira que operará. 
Assinale a alternativa que contém a duração 
mínima de estágio a ser cumprido em uma 
caldeira de categoria “B”. 
 
(A) 40 (quarenta) horas. 
(B) 60 (sessenta) horas. 
(C) 80 (oitenta) horas. 
(D) 20 (vinte) horas. 
 
 
QUESTÃO 09 – É correto afirmar que uma 
das informações obrigatórias na placa de 
identificação de toda caldeira é o (a): 
 
(A) Nome da empresa proprietária. 
(B) Eficiência de operação. 
(C) Carga poluidora. 
(D) Área de superfície de aquecimento. 
 
 
QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa 
INCORRETA, referente a classificação das 
caldeiras: 
 
(A) As caldeiras são classificadas em 3 

categorias (A, B e C). 
(B) Caldeiras da categoria “C” são aquelas 

cuja pressão de operação é igual ou 
inferior a 588 KPa (5.99 kgf/cm²) e o 
volume interno é igual ou superior a 100 
litros. 

(C) Caldeiras da categoria “A” são aquelas 
cuja pressão de operação é igual ou 
superior a 1960 KPa (19.98 Kgf/cm²). 

(D) Caldeiras de categoria “B” são todas as 
caldeiras que não se enquadram nas 
categorias “A” e “C”. 

 
 
QUESTÃO 11 – Uma das atividades 
fundamentais do operador é o 
acompanhamento do nível da água da 
caldeira. Essa atividade  é importante, 
porque: 
 
(A) Caso o nível fique acima do máximo, 

haverá espaço para geração e acúmulo 
de vapor. 

(B) Caso o nível fique abaixo do máximo, a 
geração de vapor não será suficiente. 

(C) Caso o nível da água fique abaixo do 
mínimo, algumas partes da caldeira 
poderão ser submetidas a um 
superaquecimento. 

(D) Caso o nível fique acima do mínimo, o 
aquecimento da caldeira será 
insuficiente. 

 
 
QUESTÃO 12 – Os objetivos do tratamento 
de água de caldeira são: 
 
(A) Aumentar a temperatura de ebulição da 

água, para elevar a eficiência energética. 
(B) Permitir que mesmo que haja corrosão, a 

parede da caldeira se mantenha íntegra. 
(C) Impedir a formação de depósitos e 

incrustações e controlar e reduzir a 
ocorrência de corrosão. 

(D) Aumentar a formação de depósitos, 
aumentando a espessura das paredes da 
caldeira. 

_____________________________________ 
 
QUESTÃO 13 – Apresenta-se quatro 
proposições sobre os controles de 



                                                            

 
 

temperatura mais importantes em uma 
caldeira. 
I. Controle de temperatura dos gases de 
combustão. 
II. Controle de temperatura de água de 
alimentação. 
III. Controle de temperatura do óleo 
combustível. 
IV. Controle de temperatura do vapor em 
caldeiras com superaquecedor. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) Somente as preposições I, II e III são 

corretas. 
(B) Somente as proposições II e III são corretas. 
(C) Somente as proposições II, III e IV são 

corretas. 
(D) Todas as preposições são corretas. 
 
 
QUESTÃO 14 – O dispositivo que representa 
o indicador de pressão da caldeira é o (a): 
 
(A) Manômetro. 
(B) Válvula de segurança. 
(C) Pressostato. 

(D) Purgador. 
 
 
QUESTÃO 15 – Uma série de medidas 
podem ser tomadas para prevenir as 
explosões da caldeira. Elas devem ser 
tomadas antes, durante e após a operação 
do equipamento. Uma medida que deve ser 
tomada durante a operação é: 
 
(A) Assegurar-se de que os sistemas 

automáticos de operação e segurança 
estejam testados e em boas condições 
de funcionamento. 

(B) Elevar o nível de água a três quartos do 
indicador de nível, quando estiver 
apagando a caldeira. 

(C) Drenar os indicadores de nível a cada 4 
horas e sempre que houver alguma 
dúvida quanto à posição do nível real da 
caldeira. 

(D) Seguir rigorosamente os testes das 
válvulas de segurança. 
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Nome do Candidato (a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO GERAIS 
 

 
SECRETÁRIA EXECUTIVA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO III) 

 
 

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 
a instrução do orientador de sala. 

