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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

261 – NUTRICIONISTA 
 

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 Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 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. 

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, lápis, pagers, 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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

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 10 

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

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 
Resolve escrever um artigo  4 
Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 

Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 
Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 
"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 

D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 
Segura o homem na faca,  39 

A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 
                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

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

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

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

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

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

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

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

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

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O nutriente que apresenta as funções biológicas 

relacionadas no quadro abaixo é. 

 

Construção e 

manutenção 

dos tecidos 

Regulação de processos 

metabólicos 

Formação de 

enzimas 

Transportadores de 

membrana 

Formação de 

hormônios 

Transporte de 

triglicerídeos, colesterol, 

fosfolipídeos e vitaminas 

lipossolúveis no sangue  

Formação de 

anticorpos 

Transporte de oxigênio 

Fornecimento 

de energia - 

4kcal/g ou 

16,7kJ/g 

Regulação de processos 

metabólicos 

 

(A) Proteína. 

(B) Lipídio. 

(C) Carboidrato.  

(D) Zinco. 
 

22) Os recém-nascidos, prematuros e lactentes 

jovens, em determinadas condições clínicas, 

podem necessitar de mais aminoácidos, os 

chamados condicionalmente essenciais, devido 

à deficiência de enzimas necessárias à síntese a 

partir dos precursores e, também, pela 

dependência da ingestão dietética. Quais são 

eles? 
 

(A) Treonina, triptofano, histidina e lisina. 

(B) Taurina, arginina, cisteína, cistina e tirosina. 

(C) Leucina, fenilalanina e metionina.  

(D) Leucina, valina e isoleucina. 
 

23) As reservas de gorduras corpóreas serão 

poupadas na existência de grande 

disponibilidade de _________________. A 

digestão das gorduras que estão presentes na 

dieta necessita de emulsificação mecânica 

no_______________ desagregação lipolítica por 

____________, solubilização no duodeno por 

__________ ___e absorção pelos 

_____________ que fazem o revestimento da 

parede do intestino delgado superior. 

 

 

 

(A) Triglicérides, duodeno, lipases, sais biliares, 

enterócitos. 

(B) Triglicérides, estômago, lipases, sais biliares, 

colonócitos. 

(C) Ácidos graxos da dieta, estômago, lipases, sais 

biliares, enterócitos.   

(D) Ácidos graxos da dieta, duodeno, lipases, sais 

biliares, colonócitos. 

 

24) Na dieta humana encontramos duas formas de 

ferro: ferro heme e ferro não heme. São fontes de 

ferro heme da dieta a hemoglobina e a 

mioglobina, vindas de alimentos de origem 

animal, como carne, frango e peixe. O ferro não 

heme é obtido de cereais, leguminosas, legumes, 

frutas e vegetais. Em relação a esse mineral tão 

importante para os seres humanos, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Para converter o ferro não heme em ferro heme, 

é preciso cozinhar os alimentos em altas 

temperaturas e por longo período tempo. 

(B) Homens adultos necessitam absorver mais ferro 

para manter o equilíbrio do que as mulheres em 

fase reprodutiva.  

(C) Durante a lactação, as necessidades são duas 

vezes maiores do que as quantidades 

recomendadas para mulheres não grávidas.

  

(D) O cálcio pode influenciar negativamente a 

absorção de ferro heme e não heme.  

 

25) Em relação às respostas biológicas geradas pela 

1α,25-(OH)2D3 em diferentes sistemas 

fisiológicos e doenças associadas com a 

deficiência da vitamina D, marque a alternativa 

que está associada com a absorção intestinal do 

cálcio e a remodelação óssea. 

 

(A) Raquitismo, osteomalácia, osteoporose.  

(B) Intolerância à glicose e diabetes tipo 2.  

(C) Hipertensão: aumento de risco cardiovascular, 

trombogênese.  

(D) Câncer de próstata, seio, cólon.  

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) De acordo com os pontos de corte da Vigilância 

Nutricional no Brasil, determinados pelo 

Ministério da Saúde, uma criança de 9 anos está 

com Baixo Peso para a Idade quando. 

 

(A) P/I abaixo do percentil 0,1 / Escore-Z peso/idade 

menor que -3. 

(B) P/I maior ou igual ao percentil 0,1 e menor que o 

percentil 3/ Escore-z peso/idade maior ou igual a 

-3 e menor que -2. 

(C) P/I maior ou igual ao percentil 3 e menor ou igual 

ao percentil 97/ Escore-z peso/idade maior ou 

igual a -2 e menor ou igual a +2. 

(D) P/I maior que o percentil 97/Escore-z peso/idade 

maior que +2. 

 

27) Parâmetro para avaliar risco cardiometabólico, 

refere-se a:  

(A) Circunferência do quadril.  

(B) Circunferência da panturrilha.  

(C) Circunferência braquial.  

(D) Índice de conicidade.  

