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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

NUTRICIONISTA NASF 

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) Dentre os indicadores utilizados no preparo dos 

alimentos pode-se citar, EXCETO: 

 

A) Fator de correção 

B) Indicar de pessoal substituto 

C) Indicador de pastes comestíveis 

D) Indicar de reidratação 

 

22) Sobre açúcar e açucarados é CORRETO afirmar: 

 

A) Artesanal: mascavo e rapadura. 

B) O açúcar demerara é clarificado e lavado na 

centrifugação. 

C) O oxido nítrico é usado com agente clarificante no 

açúcar cristal. 

D) O açúcar refinado é um subproduto da rapadura. 

 

23) A pré-lavagem de hortifrutigranjeiros, quando 

existente, deve ser feita em água potável e em local 

apropriado. Para o preparo destes gêneros, deve ser 

realizada a higienização completa que compreende, 

EXCETO: 

 

A) Lavagem criteriosa com água potável. 

B) Desinfecção: imersão em solução clorada por 15 a 

30 minutos. 

C) Enxágue com água potável. 

D) Fazer uso de panos para secagem dos 

hortifrutigranjeiros, quando for o caso. 

 

24) Sobre a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é 

CORRETO afirmar: 

 

A) Enquanto política pública, a EAN pode ocorrer em 

diversos setores e observando apenas os princípios 

organizativos. 

B) A temática e os desafios da sustentabilidade 

assumem um papel central na reflexão sobre as 

dimensões do desenvolvimento e dos padrões de 

produção, de abastecimento, de comercialização, da 

distribuição e de consumo de alimentos.  

C) A promoção do autocuidado tem como foco 

secundário apoiar as pessoas para que se tornem 

agentes produtores sociais de sua saúde, ou seja, 

para que as pessoas se empoderem em relação à 

sua saúde. 

D) As abordagens educativas e pedagógicas adotadas 

em EAN devem privilegiar os processos passivos, 

que incorporem os conhecimentos e práticas 

cientificas, contextualizados nas realidades dos 

indivíduos, suas famílias e grupos e que possibilitem 

a integração permanente entre a teoria e a prática. 

 

25) Os serviços de alimentação devem implementar 

Procedimentos Operacionais Padronizados 

relacionados aos seguintes itens, EXCETO:  

 

A) Análise de perigo e pontos críticos de controle.  

B) Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 

C) Higienização do reservatório. 

D) Higiene e saúde dos manipuladores.  

 

26) De acordo com o ―Manual de Atendimento da 

Criança com Desnutrição Grava em Nível Hospitalar‖, 

tanto na fase de estabilização, como na de 

recuperação nutricional, deve ser feita a observação 

e registro diário dos seguintes dados, EXCETO: 

 

A) O peso semanal da criança, antes e depois da oferta 

da preparação; 

B) A ocorrência de vômitos, quantidade perdida e 

características. Estimar o volume perdido 

comparando com a quantidade da refeição.  

C) O volume, frequência, consistência e característica 

das evacuações. 

D) A ingestão alimentar. Quantidade diária de alimento 

oferecido e aceito pela criança e a preparação 

ofertada. A data e o horário devem ser precisamente 

registrados depois de cada refeição. 

 

27) - As crianças indicadas para internação por 

desnutrição grave, como causa principal, podem ser 

encaminhadas por: 

 

A) Apenas pelas Unidades Básicas de Saúde, incluindo 

Postos e Centros de Saúde. 

B) Unidades Básicas de Saúde, incluindo Postos e 

Centros de Saúde e pelos serviços ambulatorial e de 

emergência hospitalar. 

C) Somente pelos Centros de Recuperação Nutricional. 

D) Pelas Unidades Básicas de Saúde, incluindo Postos 

e Centros de Saúde, pelos serviços ambulatorial e de 

emergência hospitalar e pelos Centros de 

Recuperação Nutricional. 

 

28) ―A ... caracteriza-se como uma doença multifatorial, 

na qual, além dos fatores nutricionais, os aspectos 

genéticos, metabólicos, psicossociais, culturais, entre 

outros, atuam em sua origem e manutenção”. O texto 

anterior refere-se à: 

 

A) Doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC 

B) Hipertensão arterial sistema – HAS 

C) Obesidade 

D) Doença renal crônica – DRC 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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29) Analise as proposições sobre as recomendações 

nutricionais para diabéticos e assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) O plano alimentar individualizado deve fornecer um 

valor enérgico total compatível com a obtenção e/ou 

manutenção de peso corporal desejável. 