 
 

- A prova de conhecimento gerais terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 
15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de 
consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será 
automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

  



 

 
 

 
PROVA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO III  

 
Questões 

 

QUESTÃO 1 – Texto: 
 
O campeonato dos defuntos 

Estranho caso, esse, de que vem a 
notícia em um telegrama do Pará. Estranho 
e macabro. Estranho e terrível na sua ironia 
fúnebre. Mas profundamente humano na 
sua verdade. Os dentes à mostra, as tíbias 
cruzadas por baixo da caveira, a Morte 
também se diverte. E como é 
contemporânea de todos os povos, e se 
associa aos prazeres de todas as gentes, ei-
la esportiva, promovendo, diante de uma 
cidade morta, entre as palmas e as 
aclamações dos vivos, uma regata com um 
páreo único, disputado por defuntos. À 
margem do Tocantins, moribunda, ou 
morta, e meio devorada pelas águas do seu 
rio, dorme Cametá, a velha cidade histórica. 
Decadente no seu comércio e nas suas 
letras, com os seus casarões e os seus 
templos de quase três séculos, que lembram 
jesuítas e capitães-mores, abandonaram-na 
os compradores da sua borracha, da sua 
castanha, dos seus peixes saborosos. Só o 
seu cemitério permanece o mesmo. 
Levaram-lhe tudo, menos os defuntos. E é 
assim que, de todos os povoados que lhe 
ficam próximos, e de todos os pequenos rios 
que, cinco léguas acima ou cinco léguas 
abaixo, deságuam no Tocantins, descem ou 
sobem canoas conduzindo cadáveres para a 
fome da sua necrópole. Solidários no 
silêncio final e eterno, os mortos continuam 
procurando o repouso na quietude da terra 
morta. O campeonato dos defuntos.  

À margem do Tocantins, moribunda, 
ou morta, e meio devorada pelas águas do 
seu rio, dorme Cametá, a velha cidade 

histórica. Decadente no seu comércio e nas 
suas letras, com os seus casarões e os seus 
templos de quase três séculos, que lembram 
jesuítas e capitães-mores, abandonaram-na 
os compradores da sua borracha, da sua 
castanha, dos seus peixes saborosos. Só o 
seu cemitério permanece o mesmo. 
Levaram-lhe tudo, menos os defuntos. E é 
assim que, de todos os povoados que lhe 
ficam próximos, e de todos os pequenos rios 
que, cinco léguas acima ou cinco léguas 
abaixo, deságuam no Tocantins, descem ou 
sobem canoas conduzindo cadáveres para a 
fome da sua necrópole. Solidários no 
silêncio final e eterno, os mortos continuam 
procurando o repouso na quietude da terra 
morta. 
[...]  
 
(CAMPOS, H. O campeonato dos defuntos. 
In: WERNECK, H. (Org.). Crônicas. São 
Paulo:Companhia das Letras, 2005.)  
 
No segundo parágrafo do texto, o autor se 
refere à cidade de Cametá como necrópole 
por quê: 
 
(A) É uma cidade histórica. 
(B) É um lugar onde se enterram mortos. 
(C) É uma cidade devorada pelas águas do 

rio. 
(D) Seus casarões e seus templos são 

misteriosos. 
 
 
QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa em que 
ambas as palavras exigem acento gráfico. 
 
(A) Silenciosa; horríveis. 
(B) Historicamente; desaguava. 
(C) Solidariamente; tumulo. 
(D) Ingreme; funerária. 
 
 



 

 
 

QUESTÃO 03 – Sobre correio eletrônico, 
assinale a alternativa que apresenta o 
campo específico no qual é digitado o 
endereço de e-mail para enviar como cópia 
oculta. 
 
(A) Para: 
(B) To: 
(C) Cco: 
(D) Cc: 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 4 – Considerando a planilha do 
Microsoft Excel apresentada na imagem 
abaixo, assinale a alternativa que permite ao 
usuário fixar a exibição de coluna A, de 
modo que ao movimentar a barra de 
rolagem da planilha no sentido horizontal a 
coluna A continue sendo sempre exibida na 
tela. 
 

