
Prezado(a) candidato(a):

•  Dia 18/07/2022, a partir das 15h – Divulgação da lista de classifi cação 
geral dos demais cursos e do resultado da prova de aptidão e 
convocação para envio dos documentos de matrícula da 1ª Lista de 
Convocação vestibulinhoetec.com.br

O gabarito ofi cial da prova será divulgado a 
partir das 15 horas do dia 07/07/2022, no site 
vestibulinhoetec.com.br

A B D E

Gabarito oficial
Resultado

BOA PROVA!

Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame.
1. Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste.
2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
3. Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar 

este local, levar consigo este caderno de questões.
4. Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Definitiva. Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos 

corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
5. Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no local 

em que há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
6. Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível.
7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado.
8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho.
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha 

de Respostas Intermediária, que se encontra na última página deste caderno de questões.
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha 

de Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha 

de Respostas Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte 

e cheio, conforme o exemplo a seguir: 

 14. Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Definitiva, na sua carteira. Ao término 
da prova, você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Definitiva, devidamente 
assinada, ao Fiscal.

15. Enquanto o candidato estiver realizando o Exame é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone 
celular (o(s) aparelho(s) deverá(ão) permanecer totalmente desligado(s), inclusive sem a possibilidade de emissão 
de alarmes sonoros ou não, nas dependências do prédio onde o Exame será realizado), radiocomunicador ou aparelho 
eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) 
estranhos à prova.

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo Vestibulinho, bem como a desobediência às exigências 
registradas na Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a desclassificação do candidato.

17. Será desclassificado do Processo Seletivo-Vestibulinho, o candidato que:
• não comparecer ao Exame na data determinada;
• chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30min;
• realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos 

§§ 5o e 6o do artigo 21 da Portaria CEETEPS-GDS que regulamenta o Processo Seletivo–Vestibulinho do 2o Semestre 2022;  
• não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §§ 5o e 6o do artigo 21 da 

Portaria Portaria CEETEPS GDS que regulamenta o Processo Seletivo–Vestibulinho do 2o Semestre 2022; 
• retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas Definitiva;
• utilizar-se ou tentar utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e 

apontamentos durante a realização do exame;
• retirar-se do prédio em definitivo, antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo;
• perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido durante 

a realização do Exame;
• retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva;
• utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
• não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame;
• realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros candidatos 

durante o período das provas;
• realizar a prova fora do local determinado pela Etec/Extensão de Etec;
• zerar na prova teste.

Técnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e DietéticaTécnico em Nutrição e Dietética
CADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULOCADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULOCADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULO

 Nome do(a)
 candidato(a): _______________________________________________________________ Nº de inscrição: ____________________

Exame: 03/07/2022 
(domingo), às 13h30

Vestibulinho
2o SEM/2022

CADERNO  DE  QUESTÕESCADERNO  DE  QUESTÕESCADERNO  DE  QUESTÕES



Questão 01

Questão 03

Questão 02

2      

Existe uma classe de compostos de origem vegetal constituída sobretudo de polissacarídeos 
e substâncias associadas que, quando ingeridas, não sofrem hidrólise, digestão e absorção 
no intestino delgado de seres humanos. Essa substância ajuda no controle de colesterol 
sanguíneo e evita câncer coloretal,  por exemplo.  Quais são as partes dos alimentos 
vegetais que resistem aos processos digestivos?

(A) Talos.

(B) Folhas.

(C) Sementes.

(D) Fibras alimentares.

(E) Aparas.

A síntese da serotonina  é feita por meio de um aminoácido essencial,  responsável na 
ação de promover o bem-estar. Por meio dessa síntese gerada, há  vários efeitos no 
Sistema Nervoso Central, como na regulação do humor, do estresse e da agressividade. 
Baixas taxas  desse  aminoácido favorece o  aparecimento da ansiedade. 

No combate a infecções que atacam o Trato Gastrointestinal (TGI) e geram diarreia, 
uma estratégia nutricional que tem se mostrado eficiente,  além da hidratação e dieta 
adequada,  é o emprego de:

(A) Creatinina.

(B) Whey protein.

(C) Ômega 3.