B) Para portadores de diabetes melito obeso, a dieta 

pode ter redução energética, avaliada 

individualmente, atendendo metas de controle e 

condições do indivíduo em seguir a prescrição da 

dieta, com o objetivo de promover perdas ponderais 

de 1 a 2 kg/semana. 

C) A perda de peso moderada melhora a resistência à 

insulina e glicemia em curto prazo, com efeitos 

positivos nos níveis séricos de lipídeos e da pressão 

arterial. 

D) A composição do plano alimentar deve contemplar as 

necessidades nutricionais e de energia de portadores 

de diabetes melito, que são as mesmas do indivíduo 

sem a doença, de mesma faixa etária, gênero, 

estado fisiológico e atividade física. 

 

30) Legislação que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do programa dinheiro direto na 

escola, aos alunos da educação básica é: 

 

A) Resolução CD/FNDE nº 67, de 28 de dezembro de 

2009. 

B) Resolução CFN nº 465, de 25 de agosto de 2010. 

C) Portaria Interministerial nº 1010, de 08 de maio de 

2006. 

D) Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009. 

 

31) Resolução que dispõe sobre o Código de Ética do 

Nutricionista e dá outras providências. 

 

A) Resolução CFN nº 334/2004. 

B) Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. 

C)  Resolução CFN nº 465, de 25 de agosto de 2010. 

D) CD/FNDE nº 38, de 16 julho de 2009. 

 

32) Sobre a Taxa Metabólica Basal (TMB), podemos 

afirmar CORRETAMENTE que: 

 

A) Quanto maior a Massa Livre de Gordura, menor a 

TMB.  

B) Quanto maior a produção de Tiroxina, maior a TMB.  

C) Quanto maior a Estatura, menor a TMB.  

D) Quanto maior a Idade, maior a TMB. 

33) A administração dos espaços de Alimentação e 

Nutrição é um processo dinâmico que compreende 

etapas interligadas: Direção, Coordenação, 

Planejamento e Controle. Esses processos, descritos 

na primeira coluna, devem ser associados ao seu 

respectivo conceito apresentado na segunda coluna, 

numerando-a: 

 

1ª Coluna 

1) Direção 

2) Coordenação 

3) Planejamento 

4) Controle 

 

2ª Coluna 

(  ) Conseguir que os subordinados executem o que foi 

planejado. 

(  ) Comparar resultados obtidos com os previstos, 

avaliando a eficiência. 

(  ) Estabelecer a composição harmônica dos recursos 

humanos e materiais, distribuindo para as pessoas 

as tarefas determinadas no planejamento. 

(  ) Determinar os objetivos gerais da empresa e objetivos 

específicos de seus componentes. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:  

 

A) 2 – 3 – 4 – 1.  

B) 3 – 4 – 2 – 1.  

C) 4 – 1 – 2 – 3.  

D) 1 – 4 – 3 – 2. 

 

34) Sobre os tipos de dietas hospitalares, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) A dieta líquida de prova é utilizada quando se quer 

verificar tanto a deglutição quanto a mobilidade do 

trato gastrintestinal, para assim progredir para uma 

dieta mais consistente e que ofereça um aporte 

nutricional adequado. 

B) A dieta líquida completa é utilizada para alimentar 

paciente cujo estado requeira alimentos de fácil 

ingestão e digestão, que não causem irritação do 

trato gastrointestinal, e também pacientes com 

dificuldades de deglutição. 

C) A dieta líquida restrita é composta principalmente de 

água e eletrólitos. Os líquidos são servidos em 

pequenos intervalos para aliviar a sede e repor a 

água dos tecidos. Ela consegue suprir as 

necessidades nutricionais.   

D) As dietas normais ou gerais não apresentam 

restrições alimentares e fornecem todos os nutrientes 

necessários à manutenção de um estado nutricional 

satisfatório. Não há necessidade de restrição de 

nenhum tipo de alimento e são indicadas para 

pacientes sem distúrbios no trato gastrointestinal ou 

dentição. 
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35) As alternativas a seguir descrevem alguns dos 

fatores intrínsecos que estão envolvidos no 

crescimento microbiano. Nesse contexto, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Atividade de água (Aw). 

B) Potencial de óxido-redução (Eh). 

C) Composição química. 

D) Composição gasosa da atmosfera. 

 

36) Qual a faixa de pH considerada ótima para o 

crescimento de bolores? 

 

A) 6,5 a 7,5. 

B) 4,5 a 7,0. 

C) 4,0 a 6,5. 

D) 8,0 a 9,5. 

 

37) ―Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar 

aos alunos da educação básica no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.‖ A 

descrição refere-se a qual resolução? 

 

A) Resolução nº67, de 28 de dezembro de 2009. 