Mês/Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

Janeiro 96 54 12 18 19 85 45 72 15 12 1 2 7 45 14 497 

Fev. 24 13 18 25 46 35 78 40 38 25 5 40 12 19 20 438 

Março 42 2 60 19 15 5 68 60 52 45 65 32 12 43 40 560 

Abril 13 20 16 25 40 45 16 28 24 16 78 40 50 72 13 496 

Maio 96 42 12 18 19 85 72 72 15 12 1 2 7 45 14 512 

Junho 96 54 12 20 19 85 45 43 15 12 20 2 7 46 14 490 

 
  

(A)  Selecionar a coluna A e em seguida acessar 
a guia “Formatar”, seção “Congelar”, 
opção “Congelar coluna”. 

(B)  Selecionar a coluna A e em seguida acessar 
a guia “Dados”, seção “Exibir”, opção 
“Bloquear”. 

(C)  Selecionar a coluna B e em seguida acessar 
a guia “Formatar”, seção “Exibir”, opção 
“Proteger coluna”. 

(D)  Selecionar a coluna B e em seguida acessar 
a guia “Exibição”, seção “Janela”, opção 
“Congelar Painéis”, e novamente a opção 
“Congelar Painéis”. 

 
 

 
QUESTÃO 5 – Assinale a alternativa que NÃO 
contém uma função administrativa: 

 
(A) Organização. 
(B) Direção. 
(C) Controle. 
(D) Transparência 
 
 
QUESTÃO 06 – A Organização de 
Documentos e Arquivos é um serviço que 
tem como FINALIDADE principal: 
 
(A) Buscar meios de engavetar a papelada e 

agilizar o atendimento das pendências. 
(B) Retirar os documentos das mesas dos 

profissionais e colocá-los em um arquivo, 
com o intuito de diminuir a 
documentação exposta. 

(C) Criar uma técnica de incineração para 
diminuir a papelada. 

(D) Criar instrumentos de controle e 
monitoramento do armazenamento e 
tráfego de documentos nas empresas, 
por intermédio da implantação de 
técnicas e metodologias de organização 
e gerenciamento de arquivos. 

 
 
QUESTÃO 07 – Considere as seguintes 
afirmações: 
 
I.  Controle é a função administrativa pela 

qual se dirige a execução do 
planejamento, para atingir os objetivos 
da organização. 

II. Planejamento é a função administrativa 
pela qual são definidas as atividades a 
serem realizadas e os resultados a serem 
alcançados. 

III. Organização é a função administrativa 
pela qual são organizados os recursos 
disponíveis para realizar aquilo que foi 
planejado, fazendo a distribuição das 
tarefas, das autoridades e dos recursos 



 

 
 

materiais entre os membros da 
organização. 

IV.  Direção é a função administrativa pela 
qual se analisa os resultados obtidos 
verificando se foram os planejados. 
Monitora as atividades, determinando se 
a organização está ou não em direção a 
suas metas. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em: 
 
(A) II e IV. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 08 – Analise as afirmativas abaixo 
e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 
I. Comunicação interpessoal é a 

comunicação entre duas pessoas, seja na 
comunicação face a face ou em contextos 
de grupos, nas quais as partes são 
tratadas como indivíduos. 

II. Barreiras pessoais são as que decorrem 
do uso inadequado de uma linguagem 
não comum ao receptor ou aos grupos 
visados. 

III. Barreiras são os problemas que 
interferem no processo de comunicação, 
prejudicando a eficácia comunicativa. 

IV.  Como exemplo de comunicação informal 
tem-se o memorando e o ofício. 

 
Está correto o que se afirma APENAS em: 
 
(A)  II e IV. 
(B)  I e III. 
(C)  I e II. 
(D)  I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 09 – Considere as seguintes 
afirmações: 
 

I. Desenvolver o trabalho em equipe e as 
relações interpessoais é um passo 
fundamental que todos terão que dar 
dentro de uma organização. 

II. Comunicação oficial deve sempre permitir 
uma única interpretação e ser 
estritamente pessoal e uniforme. 

III. As comunicações que partem dos órgãos 
públicos devem ser compreendidas por 
todo e qualquer cidadão, mediante o uso 
de uma linguagem restrita a 
determinados grupos. 

