
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.
2 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:

• confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
• assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

3 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de 
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTAS.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada.
ATENÇÃO: Nos termos do Edital 9.5.5. não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de 
provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. 9.5.6. Ao terminar a Prova Objetiva 
de Múltipla Escolha, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Provas e o Cartão de Respostas, 
devidamente assinados nos locais apropriados. 9.5.12.1. Os candidatos não poderão utilizar-se, em 
hipótese alguma de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou lápis-borracha ou outro material distinto. 
Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante 
consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de provas. 
9.5.25.1. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos 
escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. 9.5.27. Será vedado ao candidato o 
porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial 
de licença para o respectivo porte. 9.5.29. Findo o horário limite para a realização da prova, o candidato 
deverá entregar a folha de resposta da prova objetiva, devidamente preenchida e assinada ao 
Aplicador de Sala. 9.5.32. (alíneas a, b, c, e, f, i)  Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: 
Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes. 
Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso 
Público, por qualquer meio. Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros. Portar, 
mesmo que desligados ou fizer uso, durante o período de realização das provas, quaisquer equipamentos 
eletrônicos como relógios, calculadora, walkman, notebook, palm-top, agenda eletrônica, gravador, 
telefone celular, beep, pager  entre outros. Fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações. 
Deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva, findo o prazo limite para realização da prova. 

O Caderno de Questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no endereço 
eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, no dia 21 de outubro de 2014.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS
Data:        /       /

CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS 
Edital nº 01/2014

NUTRICIONISTA
Código 304



 2

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 50 (cinquenta) 
questões objetivas, cada uma constituída de 04 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 
15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos 
Gerais e Atualidades, 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos, todas 
perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou 
recursos posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO – Leia o texto a seguir para responder às questões de 1  a 15.

Conpozissão imfãtil

   O mundo é dividido em nações, que é o nome que tem os países como o Brasil, o Japão, etc., mas não 
Rio de Janeiro, Cuiabá, Pernambuco, que isso não é nação, é cidade. Quase nunca a gente percebe que o 
mundo é dividido em nações porque aqui no Brasil só tem brasileiro e a gente fica pensando que o mundo é 
como o Brasil, mas em copas do mundo a gente percebe. Cada nação insiste em falar uma língua diferente. Não 
sei por que todo mundo não fala português, que é tão fácil que até criança pequena fala, sem precisar estudar, 
como precisa com todas as outras línguas. Na Suíça e na Bélgica eles falam muitas línguas, além do suíço e 
do bélgico. Na hora do hino, cada jogador canta numa língua e fica parecendo com a hora do recreio, quando 
todo mundo grita e ninguém entende, mas eles estão acostumados. Também no jogo cada um fala com  o 
outro numa língua, e isso é uma maneira de confundir o outro time, que não sabe o que eles estão combinando.

   Cada nação tem uma camisa diferente, para a gente saber de que nação a pessoa é, e isso não só os 
jogadores mas também as pessoas que vão assistir e até as pessoas nas ruas, no ônibus, no avião ou no 
metrô. A melhor é a de um país chamado Croácia, onde vivem os croatas, que são pessoas que gostam muito de 
jogar xadrez, por isso a camisa deles é como um tabuleiro de xadrez, como os quadradinhos branco e vermelho. 
Quando o jogo está chato, os jogadores param de jogar futebol, tiram a camisa, estendem ela no chão e jogam 
xadrez. O público de lá gosta muito mais, e canta e torce muito mais. A camisa da França é azul e os jogadores 
são chamados de “azuis”, mas na verdade só a camisa é azul, eles são brancos ou pretos, como todo mundo.

   As nações têm bandeiras e hinos. Acho a  bandeira do Brasil a mais bonita de todas, fora algumas, 
e muito bem feita para o futebol: tem o verde dos gramados, o amarelo da taça que o campeão vai 
ganhar e a bola. No meio tem uma faixa que quando o Brasil é campeão fica escrito “campeão”, e 
quando não é fica escrito uma bobagem qualquer. Nunca vi tanta bandeira como agora. Algumas são sem 
graça, como as que têm só duas cores e uma cruz no meio. Outras são interessantes, principalmente 
para nós, meninas, como as que têm estrelinhas e outros desenhos. A da Costa Rica tem naviozinhos de 
um lado e do outro de uma terra com vulcões. Mostra como o país é fininho e como é difícil viver nele, 
todo mundo muito apertado, quase sem poder respirar, e ainda com medo de vulcão. A mais engraçada 
é a da Argentina, que tem um solzinho com olho, nariz e boca. É uma bandeira amiga das crianças. Meu 
pai não gosta que eu torça para a Argentina, mas eu torço, por causa do solzinho, e não falo para ele.

