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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

NUTRICIONISTA 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  Com relação à técnica de amamentação, pode-se 

afirmar que está adequada quando o bebê: 

 

A) Não toca o queixo na mama. 

B) Apresenta lábio inferior voltado para fora.  

C) Apresenta as bochechas encovadas.  

D) Apresenta sucções rápidas, sem pausas.   

 

22) A repleção energética ocorre: 

 

A) Na fase de intenso crescimento do lactente.  

B) Quando o organismo tende a perder energia na fase 

pré-escolar.  

C) Na fase que precede o estirão de crescimento do 

escolar.  

D) Devido ao aumento da taxa de crescimento na fase 

escolar. 

 

23) É função administrativa, EXCETO: 

 

A) Organização 

B) Planejamento  

C) Controle 

D) Segurança 

 

24) As estruturas organizacionais das Unidades de 

Alimentação e Nutrição são importantes e está 

diretamente relacionada à qualidade e quantidade de 

trabalho. Assinale a alternativa que NÃO é um 

exemplo de estrutura organizacional. 

 

A) Linha ―staff‖. 

B) Departamentalização. 

C) Estrutura comissionada. 

D) Estrutura linear. 

 

25) Na formação dos hábitos alimentares, geralmente as 

crianças tendem a rejeitar alimentos que não lhe são 

familiares. Em média, quantas exposições a um novo 

alimento são necessárias para que ele seja aceito 

pela criança? 

 

A) Incontáveis exposições, pois os pais devem sempre 

incentivar o consumo.  

B) Mais de 15 exposições.  

C) De 08 a 10 exposições.  

D) Até 05 exposições. 

 

 
26) 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: Parte superior 

do formulário 

 

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. 

 

27) A adolescência é um período de extensas mudanças 

físicas e fisiológicas. Características peculiares a 

essa fase vão influenciar o bem estar nutricional de 

um adolescente. Sobre a alimentação nessa fase, 

marque a alternativa CORRETA:  

 

A) Os padrões de refeições dos adolescentes são 

frequentemente organizados, obtendo boa parte da 

nutrição essencial a partir de alimentos consumidos 

fora de casa.  

B) Os adolescentes incorporam apenas a metade de 

quantidades de cálcio, ferro, zinco e magnésio em 

seus organismos durante os anos de estirão de 

crescimento do que em outras épocas.  

C) A bulimia nervosa, que pode ocorrer especialmente 

nessa fase, leva normalmente ao estado nutricional 

seriamente depletado.  

D) As recomendações para preencher as necessidades 

nutricionais dos adolescentes devem considerar a 

idade e o estágio de maturação física.  

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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28) João, operário da construção civil, consumiu, em seu 

almoço, 350g de carboidratos, 46g de gordura e 53g 

de proteína. A energia total consumida por João no 

almoço foi de: 

 

A) 2020 kcal 

B) 2022 kcal 

C) 2024 kcal 

D) 2026 kcal 

 

29)  Considerando as subdivisões dos alimentos com as 

separações de partes, correlacione a 2ª coluna de 

acordo com a 1ª coluna. Em seguida, assinale a 

alternativa que preenche a correta sequência de cima 

para baixo: 

 

1ª coluna 

(1) separação de 02 líquidos 

(2) separação de 02 sólidos 

(3) separação de 01 sólido e 01 líquido. 

 

2ª coluna 

(  ) Moer  

(  ) Destilar 

(  ) Sedimentar 

(  ) Decantar 

(  ) Filtrar 

 

A) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 3.  

B) 2 – 2 – 1 – 3 – 1 – 3. 

C) 3 – 3 – 1 – 2 – 2 – 1. 

D) 2 – 2 – 1 – 1 – 3 – 3. 

 

30) Correlacione os elementos de acordo com suas 

funções e marque a correta 

 

ELMENTOS 

1 - Gastrina 

2 - Secretina 

3 - Colecistoquinina 

4 - Motilina 

5 - Óxido nítrico  

 

FUNÇÕES 

I – Estimula a secreção de HCl e pepsinogênio. 

II – Estimula a secreção de enzimas pancreáticas. 

III – Aumenta o fluxo sanguíneo, mantém o tônus 

muscular e matem a atividade motora gástrica. 