IV. Refutar opiniões e ideias precocemente 
tende em curto prazo censurar a 
criatividade dentro da equipe, fazendo 
com que os processos tornem-se cada vez 
mais monótonos e engessados e 
fatalmente prejudicando os resultados 
individuais e coletivos. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 
 
(A) II e IV. 
(B) I e III. 
(C) I e IV. 
(D) I, II e IV. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 10 – A respeito de níveis 
organizacionais, considere as seguintes 
afirmações: 
I. OPERACIONAL – tem-se o maior número 

de empregados, chamados de “chão de 
fábrica”. 

II. TÁTICO/INTERMEDIÁRIO – compreende os 
diretores, a alta gestão responsável pela 
tomada de decisões. 

III. ESTRATÉGICO – composto pelos gerentes 
e responsáveis pela execução das tarefas. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 
 

(A) I. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) Nenhuma afirmação está correta. 

_____________________________________ 
 



 

 
 

QUESTÃO 11 – Leia a matéria jornalística a 
seguir, a respeito de uma personalidade da 
atualidade, e marque a opção que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna. “Desde que se 
tornou protagonista do combate às 
mudanças climáticas, a ativista sueca 
__________, de 16 anos, vem dividindo 
opiniões. Ela “viralizou” na Internet após 
fazer um discurso carregado de emoção um 
dia antes da cúpula climática da 
Organização das Nações Unidas. De fato, as 
redes sociais exalam admiração, mas 
também rechaçam a ativista. Uma das 
principais figuras a zombar dela foi o 
presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump”. (BBC Brasil, 27/09/2019, com 
adaptações). 
 
(A) Angela Davis. 
(B) Emma Watson. 
(C) Greta Thunberg. 
(D) Malala Yousafzai. 
 
 
QUESTÃO 12 – Em abril deste ano, o 
Presidente da República, Jair Bolsonaro, 
procedeu à demissão do então Ministro da 
Educação, Ricardo Vélez Rodríguez. 
Atualmente, ocupa o cargo de Ministro da 
Educação o professor e economista: 
 
(A) Paulo Guedes.  
(B) Marcos Pontes.  
(C) Olavo de Carvalho.  
(D) Abraham Weintraub. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 13 – Considere a seguinte crítica 
sobre uma recente produção 
cinematográfica norte-americana e marque 
a opção que indica o título do filme a que se 
refere. “Embora seja considerado um 
grande candidato ao Oscar do ano que vem, 
o filme se vê também envolvido em uma 
polêmica associada à dura realidade dos 
massacres com armas de fogo nos Estados 

Unidos. Desde a sua primeira exibição, a 
história da transformação de Arthur Fleck 
no icônico vilão foi alvo de críticas por 
possivelmente incitar atos de violência. 
Afinal, há quem veja na revolução criada na 
trama pelo personagem de Joaquin Phoenix 
um potencial apoio a atos criminosos que já 
acontecem com frequência no mundo real”. 
(Portal Omelete, 04/10/2019, com 
adaptações) 
 
(A) Drácula. 
(B) Coringa. 
(C) Darth Vader. 
(D) Terminator. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 14 – Aplicativos de entrega de 
refeições estão cada vez mais populares 
entre os brasileiros. A quantidade de 
entregadores influencia diretamente na 
quantidade de entregas a serem feitas, visto 
que a dinâmica do aplicativo permite que 
um mesmo entregador trabalhe para 
diversos restaurantes. Considerando que um 
entregador realiza uma entrega, em média, 
em 20 minutos, quantos entregadores são 
necessários para realizar 15 entregas em 
uma hora? 
 
(A) 4 entregadores. 
(B) 5 entregadores. 
(C) 6 entregadores. 
(D) 8 entregadores. 
 
 
QUESTÃO 15 – Em um lançamento de 
moedas para decidir quem começa com a 
posse de bola em um jogo de futebol, o 
capitão de um time sempre escolhe coroa. 
Considerando que quem escolhe o lado 
virado para cima da moeda começa com a 
posse de bola, qual a probabilidade 
aproximada desse time conseguir começar 
com a posse de bola em 5 jogos seguidos? 
 



 

 
 

(A) 3%. 
(B)  5%. 
(C)  12,5%. 
(D)  50% 
_____________________________________ 

 
_ 
(A)  
Escherichia coli. 

(B) Klebsiella spp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


