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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

NUTRICIONISTA   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO A BAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de 4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e 8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não 9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa 15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que 26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o 32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são 33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio 40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que 

definem a capacidade de liberdade do ser 

humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o ser 

humano de sua ignorância e projetá-lo para a 

vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, 

Marx fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo no 

qual vivemos é construção nossa e, por isso, pode 

ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é: 

 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se 

abrem para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 
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13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla de 

possibilidades que caracteriza nossa espécie” 

(L.34/35), tem valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar alteração 

sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Com relação ao navegador Google Chrome 

analise os itens abaixo: 

 

I- Por ter seu código fonte aberto, qualquer 

desenvolvedor pode criar versões do Google 

Chrome. 

II- O Google Chrome é compatível com quase 

todos os sistemas operacionais usados 

atualmente, seja ele para desktops ou 

dispositivos móveis. 

III- Um dos recursos do Google Chrome é a opção 

de abrir Nova Janela Anônima pelo atalho 

Ctrl + Shift + N. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e III são falsos. 

(C) Apenas o item II é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

17) Em relação aos protocolos do Correio 

Eletrônico analise os itens abaixo: 

 

I- O Protocolo SMTP é apenas para envio de 

emails. 

II- O Protocolo POP3 é apenas para recepção de 

emails, e transfere as mensagens para o 

computador do usuário e não mantém as 

mensagens na caixa de correio. 

III- O Protocolo IMAP é tanto para recepção de 

emails quanto para a saída de emails, 

geralmente é utilizado em websites, mantém 

as mensagens na caixa de correio. 

 

(A) Apenas os itens I e II são falsos. 

(B) Apenas os itens II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Com relação ao BrOffice Calc versão 5, analise os 

itens abaixo: 

 

I- A opção Comparar Documento está localizado 

no menu Ferramentas. 

II- Opções de autocorreção... está localizado no 

menu Formatar. 

III- O atalho Ctrl + Shift + F4 abre a opção Fontes de 

dados. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

19) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue os 

itens abaixo: 

 

I- Para Justificar o texto, alinhando o parágrafo 

tanto na margem esquerda quanto na direita, 

podemos utilizar o atalho CTRL + J. 

II- Para alinhar o texto na margem esquerda da 

página, podemos utilizar o atalho CTRL + G. 

III- Para alinhar o texto na margem direita da página, 

podemos utilizar o atalho CTRL + Q. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

20) Assinale a alternativa que seja um software 

classificado como Shareware: 

 

(A) Adobe Reader. 

(B) WinZip. 

(C) BrOffice 

(D) AVG Free 

 

 
 

 

 

 

 

21) As DRIs (Ingestão Dietética de Referencia) 

inclui quatro conceitos de referência para o 

consumo de nutrientes, com aplicação e 

definições diferenciadas. É o nível de ingestão 

de nutrientes a ser utilizado em substituição 

à RDA (Ingestão Dietética Recomendada) 

quando as evidencias cientifica não são 

suficientes para o cálculo da necessidade. 

 

(A) AI (Ingestão Adequada). 

(B) EAR (Necessidade Média Estimada). 

(C) UL (Nível Máximo de Ingestão tolerável). 

(D) AMDR (Faixa de Distribuição Aceitável de 

Macronutrientes. 

 

22) De acordo com a SBAN, (Sociedade Brasileira 

de Alimentação e Nutrição, 1990) a 

recomendação de proteína para homens e 

mulheres com idade igual ou superior a 

dezoitos anos é de: 
 

(A) 0,6g/kg/dia. 

(B) 0,8g/kg/dia. 

(C) 1,0g/kg/dia. 

(D) 1,2g/kg/dia 

 

23) Aminoácido condicionalmente essencial 

necessário para a síntese de óxido nítrico 

(NO). 
 

(A) Glutamina. 

(B) Metionina. 

(C) Arginina. 

(D) Fenilalanina 

 

24) O percentual diário de necessidade de energia 
para alunos de turno integral ofertada na 
alimentação escolar da Educação Infantil, 
segundo FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) é de:  

 

(A) 80% do valor energético total. 
(B) 70% do valor energético total. 
(C) 60% do valor energético total. 
(D) 50% do valor energético total. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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25) Os métodos de avaliação nutricional podem ser 
classificados em métodos objetivo e métodos 
subjetivos. É método objetivo, EXCETO: 

 
(A) Consumo alimentar. 
(B) Composição corporal. 
(C) Antropometria. 
(D) Avaliação subjetiva global 
 
26) O consumo mínimo recomendado de frutas, 

legumes e verduras por dia é: 
 

(A) 400g 
(B) 350g 
(C) 300g 
(D) 250g 
 
27) As frutas podem ser classificadas de acordo com 

seu percentual de carboidratos. Frutas do grupo 
“A” (até 10% de carboidrato), grupo “B” (de 10 a 
15% de carboidrato) e grupo “C” (20% ou mais). 
Assinale a alternativa que apresenta apenas 
frutas do grupo “B” 

 

(A) Maçã, mamão e manga. 
(B) Mamão tamarindo e banana. 
(C) Banana, melancia e melão. 
(D) Melão, limão e graviola.  
 