IV – Promove o esvaziamento gástrico e a motilidade 

gastrointestinal. 

V – Aumenta a produção de H20 e bicarbonato, aumenta 

a liberação de algumas enzimas apartir do pâncreas 

e a liberação de insulina. 

 

A) 1-II, 2-I, 3-IV, 4-V, 5-III 

B) 1-I, 2-III, 3-V, 4I-V, 5-II 

C) 1-III, 2-II, 3-I, 4-V, 5-V 

D) 1-I, 2-II, 3-III, 4I-V, 5-V 

 
31) O principal órgão para absorção de nutrientes e água 

é o intestino delgado, que tem uma grande área 
absortiva. Analise as assertivas a seguir, julgue se 
verdadeiro (V) ou falso (F) e marque a correta. 

 
(  ) A cada dia, em média, o intestino delgado absorve 

150g a 300g de monossacarídeo, 60g a 100g de 
ácido graxos, 60g a 120g de aminoácido e 50 a 100g 
de íons. 

( ) A entrada de alimentos no intestino delgado, 
parcialmente digeridos, em especial carboidratos e 
lipídeos, estimula a liberação de vários hormônios, 
que por sua vez, estimula a liberação de 
neurotransmissores e água. 

(  ) O conteúdo intestinal se move pelo intestino delgado 
em uma velocidade de 1cm/minuto, levando de 3 a 8 
horas para percorrer todo o intestino até a válvula 
ileocecal. 

( ) A emulsificação dos lipídeos no intestino delgado é 
seguida pela sua absorção, principalmente pela 
lipase gástrica. 

 
A) V, F, V, F. 
B) V, V, F, F. 
C) F, V, F, V. 
D) F, F, V, V. 
 
32) Julgue se verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa correta: 
 
(   ) A bile é uma secreção hepática composta de ácidos 

biliares, pigmentos biliares, sais inorgânicos, alguma 
proteína, colesterol, lecitina e muitos compostos 
como substâncias desintoxicadas e secretada pelo 
fígado. 

(   ) A lipase gástrica hidrolisa partes dos triglicerídeos, 
especialmente os  cadeia curta, em ácidos graxos e 
glicerol. 

(   ) Os ácidos graxos livres e monoglicerídeos produzidos 
pela digestão formam complexos com sais biliares 
denominados micelas. 

(   ) As vitaminas lipossolúveis A, D, E e K são absorvidas 
de forma micelar, embora as formas hidrossolúveis 
dos suplementos de vitamina A, E, K e caroteno 
possam ser absorvidas na ausência de ácidos 
biliares. 

 
A) V, F, F, F. 
B) V, V, F, F. 
C) V, V, V, F. 
D) V, V, V, V. 
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33) Os carboidratos são produzidos pelos vegetais e são 

uma importante fonte de energia na dieta. Podem ser 

classificados em monossacarídeos, dissacarídeos, 

oligossacarideos e polissacarídeos. A alternativa que 

apresenta, respectivamente, polissacarídeo, 

oligossacarídeo, dissacarídeo e um monossacarídeo 

é:  

 

A) Dextrina, sacarose, inulina, frutose. 

B) Pectina, inulina, maltose, galactose. 

C) Dextrina, oligofrutose, frutose, lactose. 

D) Pectina, maltose, glicose, oligofrutose. 

 

34) Correlacione ―A‖ com ―B‖ e marque a alternativa 

correta. 

 

“A” 

1 – ácido graxo W-6. 

2 – ácido graxo w-3. 

 

“B” 

I – decosa-hexaenoico 

II – eicosapentaenoico 

III – ácido araquidônico  

 

A) 1-I, 1-II, 2-III. 

B) 1-III, 1-I, 2-II. 

C) 1-II, 2-I, 2-III. 

D) 1-III, 2-I, 2-II. 

 

35) Sobre o metabolismo de macronutrientes no estado 

de jejum, assinale a alternativa correta: 

 

A) O aminoácido mais comum como substrato para a 

gliconeogênese é a arginina. 

B) A glicose é um nutriente obrigatório para o cérebro, 

sistema nervoso, globos vermelhos e brancos e 

outros tecidos q dela necessitam. 