(D) Ômega 6 e ômega 9.

(E) Prebióticos e probióticos.

O aminoácido em questão é:

(A) Fenilalanina.

(B) Tirosina.

(C) Triptofano.

(D) Metionina.

(E) Valina.
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Questão 04

Questão 05

Questão 06

3      

Beatriz, Técnica em Nutrição de um restaurante,  resolveu conferir  no estoque, se  havia 
cenouras para a produção de arroz à grega, tendo em vista o almoço especial de dia dos 
pais, que seria comemorado no dia seguinte. 

Para preparar o arroz,   serão necessários 3kg de cenoura, sendo que seu fator de correção 
é igual a 1,18. Beatriz calculou o peso total, em gramas (g), de cenoura que deveria comprar. 

Geleia, além de saborosa é versátil, usamos em cobertura  ou recheio de bolos, calda de sorvetes, 
ou simplesmente para passar nas torradas na confecção de um lanche em escolas infantis. 
O principal constituinte das frutas, indispensável ao preparo de geleias é denominado:

(A) Celulose.

(B) Pectina.

(C) Sacarose. 

(D) Dextrina.

(E) Frutose.

Assinale a alternativa que não apresenta uma situação considerada como acidente de trabalho:

(A) O atropelamento do funcionário, durante o trajeto de ida da sua casa até a empresa, 
causando ferimentos e necessitando de internação.

(B) A ocorrência de um incêndio dentro da empresa, provocando queimaduras de primeiro 
grau no funcionário. 

(C) O corte profundo no dedo da mão,  durante o uso de faca na manipulação de carnes, 
levando à necessidade de sutura no dedo do colaborador.

(D)  O desabamento do teto da empresa, durante uma festa de final de ano,  causando ferimentos 
em alguns funcionários.

(E) O acidente de ônibus onde o funcionário viajava, em seu período de férias da empresa, 
causando fratura em uma das pernas.

A quantidade a ser adquirida será de:

(A) 3.450 g

(B) 3.500 g

(C) 3.540 g

(D) 3.550 g

(E) 3.350 g
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Questão 08

Questão 09

Questão 07

4      

No cardápio de um restaurante industrial temos a seguinte composição: entrada,
prato principal, prato básico, guarnição, sobremesa, bebida e complementos. Assinale a 
alternativa que representa a entrada  de uma refeição.

(A) Arroz e feijão fradinho.

(B) Pernil assado.

(C) Abobrinha gratinada recheada com ricota, tomate e manjericão.

(D) Salada de escarola com pepino e tomate cereja.

(E) Pudim de maria mole.

Em relação às boas práticas para o descongelamento de alimentos, é correto afirmar:

(A) O descongelamento de alimentos em geladeira ou em forno de micro-ondas é considerado 
seguro.

(B) Alimentos descongelados podem ser congelados novamente.

(C) Carnes descongeladas devem ser mantidas em geladeira, podendo ser consumidas em 
até 8 dias.

(D) Deve-se descongelar carnes debaixo da água corrente da torneira.

(E) O líquido que escorre do descongelamento não oferece risco de contaminação.

A NR–26 é a Norma Regulamentadora que apresenta informações relativas à Sinalização de 

Segurança no  ambiente de trabalho. Ela é responsável pela identificação dos equipamentos 

de segurança, delimitação de áreas e identificação de tubulações, como o gás.

De acordo com a NR–26, o que indica a cor AZUL?

(A) Canalizações contendo ácidos. 

(B) Cuidado.

(C) Segurança.

(D) Caixa de alarme de incêndio.

(E) Fluído não identificado por outas cores. 
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Questão 10

Questão 11

5      

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para cozinha industrial, 
são fundamentais para evitar acidentes e garantir a segurança dos 
colaboradores. 

Sobre o manipulador de alimentos, considere as seguintes afirmativas:

É correto o que se afirma em:

(A) Somente item II.

(B) Somente item IV.

(C) Itens I e IV.

(D) Itens II e III.

(E) Itens I, III e IV.

Qual EPI abaixo, tem seu uso recomendado para proteção do manipulador de alimentos 
especificamente quando ele estiver grelhando bifes?

(A) Avental térmico.

(B) Luva de malha de aço.