28) Analise as assertivas abaixo, julgue se verdadeiro 

(V) ou falso (F) e marque a alternativa 
CORRETA. 

 
(  )  A alimentação é uma prática social, resultante da 

integração das dimensões biológica, 
sociocultural, ambiental e econômica. 

(  ) A Educação Alimentar e Nutricional requer uma 
abordagem desintegrada que reconheça as 
práticas alimentares como resultantes da 
indisponibilidade e acesso restrito aos 
alimentos, além dos comportamentos, práticas e 
atitudes envolvidas nas escolhas, nas 
preferências, nas formas de preparação e no 
consumo dos alimentos. 

( ) As abordagens técnicas e práticas em Educação 
Alimentar e nutricional devem respeitar as 
especificidades reguladoras das diferentes 
categorias profissionais. 

( ) A Educação Alimentar e nutricional pode ser 
concebida a partir de um referencial 
metodológico que preveja um processo de 
planejamento participativo, monitoramento e 
avaliação. 

 

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

29) Levando-se em consideração ao que estar 

disposto na Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição (PNAN) analise as proposições e 

marque a alternativa CORRETA. 

 

I - As ações dirigidas à adoção de práticas 

alimentares saudáveis poderão integrar todas 

as medidas decorrentes das diretrizes 

definidas na PNAN. 

II - A promoção de práticas alimentares saudáveis, 

que se inicia com o incentivo ao final do 

aleitamento materno, está inserida no 

contexto da adoção de estilos de vida 

saudáveis, componente importante da 

promoção da saúde. 

III - O direito humano à alimentação deverá 

sempre ser citado em todo material 

educativo, pois é condição indispensável à 

vida e à construção da cidadania. 

 

(A) I e III são corretas. 

(B) Somente a III está correta. 

(C) I e II são corretas 

(D) Somente a II está correta. 

 

30) Ainda com base na PNAN, marque a 

alternativa CORRETA. 

 

(A) A inexistência de uma divisão clara entre as 

medidas institucionais específicas de nutrição 

e as intervenções convencionais de saúde 

exigirá uma atuação baseada e situações 

polares. 

(B) No grupo das enfermidades crônicas não-

transmissíveis, as medidas estarão voltadas à 

promoção da saúde e ao controle dos desvios 

alimentares e nutricionais, por constituírem 

condutas ineficazes para prevenir sua 

instalação e evolução. 

(C) Os problemas alimentares e nutricionais que 

gravitam em torno da desnutrição energético-

protéica – DEP – serão enfocados por meio de 

uma abordagem hospitalar. 

(D) A vigilância do crescimento e do 

desenvolvimento será adotada como eixo de 

apoio em algumas atividades de assistência à 

saúde da criança. 
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31) Os cuidados nutricionais com a mulher grávida 

merecem uma atenção especial e constante no 

sentido de fazer jus à nobreza desta situação 

fisiológica. Gestantes com baixo peso pré-

gestacional devem ter ganho de massa corporal 

no final da gestação é de: 

 

(A) 12,5 – 18,5 kg 

(B) 12,0 – 18,0 kg 

(C) 12,5 – 18,0 kg 

(D) 12,0 – 18,5 kg 

 

32) De acordo com a DRI (Ingestão Dietética de 
Referencia), o adicional de calorias a partir do 
segundo trimestre, para gestantes de peso 
adequado e desde o início da gestação para as de 
baixo peso é: 

 
(A) 280 kcal 
(B) 300 kcal 
(C) 340 kcal 
(D) 380 kcal 
 
33) A carência dessa vitamina se traduz em anemia 

pronunciada, a chamada anemia perniciosa. A 
vitamina em questão é: 

 
(A) Cobalamina 

(B) Tiamina 

(C) Niacina 

(D) Ácido fólico 
 
34) Sobre a vitamina “A”, analise as assertivas e 

assinale a alternativa CORRETA. 
 
I - A vitamina A é encontrada na gema do ovo, na 

manteiga e nas carnes de fígado e de 
Peixes. 
II - vitamina A é fundamental para a visão e sua 

carência produz, entre outras doenças, o 
ressecamento da córnea e da conjuntiva do olho 
(xeroftalmia) e a ceratomalácia (amolecimento 
da córnea, com infiltração e ulceração), além de 
sérios problemas gastrintestinais. 

III – A hipervitaminose A é caracterizada por diversos 
sintomas, como náusea, alterações do cabelo 
(que ficam ásperos e caem facilmente), 
ressecamento e escamação da pele, dor nos 
ossos, fadiga e sonolência. 

 
(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Item III encontra-se errado. 
(C) Apenas I e II então corretos. 
(D) Somente item I é correto. 

35) De acordo com a portaria CVS-6/99, de 

10.03.99, a água utilizada para consumo 

direto ou no preparo dos alimentos deve ser 

controlada independente das rotinas de 

manipulação dos alimentos. É obrigatório a 

exigência de reservatório de água. Analise as 

assertivas e marque a INCORRETA. 