C) Durante o início do jejum, a glicose é obtida a partir 

do glicogênio, pela ação dos hormônios insulina e 

cortisol, sendo que esses estoques são esgotados 

ente 18 a 24 horas. 

D) A melhor fonte de energia é a gordura que está 

armazenada nos adipócitos, que é utilizada 

primeiramente pelos músculos, no entanto, sua 

liberação é dependente de baixas concentrações de 

glucagon. 

 

36) Os sintomas descritos a seguir: paralisia do pescoço, 

ombros, diafragma e dos músculos respiratórios, são 

comuns em qual intoxicação alimentar? 

 

A) Botulismo, causado pelo Clostridium botulinum.  

B) Listeriose, causada pela Listeria monocytogenes. 

C) Enterotoxina, causado pelo Stafilococcus aureus. 

D) Amnéstica, causada por marisco contaminado.  

 

37) Relacione as Leis da nutrição abaixo e suas 

definições: 

 

I. Lei da Quantidade 

II. Lei da Qualidade 

III. Lei da Harmonia 

IV. Lei da Adequação 

 

(__) A alimentação deve ser individual, respeitando as 

necessidades e as características culturais, sociais e 

econômicas de cada pessoa. 

(__) As refeições devem ser proporcionais em nutrientes 

para que o organismo possa obter o equilíbrio.  

(__) A quantidade de alimentos consumidos deve ser 

suficiente para suprir todas as necessidades 

energéticas do organismo. 

(__) A composição do cardápio deve ser completa 

fornecendo ao organismo todos os nutrientes 

necessários, além de incluir todos os grupos 

alimentares. 

 

Identifique a alternativa que contenha a sequência correta: 

 

A) III, II, IV, I.  

B) IV, III, I, II. 

C) I, III, IV, II. 

D) II, I, IV, III. 

 

38) Identifique a alternativa correta: 

 

A) O leite humano ordenhado cru deve ser transportado 

sob cadeia de frio, de forma que a temperatura fique 

em torno de 12ºC para os produtos refrigerados e 

5ºC para os produtos congelados. 

B) O leite humano recebido deve seguir diretamente 

para o equipamento que realiza a liofilização, degelo 

e, por fim, ser estocado até ter o destino definido. 

C) A embalagem que é destinada ao acondicionamento 

do leite humano é fornecida pelo Bando de Leite, 

entretanto, em situações excepcionais, as doadoras 

podem utilizar mamadeiras plásticas para transportar 

o leite ordenhado.  

D) O leite humano ordenhado cru recebido pelo Banco 

de Leite deve ser submetido ao degelo (não deve 

exceder 5ºC), seguido da seleção (embalagem, cor, 

off-flavor e acidez Dornic) e receber a classificação.  

 

39) De que maneira são classificados os casos de gripe 

suína que ocorreram em 2009? 

 

A) Pandemia. 

B) Endemia. 

C) Surto. 

D) Epidemia.  
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40) Em cada sentença abaixo, assinale (V) para as 

verdadeiras e (F) para as falsas: 

 

(__) A mídia de forma geral influencia de forma 

extremamente positiva o comportamento alimentar 

do consumidor, isso porque ela está focada na 

promoção da saúde e nos bons hábitos alimentares.  

(__) O comportamento alimentar compreende todas as 

ações necessárias para o ato de alimentar-se. As 

atitudes relacionadas com as práticas alimentares 

são determinadas de forma interna ou externa ao 

organismo. 

(__) Os determinantes internos do comportamento 

alimentar são os mecanismos neurológicos que são 

comandados por fatores biológicos, físicos e 

químicos. Já os determinantes externos englobam o 

ambiente, os fatores sociais, culturais, físicos, 

econômicos e a mídia.  

(__) O pensamento e a memória formam o hábito. O 

hábito, por sua vez, está diretamente ligado ao 

comportamento alimentar, pois, através de uma ação 

ou comportamento aprendido pelo processo de 

repetição criamos nossas preferências alimentares.  

(__) Comidas industrializadas, congeladas e os famosos 

fast foods, por serem mais baratas que os alimentos 

considerados como saudáveis, e mais acessíveis a 

grande parte da população, acabam por ser a 

escolha da maioria da população.  