Antes do jogo tem os hinos e a televisão vai traduzindo o que eles estão cantando. Aí eu tenho medo. O da 
França diz para os filhos da pátria  formarem  batalhões e atacarem os inimigos. Deve ser terrível viver na 
França. Lá tem inimigos que querem estrangular as crianças, diz o hino deles. Os franceses cantam essas 
coisas como se não fosse nada demais, mas eu nunca vou querer ir lá na França. Esses países são muito 
inseguros. Nos Estados Unidos o hino explica que tem foguetes e bombas voando. Como os jogadores podem ser 
bonzinhos depois de cantar essas coisas? Teve um que mordeu um outro. Acho que foi pouco, coisas muito 
piores podiam acontecer.   Podia acontecer de morrerem, por exemplo. Tem muito hino que fala de morrer. O da 
Itália pede que todos estejam prontos para morrer, porque a Itália chamou. Como é que pode chamar os outros 
para morrer? O do Uruguai pede para escolher a pátria ou o túmulo. O nosso do Brasil, que eu prefiro, entre 
outros, porque não dá para entender as palavras, e por isso não ameaça ninguém, mesmo assim tem um pedaço 
que diz que a gente não teme a própria morte. A Fifa não devia deixar eles cantarem essas coisas. É um risco 
no fim do jogo o campo ficar cheio de mortos. Faz bem o jogador da França que não canta o hino deles, ainda 
mais um hino daqueles. Os nossos cantaram sempre, todos, e choraram muito. Não sei porque. Quem chorou 
mais, eu acho, foi o Thiago Silva. Aqui em casa até meu pai chorou. Eu não choro. Tenho mais o que fazer.

Toledo, R.P., Veja, 09/07/2014 (texto adaptado)
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QUESTÃO 1

“O nosso do Brasil, que eu prefiro, entre outros, porque não dá para entender as palavras, e por isso 
não ameaça ninguém, mesmo assim tem um pedaço que diz que a gente não teme a própria morte.”

Sobre o trecho acima, só é ERRADO afirmar que:

A) Para a menina, o trecho do hino que fala da “própria morte” não contém resquícios de ameaça ou de 
agressividade.

B) A menina expressa sua dificuldade em entender a letra do hino brasileiro.
C) Na visão da garota, o hino do Brasil é, comparativamente, menos inofensivo por não expressar tanta 

sugestão de violência.
D) A dificuldade em decodificar a letra do hino brasileiro é associada à ideia de que ele contém menos 

sugestão de violência. 

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que NÃO contém um indicativo da ingenuidade revelada pela criança autora da 
composição.

A) O fato de ela nutrir maior ou menor simpatia por um país em função do desenho da  bandeira.
B) O fato de ela entender a letra dos hinos de forma  literal, como  se revelassem a forma de ser e viver 

de uma nação.
C) O fato de ela não ter chorado durante a apresentação do hino brasileiro.
D) O fato de ela supor que a razão de os jogadores falarem línguas diferentes é uma estratégia para ajudar 

no jogo.

QUESTÃO 3

“Teve um que mordeu um outro. Acho que foi pouco, coisas muito piores podiam acontecer. Podia acontecer 
de morrerem, por exemplo.”

Sobre o fragmento acima, é INCORRETO afirmar que:

A) a criança interpretou a mordida como uma concretização da agressividade que se prenuncia nos hinos 
dos países.

B) as formas verbais “podiam” e “podia” aceitam a substituição por “poderiam” e “poderia”, respectivamente, 
sem alteração de sentido.

C) nele se expressa um desejo de fundo malicioso da autora da composição.
D) o plural do verbo “morrer” se justifica pela concordância com “jogadores”.

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que NÃO se observa um equívoco decorrente da imaginação infantil da autora da 
composição.

A) “É um risco no fim do jogo o campo ficar cheio de mortos.”
B) “[...] mas na verdade só a camisa é azul, eles são brancos ou pretos, como todo mundo.”
C) “Mostra como o país é fininho [...] todo mundo muito apertado, quase sem poder respirar, e ainda com 

medo de vulcão.”
D) “Quando o jogo está chato, os jogadores [...]  jogam xadrez.”
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QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que a criança NÃO comete equívoco conceitual ou de informação.

A) “Na Suíça e na Bélgica eles falam muitos línguas, além do suíço e do bélgico.”
B) “O mundo é dividido em nações, que é o nome que tem os países como o Brasil, o Japão, etc., mas não 

Rio de Janeiro, Cuiabá, Pernambuco, que isso não é nação, é cidade.”
C) “[...] pessoas que gostam muito de jogar xadrez, por isso a camisa deles é como um tabuleiro de xadrez, 

como os quadradinhos branco e vermelho.”
D) “Tem muito hino que fala de morrer.”

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que NÃO se observa um termo ou estrutura próprios da linguagem popular, informal.

A) "A FIFA não deveria deixar eles cantarem essas coisas."
B) “[...] e a gente fica pensando que o mundo é como o Brasil, mas em copas do mundo a gente percebe.”
C) “O da França diz para os filhos da pátria  formarem  batalhões e atacarem os inimigos.”
D) “Os franceses cantam essas coisas como se não fosse nada de mais, mas eu nunca vou querer ir lá 

na França.”

QUESTÃO 7 

De acordo com a norma culta, assinale a alternativa em que se observa inadequação quanto à concordância 
verbal.

A) “A melhor é a de um país chamado Croácia, onde vivem os croatas, que são pessoas que gostam muito 
de jogar xadrez [...].”