(C) Avental de algodão.

(D) Luva de látex.

(E) Bota de segurança.

I
O manipulador de alimentos deve lavar as mãos com sabonete comum e 
secá-las com toalha de pano.

II As mãos devem ser lavadas a cada troca de atividade na cozinha.

III
Após a lavagem das mãos, deve-se enxugá-las e em seguida aplicar 
solução antisséptica, como o álcool 70 °.

IV
O manipulador de alimentos pode lavar as mãos em qualquer pia existente 
na cozinha.

Nutrição e Dietética     •                          •      VESTIBULINHO 2o sem|2022     (Vagas Remanescentes)



Questão 13

Questão 14

Questão 12

6      

O termo utilizado para o procedimento,  que tem como objetivo eliminar ou reduzir os 
microrganismos até níveis suportáveis em superfícies vivas externas, como pele e algumas 
mucosas, é:

(A) Antissepsia.

(B) Assepsia.

(C) Desinfecção.

(D) Lavagem.

(E) Sanificação.

Segundo a Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013, os exames médicos e laboratoriais dos 
manipuladores de alimentos devem ser realizados com qual frequência mínima?

(A) Mensal.

(B) Semestral.

(C) Trimestral.

(D) Anual.

(E) Bimestral.

Nos últimos dois anos, vivenciamos  a epidemia do Covid 19 que gerou muitas mortes 
por síndrome da deficiência respiratória grave, decorrente da liberação de citocinas 
inflamatórias em grande quantidade. Cientistas do mundo todo estudaram o papel de 
uma vitamina em especial,  que em baixos níveis, gera um aumento do nível de moléculas 
que causam inflamação no organismo, as chamadas citocinas. 

A vitamina responsável por esse aumento do processo inflamatório,  em casos de deficiência, é:

(A) Vitamina A.

(B) Vitamina B12.

(C) Vitamina C.

(D) Vitamina D.

(E) Vitamina K.
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Questão 16

Questão 15

Questão 17

7      

Assinale a alternativa que não se aplica a uma UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição):

(A) Toda UAN deve fornecer refeições seguras para seus clientes.

(B) Somente com cardápio de alto custo uma UAN consegue atingir a qualidade esperada 
pelos clientes.

(C) UAN é um estabelecimento que produz e distribui alimentos para coletividades sadias.

(D) A Unidade Produtora de Refeições (UPR) é uma UAN que apresenta características 
comerciais, tais como lanchonetes, padarias e pizzarias.

(E) As refeições servidas em uma UAN devem fornecer nutrientes necessários à manutenção 
da saúde dos clientes.

Maior glândula do corpo humano, situado na cavidade abdominal e em sua maior parte 
posicionado do lado direito. Apresenta várias funções e uma dela é a produção da bile, 
que é lançada no intestino delgado, na região do duodeno, para favorecer a digestão 
de gorduras. 

Assinale a alternativa que não apresenta uma atividade administrativa realizada pelo Técnico 
em Nutrição e Dietética em uma UAN:

(A) Coordenar a execução das atividades de porcionamento. 

(B) Acompanhar e orientar as atividades de controle de qualidade em todo processo. 

(C) Verificar medidas antropométricas dos indivíduos para realização de avaliação nutricional. 

(D) Treinar a equipe operacional. 

(E) Orientar funcionários para o uso correto de uniformes e de EPIs (Equipamento de 
Proteção Individual).

A descrição acima refere-se:

(A) Pâncreas.

(B) Peritônio.

(C) Diafragma.

(D) Fígado.

(E) Vesícula Biliar.
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Questão 18

Questão 19

Questão 20

8      

Muitas são as técnicas utilizadas no pré-preparo dos alimentos, para facilitar a produção de 
refeições em ambiente doméstico ou em grandes escalas como as cozinhas de restaurantes 
industriais.

A técnica de retirada de sal de carnes curadas, como carnes para feijoada ou peixes salgados 
como o bacalhau, é identificada como:

(A) Dessalgar.

(B) Salgar.

(C) Hidratar.

(D) Ralar.

(E) Demolhar.

O açúcar invertido consiste em um xarope quimicamente produzido a partir do açúcar 
comum, a sacarose; um dissacarídeo formado por dois açúcares simples. 