(__) O comportamento alimentar independe de fatores 

como idade, gênero, fatores sociais, culturais e 

econômicos.  

 

Identifique a alternativa que contenha a sequência correta: 

 

A) F, V, V, V, F, F. 

B) V, F, V, V, F, V. 

C) V, V, F, F, V, F. 

D) F, F, V, F, V, V. 

 

41) ―Reação de escurecimento não enzimático e que 

pode ocorrer em alimentos e organismos vivos entre 

a carbonila de açúcares redutores e o grupamento 

amina de proteínas. A reação gera compostos 

responsáveis pelas transformações do aroma, cor, 

sabor e textura de alimentos submetidos a um 

processamento térmico, sendo estes determinantes 

para a escolha do alimento pelo consumidor‖, é a 

definição de: 

 

A) Reação em cadeia. 

B) Reação de Maillard. 

C) Reação de substituição. 

D) Reação de caramelização. 

 

42) Analise os itens a seguir: 

 

I. Promoção de práticas alimentares e estilos de vida 

saudáveis. 

II. Promoção do desenvolvimento de linhas de 

investigação. 

III. Incentivo às culturas populares ao invés de estimular 

a capacitação profissional. 

IV. Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de 

doenças associadas à alimentação e nutrição. 

V. Estímulo às ações intersetoriais com o objetivo de 

tornar o acesso aos alimentos restrito a determinados 

grupos. 

VI. Incentivo ao uso de suplementos e produtos 

industrializados como suporte à nutrição. 

VII. Garantia da segurança e da qualidade dos alimentos 

e da prestação de serviços neste contexto. 

 

Quais são diretrizes da Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição? 

 

A) Apenas III e VII. 

B) II, III, V, VI e VII apenas. 

C) I, II, IV e VII apenas. 

D) Apenas V. 

 

43) Os métodos a seguir são normalmente utilizados 

para monitorar e garantir a qualidade higiênico-

sanitária dos alimentos, EXCETO: 

 

A) Manual de boas práticas (MBP). 

B) Procedimentos operacionais padronizados (POP). 

C) Sistema de análise de perigos e pontos críticos de 

controle (APPCC). 

D) Recordatório 24 horas (REC24). 

 

44) Identifique a opção que contenha uma atividade 

técnica obrigatória de um nutricionista no âmbito do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): 

 

A) Participar do processo de licitação e da compra direta 

da agricultura familiar para aquisição e gêneros 

alimentícios. 

B) Divulgar dados, depoimentos ou informações que 

possam conduzir à identificação de marcas ou nomes 

de empresas, bem como nome de instituições. 

C) Promover a assistência e educação nutricional a 

coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em 

instituições públicas e privadas e em consultório de 

nutrição e dietética. 

D) Promover a assistência médica hospitalar e 

ambulatorial, em consultórios, prescrevendo 

medicamentos e planejando, supervisionando e 

avaliando as dietas para enfermos.  
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45) As condições clínicas descritas abaixo são 

classificadas como distúrbios nutricionais, EXCETO: 

 

A) Diabetes mellitus. 

B) Hipertensão arterial. 

C) Síndrome metabólica. 

D) Bócio endêmico. 

 

46) As alternativas abaixo descrevem algumas das 

etapas do planejamento nutricional domiciliar, 

EXCETO: 

 

A) Assistir nutricionalmente e clinicamente o paciente 

em seu domicílio com redução de custos 

assistenciais e com o objetivo de recuperar ou 

manter o nível máximo de saúde, exceto em casos 

de terapia nutricional enteral.  

B) Adequar à prescrição dietética à realidade 

socioeconômica e cultural do paciente e familiar. 

C) Avaliar os indicadores nutricionais objetivos e 

subjetivos. 

D) Avaliar qualitativa e quantitativamente as 

necessidades de nutrientes baseadas na avaliação 

do estado nutricional do paciente. 

 

47) Qual a composição das fórmulas enterais 

oligoméricas? 

 

A) São fórmulas enriquecidas com fibra ou 

frutooligossacarídeos que contribuem para melhorar 

o funcionamento do TGI e para preservar a 

integridade do cólon. 