B) “Acho que foi pouco, coisas muito piores podiam acontecer.”
C) “Os nossos cantaram sempre, todos, e choraram muito.”
D) “[...] que é o nome que tem os países como o Brasil, o Japão, etc., mas não Rio de Janeiro, Cuiabá, 

Pernambuco [...].”

QUESTÃO 8

Em todos os trechos abaixo, o verbo ter foi utilizado de maneira informal, coloquial, fora do padrão culto da 
língua, EXCETO em:

A) “Cada nação tem uma camisa diferente [...].”
B) “Lá tem inimigos que querem estrangular as crianças [...].”
C) “Nos Estados Unidos o hino explica que tem foguetes e bombas voando.”
D) “Teve um que mordeu um outro.”

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que o termo sublinhado NÃO corresponde ao vocábulo entre colchetes.

A) “[...] cada jogador canta numa língua e fica parecendo com a hora do recreio, quando todo mundo grita 
e ninguém entende, mas eles estão acostumados.” [as crianças na hora do recreio]

B) “O público de lá gosta muito mais, e canta e torce muito mais.” [Croácia]

C) “Mostra como o país é fininho e como é difícil viver nele [...] ” [no país, a Costa Rica]

D) “Como os jogadores podem ser bonzinhos depois de cantar essas coisas?” [as ameaças do hino]
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 QUESTÃO 10

“Eu não choro. Tenho mais o que fazer.”

Assinale a alternativa que contém uma redação em que se preserva o sentido básico do fragmento acima.

A) Como tenho mais o que fazer, não choro.
B) Embora tenha mais o que fazer, eu não choro.
C) Eu não choro; tenho, portanto, mais o que fazer.
D) Tenho mais o que fazer, porém eu não choro.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa em que o termo destacado está grafado incorretamente, segundo a norma culta.

A) “Não sei por que todo mundo não fala português [...]”.
B) “O da Itália pede que todos estejam prontos para morrer, porque a Itália chamou.”
C) “O nosso do Brasil, que eu prefiro, entre outros, porque não dá para entender as palavras [...]”. 
D) “Os nossos cantaram sempre, todos, e choraram muito. Não sei porque.”

QUESTÃO 12

“No meio tem uma faixa que quando o Brasil é campeão fica escrito “campeão”, e quando não é fica escrito 
uma bobagem qualquer.”

Segundo a perspectiva da norma culta, somente NÃO se aperfeiçoa a redação do trecho acima:

A) escrevendo-se “fica escrita uma bobagem” no lugar de  “fica escrito uma bobagem”.
B) isolando-se por vírgulas a oração “quando o Brasil é campeão”.
C) trocando-se “tem” por “há”.
D) substituindo-se “fica escrito ‘campeão’” por “escrevem-se campeão”.

QUESTÃO 13

“Quando o jogo está chato, os jogadores param de jogar futebol, tiram a camisa,  estendem ela no chão e 
jogam xadrez.”

No fragmento acima, para adequar o trecho destacado à norma culta, deve-se substituí-lo por:

A) estendem-a
B) estendem-la
C) estendem-na
D) estendem-lhe

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que a análise do sentido do trecho destacado está INCORRETA.

A) “Algumas são sem graça, como as que têm só duas cores e uma cruz no meio.” (EXPLICAÇÃO)
B) “Cada nação tem uma camisa diferente, para a gente saber de que nação a pessoa [...]” (FINALIDADE)
C) “[...] fica parecendo com a hora do recreio, quando todo mundo grita e ninguém entende [...]” (TEMPO)
D) “Não sei por que todo mundo não fala português, que é tão fácil que até criança pequena fala [...]” 

(CONSEQUÊNCIA)
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QUESTÃO 15

“ [...]  e isso não só os jogadores mas também as pessoas que vão assistir e até as pessoas nas ruas, no 
ônibus, no avião ou no metrô.”

No fragmento acima, mantendo-se a correção gramatical e o sentido, pode-se substituir o trecho destacado 
por:

A) “assistem à muitas partidas”.
B) “assistirão às partidas da copa”.
C) “irão assistir à uma partida de futebol”.
D) “querem assistir à qualquer jogo da copa”.

QUESTÃO 16

Cerca de 140 milhões de eleitores foram às urnas no início de outubro de 2014.

No Brasil, as eleições para cargos políticos são organizadas e realizadas 

A) pelo Poder Executivo.
B) pelo Poder Legislativo.
C) pelo Ministério Público Eleitoral.
D) pela Justiça Eleitoral.

QUESTÃO 17

Depois de atuar por mais de 50 anos na vida pública, o político José Sarney anunciou que não mais 
concorrerá a cargos públicos. Entre os cargos já ocupados por José Sarney NÃO se inclui o de

A) Presidente da República.
B) Senador.
C) Prefeito.
D) Deputado Federal.

QUESTÃO 18

Morreram no mês de julho de 2014 os escritores brasileiros: Ariano Suassuna, Ivan Junqueira, João Ubaldo 
Ribeiro e Rubem Alves. 