Desta forma, podemos considerar que o açúcar invertido é:

(A) Mistura de frutose e sacarose por hidrólise da glicose.

(B) Mistura de glicose e frutose por hidrólise da sacarose.

(C) Mistura de sacarose e lactose por hidrólise da frutose.

(D) Mistura de lactose e frutose por hidrólise da glicose.

(E) Mistura da glicose e sacarose por hidrólise da frutose.

As PANCs, plantas alimentícias não convencionais, são os vegetais ou porções de plantas 
comestíveis.  Esses vegetais, porém, não constituem um grupo homogêneo, como uma família de 
plantas, e podem incluir, por exemplo, tanto as nativas quanto as exóticas, ou ainda plantas de 
produção espontânea e as cultivadas.

I 
Todas podem ser consumidas indiscriminadamente, e tornam o acesso à 
alimentação da população de baixa renda mais democrático.

II
Muitas PANCs podem ser consumidas in natura, utilizadas na forma de suco ou 
em saladas. Outras podem ser ingeridas cozidas ou refogadas, e existem ainda 
aquelas que obrigatoriamente devem passar por cozimento.
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Questão 21

Questão 22

9      

É correto o que se afirma em:

A elaboração dos cardápios constitui a etapa inicial para a previsão e compra de gêneros. 
Além do per capita, há necessidade de outro indicador essencial, para que seja efetuado o 
cálculo do peso bruto, que é denominado:

(A) Custo previsto.

(B) Fator de correção.

(C) Estoque existente.

(D) Margem de segurança.

(E) Frequência de cardápio.

A representação gráfica do desenvolvimento do trabalho e da divisão entre serviços, seções e 
setores é denominada:

(A) Organograma.

(B) Cronograma.

(C) Diagrama.

(D) Fluxograma. 

(E) Ergonomia.

(A) I II IV V

(B) I II III V

(C) II III IV V

(D) I III IV V

(E) I II III IV

III
Segundo a Embrapa, as PANCs têm atraído a atenção de agricultores e 
consumidores interessados em diversificar a produção e a alimentação com 
produtos orgânicos, mais nutritivos e saudáveis.

IV
Os benefícios variam de acordo com a planta e já atraem muitos pesquisadores e 
chefs de cozinha interessados, que têm introduzido as PANCs em receitas gourmet 
de restaurantes de grandes centros urbanos.

V Capuchinha (Beldroega) e Ora-pro-nóbis (Crepis) são exemplos de PANCs.
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Questão 23

Questão 24

Questão 25

10      

A Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) é uma ferramenta 
que permite avaliar os perigos e estabelecer sistemas de controle focados na 
prevenção ao invés da análise do produto final. Ela possui uma sequência de 
sete princípios que devem ser seguidos. 

O álcool é um representante do grupo de fonte de calorias vazias, pois gera somente energia 
sem apresentar nenhum nutriente. Um grama de álcool fornece aproximadamente:

(A) 4 kcal

(B) 5 kcal

(C) 7 kcal

(D) 9 kcal

(E) 10 kcal

Podemos conceituar Ética como o ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou 
mau, certo ou errado. As palavras ética e moral têm a mesma base etimológica: a palavra grega 
ethos e a palavra latina moral ambas significam hábitos e costumes. Nesse sentido, podemos 
afirmar que:

Assinale a opção que indica, respectivamente, os dois primeiros princípios.

(A)
 Realizar uma análise de  perigos
 Identificar pontos críticos de controle

(B)
 Identificar pontos críticos de controle
 Estabelecer procedimentos para monitoramento de pontos críticos de controle

(C)
 Implementar as boas práticas
 Identificar pontos críticos de controle

(D)
 Identificar pontos críticos de controle
 Estabelecer limites críticos para medidas preventivas.

(E)
 Analisar perigos e riscos
 Estabelecer limites críticos para medidas preventivas.
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Questão 26

11   

As relações de trabalho diferem da relação de emprego: a primeira, relaciona-se com a 
prestação de serviço, seja ele remunerado ou não; a última é regulamentada pela CLT, por meio 
de um contrato de trabalho, que define os direitos e as obrigações das  partes envolvidas. 
São diferenças entre a relação de trabalho e a relação de emprego:

(A) com a reforma da legislação trabalhista, não há que se falar em distinção entre relação 
de emprego e relação de trabalho, tornando-se uma relação jurídica única.