 

(A) Deve ser limpo e desinfetado quando for 

instalado. 

(B) O reservatório pode estar isento de 

rachaduras e sempre tampado. 

(C) É obrigatório a limpeza e desinfetado a cada 6 

meses. 

(D) Após a desinfecção da agua de ser realizada 

análise bacteriológica em laboratório próprio 

ou terceirizado.  

 

36) Levando-se em consideração ao que estar 

disposto no “Manual de Atendimento da 

Criança com Desnutrição Grave em Nível 

Hospitalar” pode-se AFIRMAR: 
 

(A) Toda criança encaminhada para internação, 

dependendo da causa, pode ter seu estado 

nutricional avaliado. 

(B) As crianças com desnutrição grave podem ter 

atendimento e cuidado especializado 

imediatos, devido à sua maior 

susceptibilidade a complicações graves e 

risco de morte. 

(C) Mesmo que a criança apresente desnutrição a 

internação é opcional. 

(D) Se apresentar desnutrição, mas não se 

enquadrar nos critérios para internação e não 

houver outros motivos para internação, 

deverá ser encaminhada para tratamento 

ambulatorial ou domiciliar. Nesse caso, a mãe 

e/ou cuidador devem ser esclarecidos sobre a 

situação da criança. 
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37) Sobre a estocagem do Leite Humano Ordenha e 
Pasteurizado (LHOP) marque a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) O leite pasteurizado congelado deve ser 

transportado para o domicílio em recipiente 
isotérmico com gelo reciclável, na proporção de 
três litros de gelo para um de LHOP, em um 
período máximo de seis horas. Não é permitido o 
uso de gelo comum no transporte de leite 
humano congelado. 

(B) O frasco com LHOP, após o degelo, deve ser 
mantido em posição vertical sob refrigeração, 
para consumo em até 24 horas. 

(C) Recomenda-se que o degelo do freezer ou do 
congelador seja realizado quando a camada de 
gelo atingir no máximo 0,5 cm. O degelo deve ser 
feito antes do recebimento do LHOP congelado 
do banco de leite humano. 

(D) Armazenar o leite separado de outros alimentos. 
Quando não houver disponibilidade de 
armazenagem exclusiva, o leite deve ser 
acondicionado dentro de outro recipiente 
permeável (saco ou recipiente plástico). 

 
38) Sobre as Unidade de Alimentação e Nutrição 

(UAN), levando-se em consideração seus 
aspectos físico, funciona e administrativo, 
analise as assertivas e marque a alternativa 
CORRETA. 

 
(A) A estrutura administrativa de uma UAN revela 

uma filosofia e uma atitude que precisam ser 
discutidas e reformuladas para que a qualidade 
não seja seu produto ou resultado normal. 

(B) A administração realizada através do processo 
administrativo, envolve atividades 
administrativas, técnicas e operacionais. Sendo 
evidente que os objetivos da UAN devem sempre 
ser considerados com atenção especial, a fim de 
que a atuação profissional esteja sempre voltada 
à sua consecução. 

(C) O planejamento no serviço de alimentação tem 
como objetivo principal garantir instalações 
adequadas e funcionais, assegurando apenas a 
operacionalização dentro dos mais rígidos 
padrões técnicos, bem como a qualidade da 
produção do serviço prestado aos comensais. 

(D) A organização é a função administrativa que 
consiste no agrupamento das atividades 
necessárias para realizar o que foi planejado, 
envolvendo somente pessoas com o intuito de 
caracterizar as unidades operacionais primárias, 
definindo o fluxo sequencial e estabelecendo 
uma estrutura de autoridade visando à 
sistematização do trabalho. 

39) A fibra alimentar (FA) é uma classe de 

composto de origem vegetal, constituída, 

principalmente, de polissacarídeos e 

substancias associadas que, quando 

ingeridos, não sofrem hidrolise, digestão, e 

absorção no intestino delgado de humanos. 

Analise as assertivas abaixo e assinale a 

INCORRETA: 

 

(A) Conforme sua solubilidade no trato 

digestório, a FA pode ser classificada em 

solúvel e insolúvel. 

(B) O consumo reduzido de FA estar diretamente 

relacionado com aumento de casos 

diagnosticados de doenças transmissíveis. 

(C) A viscosidade é a principal característica da 

fibra responsável pela diminuição do 

colesterol plasmático e do LDL – colesterol. 

(D) A fibra tem importante papel no controle 

glicêmico e insulinêmico, principalmente de 

indivíduos portadores de diabetes tipo 2. 

 

40) A circunferência da cintura tem sido usada 

para indicar risco de complicações associados 

à obesidade. As medidas, para homem e 

mulher, respectivamente, que indicam risco 

muito elevado são: 

 

(A) ≥ 94 cm e ≥ 80 cm 

(B) > 94 cm e > 80 cm 

(C) ≥ 102 cm e ≥ 88 cm 

(D) > 102 cm e > 88 cm. 
 

 