Eram membros da Academia Brasileira de Letras:

A) Ariano Suassuna e João Ubaldo Ribeiro, apenas.
B) Ariano Suassuna e Ivan Junqueira, apenas.
C) Ariano Suassuna, Ivan Junqueira e João Ubaldo Ribeiro, apenas.
D) Rubens Alves e Ariano Suassuna, apenas.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
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QUESTÃO 19

A demissão de um servidor público do município de Bela Vista de Minas é anulada pelo Poder Judiciário. 

Nesse caso o servidor deverá ser

A) aposentado do serviço público.
B) colocado á disposição do serviço público estadual ou federal.
C) reintegrado ao serviço público municipal.
D) considerado licenciado do serviço público até que complete os requisitos de aposentadoria.

QUESTÃO 20

Faleceu recentemente em um acidente aéreo, o candidato à presidência da República Eduardo Campos.

Sobre esse político,  é CORRETO afirmar que

A) foi governador de Pernambuco.
B) era filho do político Miguel Arraes.
C) era candidato a presidente pelo Partido Verde.
D) exercia mandato de deputado federal quando faleceu.

QUESTÃO 21

João pretende se candidatar a vereador no município de Bela Vista de Minas. 

Um dos requisitos que João precisa preencher para se eleger é:

A)  ter nacionalidade brasileira.
B)  ter completado o ensino fundamental.
C)  ter domicílio eleitoral no município.
D)  ter a idade mínima de 18 anos.

QUESTÃO 22

O município de Bela Vista de Minas publica edital para realização de concurso público. O edital prevê que o 
prazo de validade do concurso é de um ano.

É CORRETO afirmar que o prazo do concurso público:

A)  não poderá ser prorrogado.
B)  poderá ser prorrogado uma vez por até 3 anos.
C)  poderá ser prorrogado uma vez por um ano.
D)  poderá ser prorrogado tantas vezes quanto necessário desde que não ultrapasse o prazo total de 4 

anos.
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QUESTÃO 23

Suponha que Pedro, servidor público efetivo e estável do município de Bela Vista de Minas, eleja-se deputado 
estadual. 

Nessa hipótese, é CORRETO afirmar que Pedro:

A)  poderá exercer o cargo e o mandato concomitantemente desde que haja compatibilidade horária.
B)  terá que pedir exoneração do cargo para assumir o mandato.
C)  ficará afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
D)  ficará afastado do cargo e receberá apenas pelo exercício do mandato.

QUESTÃO 24

Segundo a Lei Orgânica de Bela Vista de Minas a Câmara Municipal reúne-se nos períodos de 1º de fevereiro 
a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. A Câmara pode ser chamada a funcionar fora desses 
períodos, nesse caso mediante convocação extraordinária que pode ser feita, entre outros:

A)  por qualquer cidadão.
B)  pelo prefeito.
C)  por qualquer vereador.
D)  pelo governador do Estado.

QUESTÃO 25

Segundo a Lei Orgânica do Município de Bela Vista de Minas, é requisito para ser investido no cargo de 
secretário municipal ou diretor equivalente:

A)  ter mais de 30 anos.
B)  ter filiação partidária.
C)  estar no exercício dos diretos políticos.
D)  ter domicílio no município.
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QUESTÃO 26

O planejamento físico das unidades de alimentação e nutrição (UAN) é fundamental para a adequação das 
instalações aos objetivos propostos e melhor utilização dos recursos humanos e financeiros disponíveis. 

Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

A) As janelas ou outros tipos de abertura deverão estar dispostos de maneira que permitam a penetração 
direta do sol sobre a superfície de trabalho.

B) Os ruídos em UAN devem ser evitados para promover melhor execução das tarefas e reduzir o 
adoecimento da equipe. Por isso, a instalação de um sistema de som com música ambiente não é 
indicado.

C) A escolha das cores no ambiente de trabalho está diretamente relacionada ao seu índice de reflexão. 
As cores utilizadas no teto e no alto das paredes (acima da altura dos olhos) devem ter um percentual 
de reflexão baixo (entre 15 e 30%).

D) Recomenda-se que as instalações elétricas estejam embutidas ou protegidas em tubulações externas 
e íntegras de tal forma a permitir a higienização dos ambientes.

QUESTÃO 27

A técnica dietética engloba a sistematização e o estudo dos procedimentos para tornar possível a utilização 
de alimentos, preservando o seu valor nutritivo com a obtenção das características sensoriais desejadas.  
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I. As leguminosas secas devem ser submetidas à cocção sob calor seco para o aumento da digestibilidade 
e acentuação do sabor. 

II. O uso de clara em neve ou clara de ovo batida proporciona esponjosidade e leveza à bolos e soufflés, 
pois a viscosidade da albumina permite a retenção de ar na massa. 

III. A carne submetida à cocção em meio úmido perde grande parte das proteínas (mioalbumina e 
mioglobulina).

IV. As hortaliças verdes devem ser cozidas rapidamente para que o ácido contido nas células vegetais não 
venha a modificar o tom verde da clorofila.

V. Quanto mais refinada a farinha, pior é a qualidade nutricional. 

Estão CORRETAS as afirmativas 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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QUESTÃO 28

As gorduras são substâncias amplamente utilizadas em unidades de alimentação e nutrição (UAN), pois 
ressaltam o sabor dos alimentos, servem de meio de cocção, concentrando os alimentos e ativando seu 
sabor. Elas se vinculam a vitaminas lipossolúveis.