(B) para ter validade, o contrato de trabalho deve ser formal; inexistindo contrato, 
verificamos a relação de trabalho.

(C) o contrato de estágio profissional, regido pela Lei nº 11.788/2008, refere-se à contratação de 
estudantes matriculados em instituições de ensino público, de nível superior e educação 
profissional para fins de trabalho remunerado, regido pela CLT, em virtude da expectativa 
de efetivação. 

(D) O empregado doméstico, que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa, 
e pessoal, no âmbito residencial dos seus contratantes, por menos de 2 (dois) dias por 
semana é regido pela CLT.

(E) A relação de emprego ocorre em conformidade com o art.3º da CLT, ou seja, quando houver 
prestação de serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário; já a relação de trabalho ocorre quando um ou mais requisitos do art. 3º 
da CLT não são preenchidos. 

(A) o valor moral da prudência é único e, por esse motivo, não pode ser estudado e enquadrado 
de uma forma diferente em cada sociedade; logo, o valor moral da prudência não se define 
como um valor ético.

(B) partindo do conceito da ética, os valores éticos são princípios que não se limitam 
apenas aos valores morais de uma sociedade, mas também procuram se focar nas 
características compreendidas como essenciais para o melhor modo de viver ou agir em 
sociedade de modo geral.

(C) o bem não é um valor reconhecido como o ideal ético, ainda que embase a boa ação, 
a ação correta e a virtude, sem qualquer identificação com a felicidade, o prazer ou a justiça, 
por exemplo.

(D) a justiça é o valor fundamental que orienta as ações humanas para que os efeitos das 
ações sejam prejudiciais ao menor número possível de pessoas, pois a justiça deve 
favorecer sempre um grupo de indivíduos.

(E) na verdade, não é um valor ligado à ideia de honestidade em relação ao conhecimento 
e à informação de algo, mas apenas nas crenças subjetivas da sociedade.
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Questão 27

12      

Disponível em: https://slideplayer.com.br/slide/9737691/. Acesso em: 03/04/2022. Original colorido.

Leia com atenção o conteúdo da placa abaixo para responder à questão 28. 

O Artigo 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) conta com 78 incisos que, ao 
assegurar os direitos individuais do ser humano, objetivam assegurar uma vida 
digna, livre e igualitária a todos os cidadãos de nosso País. Para se ter um resumo 
simplificado da organização das leis, basta pensar que o artigo, em seu Caput, indica a 
ideia central do que a lei quer dizer, com os parágrafos prevendo seus desdobramentos, 
como exceções e condições. Já os incisos, enumerados, são complementos e adições 
que dão suporte ao Caput, enquanto as alíneas costumam ser menos usadas, sendo 
utilizadas para explicações ainda mais detalhadas, geralmente dentro dos incisos. 

Considerando a temática do art. 5º da CF/88, pode-se afirmar que:

(A) a igualdade é um direito dispensável para que se atinja o objetivo de “erradicar a pobreza 
e a marginalização”. 

(B) no caput do artigo 5º, encontramos a garantia ao “direito à propriedade privada”, que 
também se faz presente em seu inciso XXII, garantindo aos cidadãos o direito a possuir 
propriedade privada sem interferência do Estado ou de terceiros. Esse direito não admite 
qualquer exceção.

(C) o artigo 5º não é considerado cláusula pétrea (Artigo 60, § 4º, inciso IV, CF), e pode ser 
alterado a qualquer momento pelo Legislador constituinte.

(D) o inciso I do artigo 5º é um resumo de como devem ser garantidos os direitos fundamentais 
dos indivíduos no Brasil; por meio desse inciso, os direitos fundamentais encontram meios 
de alcançar os seus objetivos, previstos no art. 3º.