B) Resolução CFN n°141, de 1993, de 1° de outubro de 

1993. 

C) Resolução CFN nº320, de 2 de dezembro de 2003. 

D) Resolução/CD/FNDE nº38, de 16 de julho de 2009. 

 

38) Qual a função das catequinas? 

 

A) Reduzir a frequência e intensidade dos sintomas da 

menopausa, prevenir a osteoporose, proteger contra 

o câncer (principalmente mama e próstata) e 

doenças cardíacas, diminuir o colesterol LDL e 

combater os radicais livres. 

B) Reduzir a incidência de certos tipos de câncer, o 

colesterol e estimular o sistema imunológico. 

C) Proteger contra o câncer de próstata e doenças 

cardiovasculares e neutralizar os radicais livres. 

D) Prevenir o câncer intestinal e participar do controle 

da glicemia. Colaborar com o funcionamento e o 

equilíbrio dos organismos benéficos da flora 

intestinal. 

 

39) Qual a importância do consumo regular de uma dieta 

equilibrada com a presença de probióticos? 

 

A) Os probióticos reduzem níveis de colesterol bom e o 

risco de certos tipos de câncer, como a leucemia. 

B) Os probióticos protegem contra a degeneração 

celular, principal das mitocôndrias. 

C) Os probióticos ajudam a minimizar os sintomas da 

menopausa e a regular os níveis hormonais. 

D) Os probióticos favorecem as funções 

gastrointestinais, reduzindo o risco de constipação e 

câncer de cólon.  

40) Se temos uma UAN cuja área total corresponde a 

832m², qual deverá ser a área destinada para 

higienização? Informação complementar: 8% da área 

total: 

 

A) 72,1m²  

B) 58m². 

C) 66,56m². 

D) 64,3m². 

 

41) Qual dos procedimentos abaixo não levaria a 

contaminação de um alimento? 

 

A) Armazenamento dos alimentos em temperaturas 

inadequadas de acordo com sua categoria 

(perecíveis e não perecíveis). 

B) Utilização dos mesmos utensílios em alimentos crus 

e prontos sem adequada higienização prévia. 

C) Má higienização de hortaliças sem o uso do 

hipoclorito de sódio. 

D) Higienização completa das mãos e antebraços, 

utilizando água corrente, sabão neutro e papel 

descartável. 

 

42) Em qual tipo de anemia as hemácias não ficam 

hipocrômicas e microcíticas? 

 

A) Anemia falciforme. 

B) Anemia sideroblástica. 

C) Talassemia. 

D) Anemia ferropriva. 

 

43) Quais alimentos um indivíduo que possua Déficit em 

Ornitina Aminotransferase (OTC), deve consumir 

com restrição? 

 

A) Alimentos que contenham glúten. 

B) Alimentos que contenham proteínas em geral. 

C) Alimentos que contenham ácidos graxos de cadeia 

ramificada. 

D) Alimentos que contenham os aminoácidos leucina, 

isoleucina e valina. 

 

44) As alternativas descrevem alguns dos métodos de 

Análise Sensorial do tipo Discriminativos, EXCETO: 

 

A) Teste Duo-Trio. 

B) Teste Triangular. 

C) Teste de Aceitação. 

D) Teste de Ordenação. 
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45) Com base na Resolução CFN N° 334/2004, que 

dispõe sobre o Código de Ética do Nutricionista, fica 

determinado que são direitos do nutricionista, 

EXCETO: 

 

A) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição 

pública ou privada, onde as condições de trabalho 

não sejam dignas ou possam prejudicar os indivíduos 

ou a coletividade, devendo comunicar imediatamente 

sua decisão aos responsáveis pela instituição e ao 

Conselho Regional de Nutricionistas da Região, onde 

se dê a prestação dos serviços. 

B) Ter acesso a informações, referentes a indivíduos e 

coletividades, sob sua responsabilidade profissional, 

que sejam essenciais para subsidiar sua conduta 

técnica. 

C) Assistir aos indivíduos e à coletividade sob sua 

responsabilidade profissional, em entidades públicas 

ou privadas, respeitadas as normas técnico-

administrativas da instituição, ainda que não faça 

parte do seu quadro técnico. 

D) Encaminhar aos profissionais habilitados os 

indivíduos sob sua responsabilidade profissional, 

quando identificar que as atividades demandadas 

para a respectiva assistência fujam às suas 

atribuições. 

 

46) As alternativas abaixo descrevem alguns itens 

presentes em uma dieta para hipertensos, EXCETO: 

 

A) Consumir com moderação sal e os alimentos 

industrializados em geral. 

B) Aumentar o consumo de fibras. 