Sobre as gorduras, é INCORRETO afirmar que:

A) a oxidação é um tipo de modificação química que ocorre nas gorduras não saturadas quando expostas 
ao ambiente (luz, calor e umidade), produzindo o sabor e o odor característico das gorduras rançosas. 

B) a manteiga, que resulta do batido do creme de leite, apresenta fácil digestão e mantém sua integridade 
quando exposta a temperaturas elevadas.

C) a decomposição da lecitina dá um sabor de peixe à gordura e acarreta inativação das vitaminas A e E.  
D) o processo de decomposição dos óleos é facilmente identificado quando aquecido pela presença de 

desprendimento de fumaça escurecida, acompanhado do cheiro característico de acroleína.

QUESTÃO 29

Dentre os fatores que interferem no estado nutricional do idoso, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A atrofia da mucosa gástrica no idoso reduz a produção de ácido clorídrico. A hipocloridria afeta a 
absorção de cálcio e ferro não-heme.

B) A menopausa é um fenômeno que influi no estado nutricional, com aumento do peso e do tecido 
adiposo e perda do cálcio dos ossos. 

C) A presença de ingestão inadequada é referente tanto à obtenção quanto ao preparo de alimentos, sem 
sofrer influência de questões relacionadas à integração social, como solidão e isolamento social.

D) Piora da saúde oral, por aumento da prevalência de cáries dentárias, por infecções periodontais, pela 
utilização de próteses mal ajustadas e pela xerostomia.

QUESTÃO 30

Analise o caso clínico a seguir.

A gestante FRC, 40 anos, primigesta, 24ª semana de gestação, procura atendimento nutricional devido a 
ganho de peso excessivo. Porém, refere não ter observado aumento significante do consumo alimentar. 
Declara história familiar de hipertensão.

Avaliação bioquímica: proteinúria
Dados nutricionais: IMC pré-gestacional: 27,2kg/ m²   IMC atual: 30,32kg/m²
Ganho de peso total desde o início da gestação: 8,0kg  Altura: 1,60m
 
Todas as condutas nutricionais a seguir são importantes para o caso, EXCETO:

A) A avaliação clínica deverá contemplar a presença de edema, níveis da pressão arterial, diurese, 
evolução uterina e estado geral da gestante (nível de consciência).  

B) A avaliação dietética deverá ser realizada para identificar ingestão inadequada de energia, proteína, 
vitaminas (incluindo vitaminas A, C e E) e minerais (incluindo sódio e cálcio).

C) A dieta deverá ser hipocalórica, normoglicídica e hiperproteica ,  adequada em vitaminas e minerais. 
D) Não realizar restrição energética, pois o plano alimentar deve permitir o ganho ponderal gestacional 

adequado até o final da gestação e a dieta deve ser hiperproteica. 
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QUESTÃO 31

Considere a situação em que uma lactante de 16 anos chega ao serviço de saúde irritada, chorosa e diz não 
conseguir amamentar seu filho de 20 dias. Refere que seu leite é fraco, pouco, não sustenta o bebê e ele 
chora de fome. Queixa-se de dor durante a amamentação e ferimento no mamilo direito com presença de 
alguns sinais de sangramento. 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas.

(     ) A presença de fissuras e rachaduras no mamilo contraindica a amamentação no seio ferido. Expor 
os seios ao sol por 10 a 15 minutos pode ajudar na cicatrização.

(     ) A mãe deve ser orientada adequadamente quanto à pega. A pega correta é importante para que a 
criança esvazie a mama conseguindo o aporte adequado de nutrientes e evita a formação de fissuras 
e rachaduras nos mamilos.

(     ) O leito materno não serve como cicatrizante em caso de fissuras e rachaduras nos mamilos e o uso 
tópico de pomadas deve ser realizado sob orientação médica.

(     ) O bebê deve consumir o leite posterior, e para isso a melhor técnica é orientar a mãe como fazer o 
esvaziamento correto da mama.

(     ) O consumo de canjica, cerveja preta e leite pode aumentar a produção de leite materno. 

Assinale a sequência CORRETA.

A) V V V F F
B) F F F V V
C) F V F V F
D) V F V F V

QUESTÃO 32

Doenças de origem alimentar são as ocorrências clínicas decorrentes da ingestão de alimentos que podem 
estar contaminados com microorganismos patogênicos, substâncias químicas ou que contenham em sua 
constituição estruturas naturalmente tóxicas. 

Dentre as medidas preventivas citam-se as apresentadas a seguir, EXCETO:

A) Os alimentos podem permanecer em temperatura ambiente por até 4h durante a distribuição. 
B) Observar a qualidade da água utilizada no preparo dos alimentos e realizar cronograma de higienização 

das caixas d’água no mínimo a cada seis meses.
C) As carnes, exceto os pescados, devem ser mantidas em até 4°C e serem consumidas em 72h após o 

descongelamento.
D) Manipular produtos perecíveis em temperatura ambiente por até 30 minutos por lote e por até duas 

horas em área climatizada entre 12°C e 16°C.