B) Contém proteína intacta, geralmente são isentas de 

lactose e tem distribuição calórica normal. Estão 

indicadas para os pacientes com funcionamento 

parcial ou normal do trato gastrointestinal (TGI). 

C) Contêm proteínas na forma de dipeptídeos, 

tripeptídeos e/ou aminoácidos livres, além disso, os 

demais nutrientes são pré-digeridos; a maioria 

contém alto teor de triglicerídeos de cadeia média 

(TCM) e baixo teor de PUFA. São empregadas nos 

pacientes com grave disfunção do TGI. 

D) São desenhadas para condições clínicas específicas, 

tais como doença renal, hepática, DPOC, AIDS, DM, 

SARA e imunodeficiências.  

 

48) As alternativas abaixo descrevem os métodos de 

administração da terapia nutricional enteral, 

EXCETO:  

 

A) Administração por gotejamento. 

B) Administração venosa.  

C) Administração em frascos descartáveis. 

D) Administração por sistema aberto ou intermitente. 

49) Assinale a opção correta acerca de aleitamento 

materno e alimentação complementar com base nas 

orientações, preconizadas pelo ministério da saúde. 

 

A) Para que a amamentação seja bem sucedida, a mãe 

deve amamentar seu bebê em intervalos regulares 

de três horas, exceto no período noturno. 

B) Dietas vegetarianas não fortificadas ou não 

suplementadas são recomendadas para crianças 

menores de dois anos, pois reduzem o risco a 

alergias e intolerância alimentares. 

C) A quantidade total de gordura do leite humano, 

geralmente, não sofre influência da dieta e da 

condição nutricional da mãe. 

D) Os alimentos complementares devem ser preparados 

especialmente para a criança, pois não se 

recomenda que sejam os mesmos alimentos dos 

demais membros da família, por questões de 

segurança alimentar. 

 

50) Considerando o controle higiênico-sanitário das 

fórmulas preparadas no lactário. Assinale a 

alternativa correta: 

 

A) Antes do preparo, deve-se desinfetar as bancadas 

com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 400 ppm. 

B) A higiene de mãos pode ser desconsiderada nesse 

processo, uma vez que as fórmulas industrializadas 

são estéreis. 

C) As fórmulas que serão distribuídas deverão estar 

aquecidas até a temperatura de 60 ºC. 

D) É sempre necessário separar uma amostra de cada 

tipo de produto por lote produzido no lactário, a fim 

de se identificarem possíveis erros ocorridos durante 

o processo de reconstituição. 

 

51) Alimento de importante fonte de magnésio:  

 

A) Carne 

B) Leite 

C) Espinafre 

D) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

 

52) Para evitar ganho de peso interdialítico em pacientes 

portadores de doença renal crônica em hemodiálise 

superior a 4,5% do peso seco, recomenda-se que a 

ingestão de sódio e de líquido somados à diurese 

residual de 24 horas seja:  

 

A) 2.300 mg/dia e a ingestão de líquidos seja de 500 ml 

a 1.000 ml. 

B) 2.300 mg/dia e a ingestão de líquidos seja de 500 ml 

a 2.000 ml. 

C) 3.000 mg/dia e a ingestão de líquido seja de 500 ml a 

1.000 ml. 

D) 3.000 mg/dia e a ingestão de líquido seja de 500 ml a 

2.000 ml. 
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53)  A definição da meta calórico-proteica é a primeira 

opção terapêutica da nutrição: 

 

A) Oral. 

B) Parenteral. 

C) Enteral. 

D) Nenhuma das respostas anteriores.  

 

54) Com relação às condições que favorecem ou 

dificultam o crescimento de bactérias nos alimentos, 

assinale a opção correta. 

 

A) A glicose, presente no açúcar e doces em geral, é 

um potente substrato para as bactérias, pois favorece 

a contaminação do alimento. 

B) Temperaturas baixas, como -18 ºC, provocam a 

destruição de bactérias, portanto o congelamento 

consiste em um método eficiente de esterilização dos 

alimentos. 

C) Os acidulantes presentes em alimentos fermentados, 

picles e molhos atuam como conservantes, pois 

aumentam o tempo de preservação desses produtos. 

D) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

55) Sobre os métodos de cocção de alimentos, assinale 

a alternativa correta acerca de suas técnicas: 

 

A) Na técnica de gratinar, um alimento deve estar o 

mais cru possível para que possa permanecer em um 

forno convencional por, no mínimo, cinquenta 

minutos, em temperatura superior a 300 ºC. 

B) A técnica de preparo por calor seco implica, 

necessariamente, a utilização de gorduras, como 

óleos, manteiga ou azeite. 

C) A vantagem do cozimento a vapor por meio da 

panela de pressão é possibilitar a mistura de 

alimentos com texturas diferentes, sem perder a 

qualidade final da preparação. 

D) Recomenda-se que as hortaliças a serem fervidas 

sejam colocadas em um mínimo de água em 

ebulição, para que seu sabor se concentre e sua cor 

seja mantida. 

 

56) As DRIS são as recomendações que englobam 

quatro tipos de recomendações de nutriente para 

indivíduos saudáveis. Marque a alternativa que 

representa o nível de ingestão dietética que é 

utilizada para atender a uma população e não a 

indivíduos: é a quantidade de ingestão de um 

nutriente suficiente somente para metade da 

população: 

 

A) AI. 

B) UL. 

C) RDA. 

D) EAR. 

 

57) Após o colostro é secretado o leite denominado ―de 
transição‖, cuja produção pode prolongar-se por uma 
ou duas semanas. O seu aspecto é aguado, o que, 
por vezes, constitui fator de preocupação para muitas 
mulheres menos informadas, levando-as a pensar 
que o seu leite não é suficientemente bom para a 
criança e, por isso, manifestam vontade de desistir 
de amamentar. No banco de leite ele corresponde a: 

 

A) Secreção da glândula mamária, produzida depois do 
parto. 

B) Secreção da glândula mamária, produzida antes do 
parto. 

C) Secreção da glândula mamária, produzida no 5º dia 
após o parto. 

D) Secreção da glândula mamária, produzida entre 7 e 
15 dias após o parto. 

 
58) Medicamentos podem diminuir o apetite ou alterar a 

forma como um nutriente é metabolizado, absorvido 
e/ou excretado pelo organismo. Sobre as interações 
entre fármaco e nutriente, é INCORRETO afirmar 
que:  

 

A) Os corticoides devem ser tomados com alimentos 
pobres em sódio. 

B) Não é necessário repor as vitaminas lipossolúveis (A, 
D, E e K) ao utilizar o óleo mineral. 

C) Ao fazer uso de furosemida, recomenda-se restringir 
o sódio e bebidas alcoólicas. 

D) A aspirina deve ser utilizada com cautela em 
pacientes com deficiência de vitamina K. 

 
59) A Resolução-RDC nº 216/2004 é a resolução que 

estabelece as Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação. Como deve ser a estrutura física da 
cozinha de manipulação de alimentos: 

 

A) As caixas de gordura devem estar dentro da cozinha, 
facilitando a limpeza e a manutenção. 

B) Equipamentos de climatização devem ser evitados 
pela facilidade em se contaminar as superfícies de 
trabalho por bolores e fungos presentes nos filtros. 

C) O cruzamento entre as áreas de preparo deve ser 
evitado, e as barreiras físicas devem ser previstas. 

D) As janelas da despensa deverão ser teladas e as da 
área de preparo, fixas nos batentes, não permitindo 
abertura. 

 
60) Os pré-escolares de 2 a 6 anos de idade constituem 

faixa populacional de grande importância, que devido 
ao processo de maturação biológica pela qual 
passam durante o qual a alimentação, desempenha 
papel decisivo, pelo desenvolvimento sócio-
psicomotor, para o qual contribuem 
fundamentalmente os meios familiar e comunitário 
em que vivem, e, complementarmente, as instituições 
que os assistem. Assinale a alternativa correta:  

 

A) Um crescimento rápido, o que faz aumentar seu 
apetite e interesse pelos alimentos. 

B) Seu apetite diminuído devido à desaceleração do 
crescimento. 

C) Seu peso diminuído devido à aceleração do 
desenvolvimento. 

D) Seu apetite aumentado devido ao seu crescimento 
acelerado. 