C) Consumir alimentos ricos em potássio. 

D) Substituir o sal de cozinha pelo glutamato 

monossódico. 

 

47) A xeroftalmia, mancha de Bitot e xerose, são sinais 

clínicos de qual hipovitaminose? 

 

A) Hipovitaminose C. 

B) Hipovitaminose A. 

C) Hipovitaminose B1. 

D) Hipovitaminose D. 

 

48) ALB, 14 anos, sexo feminino, possui hábitos 

inadequados, ingerindo lanches em excesso, pulando 

refeições e realizando lanches na rua. Seu IMC 

encontra-se no percentil 85. Seu estado nutricional é 

CORRETAMENTE classificado como: 
 

A) Eutrofia. 

B) Obesidade. 

C) Risco de sobrepeso. 

D) Sobrepeso. 

49) A Portaria Interministerial nº 1.010, de 08 de Maio de 

2.006 tem como objetivo definir a promoção da 

alimentação saudável nas escolas. São eixos 

prioritários expressos nesta resolução, EXCETO:  

 

A) Ações de educação alimentar e nutricional, 

considerando os hábitos alimentares como 

expressão de manifestações culturais regionais e 

nacionais. 

B) Estímulo à implantação de boas práticas de 

manipulação de alimentos nos locais de produção e 

fornecimento de serviços de alimentação do 

ambiente escolar. 

C) Monitoramento da situação nutricional dos escolares. 

D) O aumento da oferta e a promoção do consumo de 

frutas, legumes e verduras. 

 

50) A profissão de Nutricionista assumiu posição de 

destaque na área da saúde e se expandiu para os 

campos de interface da Alimentação e Nutrição com 

as demais ciências. Todas as alternativas abaixo 

apresentam os Direitos do Nutricionista, EXCETO: 

 

A) Emitir atestado de comparecimento à consulta 

nutricional. 

B) Exercer a profissão com ampla autonomia, não 

sendo obrigado a prestar serviços profissionais 

incompatíveis com suas atribuições, cargo ou função 

técnica. 

C) Identificar-se, informando sua profissão, nome, 

número de inscrição no conselho regional de 

nutricionistas e respectiva jurisdição, quando no 

exercício profissional. 

D) Prestar serviços profissionais, gratuitamente, às 

instituições de comprovada benemerência social, ou 

quando tal se justifique em razão dos fins sociais e 

humanos. 

 

51) De acordo com a Resolução RDC nº 216, de 15 de 

setembro de 2.004, analise as afirmativas abaixo. 

 

I – Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 

II – Higiene e saúde dos manipuladores. 

III – Higienização de instalações, equipamentos e imóveis. 

IV – Higienização do reservatório. 

 

Os serviços de alimentação devem implementar 

Procedimentos Operacionais Padronizados relacionados, 

aos seguintes itens:  

 

A) Apenas I, II e IV. 

B) Apenas I, III e IV. 

C) Apenas II, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 
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52) A Resolução CFN nº 465, de 25 de agosto de 2.010 

dispõe sobre as atribuições do Nutricionista, 

estabelece parâmetros numéricos mínimos de 

referência no âmbito do Programa de Alimentação 

Escolar (PAE) e dá outras providências. Sobre esta 

resolução analise as afirmativas abaixo. 

 

I – Elaborar fichas técnicas das preparações que 

compõem o cardápio. 

II – Estimular a identificação de indivíduos com 

necessidades nutricionais específicas, para que 

recebam o atendimento adequado no Programa de 

Alimentação Escolar (PAE). 

III – Propor e realizar ações de educação alimentar e 

nutricional para a comunidade escolar, inclusive 

promovendo a consciência ecológica e ambiental, 

articulando-se com a direção e com a coordenação 

pedagógica da escola para o planejamento de 

atividades com o conteúdo de alimentação e 

nutrição. 

IV – Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do 

estado físico dos alunos, calculando os parâmetros 

nutricionais para atendimento da clientela com base 

no resultado da avaliação nutricional, e em 

consonância com os parâmetros definidos em 

normativas do FNDE. 

 

Das atividades acima, quais são obrigatórias ao 

nutricionista, vinculado à Entidade Executora, no âmbito 

do Programa de Alimentação Escolar (PAE)? 

 

A) Apenas I, II e III. 

B) Apenas I, II e IV. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

 

53) Analise as funções abaixo. 
 

 É necessária às membranas das células do nosso 

corpo.  

 Participa dos processos de coagulação do sangue e 

é responsável pelo controle das hemorragias.  

 Aumenta a resistência às infecções no sistema 

imunológico.  

 Retarda os efeitos do envelhecimento. 