QUESTÃO 33

Sobre boas práticas de preparo de alimentos, assinale a alternativa CORRETA.  

A) Desinfecção é a operação de eliminação total, por método físico e ou agente químico, de microorganismos 
de um determinado alimento. 

B) Limpeza é a operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como 
terra, poeira, gordura e outras sujidades.

C) Antissepsia é a operação que visa a eliminação de microorganismos presentes na pele, durante a 
lavagem das mãos com sabonete antisséptico ou por uso de agente antisséptico após lavagem e 
secagem das mãos.

D) Contaminantes são substâncias ou agentes de origem biológica, química ou física, estranhos ao alimento, 
que sejam considerados nocivos à saúde humana sem que comprometam a sua integridade.
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QUESTÃO 34

Considere a situação em que um nutricionista atuará em uma instituição de longa permanência para idosos. 

Sobre as suas atribuições profissionais, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Planejar o cardápio para o grupo considerando a EAR (Estimated Average Requirement) como diretriz 
para promover baixa prevalência de ingestão inadequada.

B) Verificar o consumo da população atendida e estabelecer um programa de intervenção que melhore a 
ingestão de nutrientes que forem detectados como risco para ingestão insuficiente, ou seja, consumo 
inferior a RDA (Recommended Dietary Allowance).

C) Prescrever suplementos nutricionais bem como alimentos para fins especiais, em conformidade com a 
legislação vigente, quando necessários à complementação da dieta.

D) Elaborar o diagnóstico nutricional dos indivíduos (com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos 
e dietéticos) e a prescrição dietética contendo valor energético total (VET), consistência, fracionamento 
das refeições, macro e micronutrientes mais importantes para o caso clínico.

QUESTÃO 35

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a 
aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por 
meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. 

Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:  

A) O cardápio deve ser planejado conforme as faixas etárias e os perfis epidemiológicos das populações 
atendidas, para definir a quantidade e a qualidade dos alimentos.

B) Incluir no cardápio alimentos produzidos em âmbito nacional para estimular hábitos alimentares 
variados.

C) O cardápio da alimentação escolar é um instrumento que visa assegurar a oferta de uma alimentação 
saudável e adequada durante 365 dias e deve ser usado como instrumento de educação nutricional. 

D) A aquisição de bebidas com baixo valor nutricional para a merenda escolar é permitida, desde que de 
forma esporádica.

QUESTÃO 36

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) apresenta como pressupostos os direitos à saúde e à 
alimentação e é orientada pelos princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

I. Para o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população,deverão ser utilizados o Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e outros sistemas de informação em saúde.   

II. As ações de prevenção das carências nutricionais específicas por meio de suplementação de 
micronutrientes (ferro, vitamina A, dentre outros) serão de responsabilidade de todos os níveis de 
atenção à saúde.

III. A promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) é uma das vertentes da promoção à saúde.
IV. A vigilância alimentar e nutricional subsidiará o planejamento da atenção nutricional e das ações 

relacionadas à promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável e à qualidade e 
regulamentação dos alimentos, nas esferas de gestão do SUS. 

V. Os conselhos e as conferências de saúde serão espaços para divulgação dos resultados das ações 
por parte dos gestores.

Estão CORRETAS as afirmativas:

A) I, II e III apenas.
B) I, III e IV apenas.
C) II, IV e V apenas.
D) II, III e V apenas. 
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QUESTÃO 37

A Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil consiste em um conjunto de ações 
articuladas a serem estabelecidas na Rede de Atenção à Saúde para garantir o adequado acompanhamento 
do crescimento e do desenvolvimento na infância. 

As alternativas a seguir apresentam ações que compõem essa agenda, EXCETO:

A) Investigação dos casos de desnutrição diagnosticados, observando-se a causa, o tratamento, o 
acompanhamento e o desfecho de cada caso.

B) Realização de suporte técnico às equipes de saúde locais para que realizem ações de atenção integral 
à saúde da criança, vigilância e estimulação do desenvolvimento infantil e de alimentação e nutrição. 

C) Organização da atenção nutricional à desnutrição infantil no território, que inclui os centros especializados 
e o(s) hospital(is).

D) Fomento às ações de redução da desnutrição infantil e às ações de prevenção e controle das carências 
nutricionais, com a garantia da suplementação de ferro e de vitamina A para todas as crianças 
diagnosticadas com desnutrição.

QUESTÃO 38

O crescimento infantil não se restringe a aumento de peso e altura, mas caracteriza-se por complexo processo 
que envolve dimensão corporal e número de células. 

Nesse contexto, assinale V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas.

(     ) Na vigência de déficit nutricional, a altura não sofre impacto imediato.

(     ) Até os 2 (dois) anos de idade, o crescimento reflete as condições de nascimento (gestação), 
as ambientais (nutrição) e as genéticas (biótipo dos pais).

(     ) A erupção dentária quando atrasada pode ser relacionada a alguns tipos de retardo de 
crescimento.

(     ) O profissional de saúde deve avaliar o ganho de peso do bebê no primeiro mês de vida 
considerando o peso do nascimento.

Assinale a sequência CORRETA.