(E) para a manutenção da igualdade entre todos os cidadãos, devemos contar apenas com o 
inciso I do artigo 5º, inexistindo outras leis protetivas.
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Questão 28

A mensagem contida na placa inicia-se com a seguinte expressão: “Sr. Pichador”. Sobre essa 
particularidade, podemos afirmar que:

(A) quem escreveu a placa utilizou-se do vocativo, um recurso linguístico cuja função é atrair a 
atenção do interlocutor.  

(B) quem escreveu a placa, ao usar o vocativo, se dirigiu apenas a um pichador específico. 

(C) quem escreveu a placa pode ser considerado o receptor da mensagem, já o “Sr. Pichador” 
seria o emissor.

(D) quem escreveu a placa considera o pichador uma pessoa de idade, pois se dirigiu a ele 
como “senhor”. 

(E) quem escreveu a placa mostra-se muito cansado da recorrência das pichações, por isso 
resolveu redigi-la. 

Leia o trecho a seguir para responder à questão 29.

“No último carnaval, no mesmo dia, meu colega 

bateu a moto na zona sul e o seu irmão mais 

novo foi atropelado na zona norte. Por quê? 

Porque ele não foi nem um pouco prudente.”

A palavra “ele”, destacada no trecho acima, 

foi responsável por produzir um problema de 

sentido na frase, pois não fica claro se o redator 

está se referindo a “meu colega” ou “seu irmão 

mais novo”. Trata-se de uma ocorrência de 

________________, uma palavra utilizada para 

designar os equívocos de sentido advindos de 

construções ________________ de frases ou do 

uso de termos impróprios. 

I

II
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“Mick Jagger se apresentará no Brasil no próximo sábado. 
O vocalista do The Rolling Stones está bastante 
entusiasmado com o show.” 
(Jornal do Bairro, 03/04/2022) 

Leia a seguinte manchete publicada em um jornal de um bairro da cidade
 de São Paulo para responder à questão 30.

Questão 30

Sobre a passagem acima, escolha a alternativa correta: 

(A) O uso da passagem “O vocalista do The Rolling Stones”, na segunda oração, foi indevido, 
pois todos sabem quem é Mick Jagger. 

(B) Se considerarmos o contexto em que a passagem foi escrita, a expressão “no próximo 
sábado” está mal utilizada, pois não se sabe exatamente quando ocorrerá o show 
anunciado.  

(C) Trata-se de uma passagem com predominância da função emotiva da linguagem, pois 
o foco está integralmente em Mick Jagger, o emissor da mensagem. 

(D) O nome próprio Mick Jagger foi referenciado na segunda oração como “O vocalista do 
The Rolling Stones” como uma forma de evitar a repetição do nome próprio e também 
informar ao leitor quem é Mick Jagger. 

(E) A função da linguagem predominante na passagem é a fática, pois a intenção do jornal 
é chamar a atenção para o receptor da mensagem, ou seja, os leitores do bairro.  

Questão 29

As palavras que completam correta e respectivamente a passagem acima são: 

I. II.

(A) ironia defeituosas

(B) ironia problemáticas

(C) ambiguidade defeituosas

(D) ambiguidade corriqueiras

(E) polissemia corriqueiras
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CADASTRO DE RESERVA PARA ACESSO ÀS VAGAS REMANESCENTES DO 2º MÓDULO

 Nome do(a)
 candidato(a): _______________________________________________________________ Nº de inscrição: ____________________

Exame: 03/07/2022 
(domingo), às 13h30Vestibulinho

2o SEM/2022

FOLHA DE RESPOSTAS
INTERMEDIÁRIAS

Prezado(a) candidato(a),Prezado(a) candidato(a),Prezado(a) candidato(a),

A B D E

1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas 
assinaladas para esta Folha de Respostas Intermediária.

2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir: 

3. Não deixe questões em branco.
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão.
5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas nesta Folha de Respostas 

Intermediária para a Folha de Respostas Defi nitiva, utilizando caneta esferográfi ca de 
tinta preta ou azul.

PROVA (30 RESPOSTAS)

RESPOSTAS de 01 a 15 RESPOSTAS de 16 a 30

NÃO  AMASSE,NÃO  AMASSE,

NÃO  DOBRE,NÃO  DOBRE,

NEM  RASURENEM  RASURE

ESTA  FOLHA.ESTA  FOLHA.

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E
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