 

As funções acima estão relacionadas à vitamina: 

 

A) Retinol. 

B) Riboflavina. 

C) Tiamina. 

D) Tocoferol. 

54) O Método Sensorial Afetivo tem como objetivo avaliar 

a aceitação e preferência dos consumidores em 

relação a um ou mais produtos. São etapas deste 

método:  

 

A) Análise Descritiva Quantitativa e Método do Índice de 

Qualidade. 

B) Comparação Pareada e Teste Duo-Trio. 

C) Teste de Aceitação e Teste de Preferência. 

D) Teste de Comparação Múltipla e Teste de 

Ordenação. 

 

55) O peso é a soma de todos os componentes corporais 

(água, gordura, ossos, músculos) e reflete o 

equilíbrio protéico-energético do indivíduo. Sobre as 

diferentes formas de aferição e cálculo do peso, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Estimativa de peso: quando não se pode pesar o 

indivíduo, é possível estimar o peso por meio de 

algumas fórmulas, tais como circunferência da 

panturrilha, compleição, altura ou IMC. 

B) Peso ajustado: usado quando o indivíduo apresenta-

se com o peso superior ou inferior ao considerado 

normal, especialmente para cálculo de adequação de 

dietas. 

C) Peso atual: é o peso verificado em uma balança 

calibrada, onde o individuo é posicionado de pé, 

descalço, no centro da balança e com roupas leves. 

O valor obtido corresponde ao peso atual do 

individuo na referida data.  

D) Peso ideal: utilizado como referência na avaliação 

das mudanças recentes de peso e em casos de 

impossibilidade de medir o peso atual. Geralmente é 

o peso que se mantém por maior período de tempo.  

 

56) Qual a quantidade de feijão necessária para servir 

300 pessoas considerando o fator de cocção de 3 e a 

porção per capita servida de 120 g? 

 

A) 8 kg. 

B) 10 kg.  

C) 12 kg.  

D) 24 kg.  

 

57) São sintomas da deficiência de Vitamina A, 

EXCETO: 

 

A) Cefaléia. 

B) Mancha de Bitot. 

C) Ulceração da córnea. 

D) Xeroftalmia. 
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58) São ações expressas na Portaria Interministerial nº 
1.010, de 08 de Maio de 2.006 para alcançar uma 
alimentação saudável no ambiente escolar, 
EXCETO: 

 

A) Definir estratégias, em conjunto com a comunidade 
escolar, para favorecer escolhas saudáveis;  

B) Desenvolver estratégias de informação às famílias, 
enfatizando sua coresponsabilidade e a importância 
de sua participação neste processo;  

C) Estímulo à implantação de boas práticas de 
manipulação de alimentos nos locais de produção e 
fornecimento de serviços de alimentação do 
ambiente escolar; 

D) Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos 
com alimentação na escola para produzir e oferecer 
alimentos mais saudáveis;  

 
59) Sobre o armazenamento e transporte do alimento 

preparado, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) O armazenamento e o transporte do alimento 
preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, 
deve ocorrer em condições de tempo e temperatura 
que não comprometam sua qualidade higiênico-
sanitária.  

B) Os alimentos preparados mantidos na área de 
armazenamento ou aguardando o transporte devem 
estar identificados e protegidos contra 
contaminantes. Na identificação deve constar apenas 
a designação do produto. 

C) Os meios de transporte do alimento preparado 
devem ser higienizados, sendo adotadas medidas a 
fim de garantir a ausência de vetores e pragas 
urbanas.  

D) Os veículos devem ser dotados de cobertura para 
proteção da carga, não devendo transportar outras 
cargas que comprometam a qualidade higiênico-
sanitária do alimento preparado. 

 
60) Sobre o PNAE, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

A) A transferência dos recursos financeiros, objetivando 
a execução do PNAE, será efetivada 
automaticamente pelo FNDE, sendo necessário 
convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante 
depósito em conta corrente específica. 

B) O montante dos recursos financeiros será calculado 
com base no número de alunos devidamente 
matriculados na educação básica pública de cada um 
dos entes governamentais, conforme os dados 
oficiais de matrícula obtidos no censo escolar 
realizado pelo Ministério da Educação. 

C) Os recursos deverão ser incluídos nos orçamentos 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
atendidos e serão utilizados exclusivamente na 
aquisição de gêneros alimentícios.  

D) Os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta 
do PNAE existentes em 31 de dezembro deverão ser 
reprogramados para o exercício subsequente, com 
estrita observância ao objeto de sua transferência, 
nos termos disciplinados pelo Conselho Deliberativo 
do FNDE.  
 

 