A) V V F F
B) F F V V
C) F V F V
D) V F V F

QUESTÃO 39

A adolescência é uma etapa evolutiva peculiar do ser humano, que encerra todo o processo de maturação 
biopsicossocial.

Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

A) As meninas ganham mais gordura corporal durante a puberdade que os meninos pela ação do 
estrógeno.

B) Os adolescentes incorporam o dobro da quantidade de cálcio, ferro, zinco e magnésio em seus 
organismos durante os anos de estirão de crescimento em comparação a  outras épocas da vida.

C) Na época do aparecimento dos eventos pubertários, a idade cronológica torna-se a variável para 
caracterizar o crescimento e classificar o estado nutricional de adolescentes.

D) Em ambos os sexos, haverá aumento na quantidade de massa muscular e tecido adiposo do início até 
o final da puberdade.  
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QUESTÃO 40

No intuito de garantir condições adequadas para a conservação de gêneros alimentícios armazenados à 
temperatura ambiente e permitir o controle eficaz das mercadorias, o almoxarifado da UAN deverá apresentar, 
EXCETO:

A) Apresentar portas únicas para entrada e saída de gêneros com borracha de vedação na parte inferior.
B) Apresentar ralos para escoamento de água utilizada na limpeza do ambiente e possuir ventilação 

adequada, para permitir temperatura interna nunca superior a 27°C.
C) Produtos destinados à devolução devem ser identificados e colocados em locais apropriados para que 

não comprometam a qualidade dos demais. 
D) A disposição dos produtos deve obedecer à data de fabricação, sendo que os produtos de fabricação 

mais antiga deverão ser posicionados de forma a serem consumidos primeiro. 

QUESTÃO 41

Sabe-se que a incidência da obesidade vem crescendo no Brasil e concomitante a ela ocorre o incremento 
das doenças crônicas associadas.

Sobre esse panorama, avalie o caso a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

Paciente SVM, sexo feminino, IMC igual a 34kg/m2, apresentando circunferência da cintura de 116cm, 
glicemia de jejum de 150mg/dl, colesterol total igual a 250mg/dl, HDL igual a 25mg/dl.

A) Devido a complexidade do quadro da paciente, deve ser indicada cirurgia bariátrica imediata.
B) A paciente apresenta obesidade grau I e hiperglicemia.
C) A paciente apresenta obesidade grau I e síndrome metabólica, evidenciada pela dislipidemia, resistência 

à insulina e aumento da circunferência da cintura.
D) A paciente apresenta obesidade grau II, diabetes tipo I e dislipidemia.

QUESTÃO 42

Em relação ao paciente renal crônico não dialítico, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as 
verdadeiras e F para as falsas.

(     ) A recomendação proteica para esses pacientes é de 0,6g/Kg/dia e, em casos de doença renal 
crônica associada a diabetes, deve-se restringir ainda mais a proteína devido a probabilidade do 
desenvolvimento da nefropatia diabética.

(     ) A anemia é quadro clínico comum nesses pacientes, pois ocorre diminuição da síntese de eritropoitina 
pelos rins, hormônio envolvido na síntese dos eritrócitos.

(     ) A dieta recomendada para esses pacientes é hipossódica, devendo-se incentivar o uso de temperos 
naturais a base de ervas, além do sal light por possuir menor teor de sódio.

(     ) A osteodistrofia renal comum nesses pacientes ocorre em razão do menor consumo de cálcio devido 
a fontes alimentares de origem láctea.

(     ) A restrição de alimentos fontes de potássio deve ocorrer baseada nos níveis de potássio sérico 
apresentados pelo paciente.

Assinale a sequência CORRETA.

A) F F F V V
B) V F V F V
C) V V F F F
D) F V F F V
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QUESTÃO 43

A desnutrição é muito comum no paciente idoso devido a alterações próprias da senescência, além de em 
alguns casos ser secundária a doença de base.

A partir dessa afirmativa analise as alternativas a seguir.

I. A dietoterapia nesses casos deve ser dieta hipercalórica com menor fracionamento das refeições para 
evitar saciedade precoce, comum no paciente idoso. 

II. Deve-se aumentar o fracionamento da dieta e a densidade calórica das refeições, utilizando óleo ou 
farinhas.

III. Está indicada nesses casos a oferta de suplemento nutricional hipercalórico, devendo ser utilizado 
como substituto de uma refeição (almoço ou jantar).

IV. Em pacientes idosos desnutridos com baixa ingestão alimentar há mais de cinco dias, deve-se ter 
cautela com a introdução da dieta hipercalórica para que não ocorra síndrome de realimentação.

Estão CORRETAS as alternativas 

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

QUESTÃO 44

Conisidere o caso clínico em que um paciente do sexo masculino, 75 anos, com diagnóstico de diabetes tipo 
II e hipertensão arterial sistêmica de longa data. A avaliação nutricional apresenta-se com sobrepeso, edema 
importante na região do tornozelo, pressão arterial de150x90mmhg, glicemia jejum a 140mg/dl. 

Nesse caso, a conduta nutricional CORRETA é:

A) dieta hipossódica com 2 a 4g de sódio, aumentar fracionamento da dieta, incluir fibra insolúvel.
B) dieta hipossódica com 5g de sódio, aumentar fracionamento da dieta, incluir fibra solúvel.
C) dieta hipossódia com 2 a 4g de sal, aumentar fracionamento da dieta, incluir fibra solúvel.
D) dieta hipossódia com 2 a 4g de sódio, aumentar fracionamento da dieta, incluir fibra solúvel.

QUESTÃO 45

Em relação às hepatopatias, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Para pacientes com cirrose avançada e desnutrição, está recomendada dieta normocalórica e 
hiperproteica.

B) A concentração plasmática aumentada dos aminoácidos de cadeia aromática pode levar a formação de 
falsos neurotransmissores propiciando o quadro de encefalopatia hepática.

C) Pacientes hepatopatas crônicos, mesmo que desnutridos, devem evitar dietas hiperproteicas a fim de 
prevenir quadros de encefalopatia hepática.

D) Para pacientes hepatopatas com quadro ascite está recomendada dieta hipossódica. 
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QUESTÃO 46

Em relação aos processos de digestão, absorção e transporte dos nutrientes, analise as alternativas a seguir.

I. Por serem moléculas quimicamente complexas, a digestão das proteínas se inicia no intestino delgado, 
na porção do duodeno, pela ação das enzimas pepsina e tripsina. 

II. Após uma refeição como almoço ou jantar, ocorre a liberação da gastrina pelas células da mucosa do 
estômago.  

III. Aproximadamente 99% das proteínas ingeridas são digeridas e absorvidas na porção final do jejuno 
e apenas 1% é encontrado nas fezes. As proteínas endógenas das secreções e células epiteliais 
intestinais também são digeridas e absorvidas pelo trato gastrointestinal. 

IV. Os principais efeitos das colecistocinina (CCK) incluem aumento da velocidade do esvaziamento 
gástrico e estímulo da secreção de enzimas pancreáticas e da contração da vesícula biliar. 

Estão CORRETAS as alternativas: 

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

QUESTÃO 47

Considerando vitaminas e minerais, assinale a alternativa CORRETA.

A) Em condições de redução da concentração sanguínea de cálcio, o hormônio paratireóideo (PTH) 
estimula a reabsorção desse mineral nos túbulos renais. 

B) Leite, ovos, peixes, carnes e grãos integrais são considerados fontes de vitamina B12 (cianocobalamina). 
A anemia perniciosa é decorrente da carência desse nutriente. 

C) O ácido ascórbico, vitamina C, é facilmente destruído pela oxidação, refrigeração e congelamento e 
perdido durante a cocção dos alimentos. 

D) Após a absorção pelas microvilosidades, o Ferro não heme, presente principalmente em alimentos de 
origem vegetal, e o ferro heme, encontrado em alimentos cárneos, alcançam a corrente sanguínea por 
distintos processos. O ferro não heme se associa a apoferritina formando a ferritina, enquanto o ferro 
heme é absorvido diretamente por transporte passivo. 

QUESTÃO 48

A vitamina K, composto da família das filoquinonas e manaquinonas, atua principalmente sobre a coagulação 
sanguínea.

São exemplos de fontes de vitamina K os alimentos apresentados a seguir, EXCETO:

A) espinafre.
B) pimentão verde.
C) rúcula.
D) repolho.
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QUESTÃO 49

Sobre avaliação nutricional, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as 
falsas.

I. A triagem nutricional identifica rapidamente indivíduos desnutridos ou em risco nutricional e pode ser 
realizada por qualquer profissional da área da saúde. 

II. A precisão das medidas antropométricas diminui com a obesidade. 
III. A albumina é considerada um bom e fácil marcador de desnutrição proteico-energética por apresentar 

uma meia vida curta. 
IV. Métodos retrospectivos para avaliação da ingestão alimentar possuem validade e confiabilidade 

questionáveis, pois dependem da memória do avaliado e podem não refletir sua ingestão habitual. 

Assinale sequência CORRETA.

A) F V F V.
B) V V F F.
C) F V V V.
D) V V F V.

QUESTÃO 50

Considere o caso de um paciente do sexo masculino, 70 anos, peso atual de 74kg e IMC de 26kg/m2.

Analise as afirmativas a seguir.

I. Caso seja necessário estimar a altura do paciente, seria possível realizá-la por métodos indiretos como 
medidas da envergadura do braço, altura deitado ou sentado e altura do joelho. 

II. Segundo classificação do IMC, o paciente é considerado um indivíduo obeso e sua dieta deverá conter 
restrição calórica para ajuste do peso atual. 

III. A sarcopenia é comumente observada nos idosos. 
IV. Para a tomada de decisão em relação à conduta nutricional, a abordagem deve ser multidisciplinar, 

levando-se também em consideração os fatores econômicos, sociais e psicológicos do paciente. 

Assinale a sequência CORRETA.

A) F F V V.
B) V F F V.
C) V F V V.
D) F V V V.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.



A
T

E
N

Ç
Ã

O
:

A
G

U
A

R
D

E
 A

U
T

O
R

IZ
A

Ç
Ã

O
PA

R
A

 V
IR

A
R

 O
 C

A
D

E
R

N
O

 D
E

 P
R

O
V

A
.