 

28) A hipertensão arterial é o principal fator de risco 

de doenças cardiovasculares e deve ser tratada 

para impedir complicações. Em relação ao 

tratamento nutricional, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Adoção do padrão alimentar Dietary Approaches 

to Stop Hypertension  (DASH) reduz a pressão 

arterial. 

(B) As dietas vegetarianas estão associadas com 

valores mais altos de pressão arterial. 

(C) Usar no máximo 1 colher de sopa de sal para 

toda a alimentação diária reduz a pressão 

arterial. 

(D) De acordo com os novos estudos, o consumo de 

café em doses habituais está associado com 

elevação da PA e deve ser excluído da dieta do 

paciente hipertenso. 

 

29) A nutrição é de grande importância para a 

prevenção, tratamento e recuperação do câncer. 

Os métodos de preparação e preservação dos 

alimentos e as dietas contêm inibidores e 

intensificadores do câncer. Sobre esses 

carcinógenos, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os refrigerantes contêm a substância 4-MI (4-

metil-imidazol), classificada pela Agência 

Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC) 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

uma substância capaz de prevenir o surgimento 

de diversos tipos de câncer. 

(B) Os benefícios da ingestão satisfatória de frutas, 

legumes e verduras na prevenção do câncer 

superam os malefícios do consumo desses 

alimentos com resíduos de agrotóxicos.  

(C) O aquecimento de alimentos em recipientes 

plásticos não libera substâncias nocivas com 

potencial de causar câncer. 

(D) O forno de micro-ondas possui uma forma de 

radiação não ionizante, que tem capacidade para 

lesar o DNA das células, causando o surgimento 

de diversos tipos de câncer. 

 

30) Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são 

doenças crônicas que acometem o trato 

gastrointestinal e deixam os indivíduos com uma 

série de problemas nutricionais relacionados à 

doença e ao seu tratamento. A respeito dessas 

doenças, assinale a alternativa correta.  

 

(A) O processo inflamatório no íleo pode causar 

redução na absorção de vitamina A em pacientes 

com doença de Crohn. 

(B) Recomenda-se dieta hipoproteica (0,6 a 0,8 

g/kg/dia), hipossódica e normolipídica. 

(C) Os pacientes com DII que toleram a lactose não 

devem fazer restrições desses alimentos, pois 

são fontes de proteínas de alta qualidade, cálcio 

e vitamina D.  

(D) Na fase aguda da DII, a dieta deve ser rica em 

fibras insolúveis e pobre em fibras solúveis. 

 

31) Acerca das mudanças fisiológicas e anatômicas 

que ocorrem no sistema digestório com o 

envelhecimento, é correto afirmar que: 

 

(A) Com o envelhecimento, ocorre atrofia na túnica 

muscular da parede do tubo digestório, causando 

dificuldade na digestão e redução da motilidade. 

(B) Em relação às mudanças estruturais dos órgãos 

do sistema digestório, os estudos recentes 

confirmam somente alterações na túnica 

muscular da parede do esôfago, causando 

dificuldade de deglutição.  
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(C) Na transição faringoesofágica, os coxins 

venosos diminuem de tamanho, facilitando a 

deglutição. 

(D) As túnicas e telas do intestino grosso aumentam, 

causando redução da pressão intraluminar. 

 

32) Sobre o leite materno, marque a alternativa 

correta.  

 

(A) Fatores ambientais não modificam a composição 

de componentes do leite materno, como por 

exemplo, a flora bacteriana. 

(B) O leite materno contém nutrientes funcionais e 

protetores que auxiliam na criação de um 

ambiente favorável à maturação intestinal. 

(C) O teor de oligossacarídeos com efeitos 

probióticos no leite materno é baixo.  

(D) A ligação de oligossacarídeos com L- e P- 

selectinas aumenta a adesão de leucócitos e a 

produção de espécies reativas de oxigênio, 

causando desajuste na funcionalidade do 

sistema imunológico do lactente que ainda está 

imaturo.  

  

33) Acerca da terapia nutricional na pancreatite 

aguda, marque a alternativa correta. 

 

(A) Atualmente a nutrição parenteral é mais indicada 

nos casos de pancreatite aguda grave (PAG) 

quando comparada à nutrição enteral, porque as 

necessidades nutricionais nessa modalidade de 

terapia nutricional podem ser rapidamente 

cobertas; e o pâncreas fica em repouso, 

reduzindo a incidência de infecção e o tempo de 

permanência hospitalar. 

(B) A dieta na nutrição enteral do paciente com 

pancreatite aguda deve ser hipoglicídica, 

normoproteica e com teor de lipídio de 30 a 35% 

da ingestão energética, pois os carboidratos são 

os principais estimulantes da secreção 

pancreática. 

(C) Na Pancreatite aguda grave (PAG) a 

administração da dieta enteral deve ser realizada 

logo após a estabilidade hemodinâmica e 

monitorada para qualquer evidência de 

intolerância.  Na presença de qualquer mudança 

repentina, a NE deve ser interrompida até que 

uma avaliação mais profunda seja realizada. 

 

 

 

(D) Na pancreatite aguda leve (PAL), o jejum oral 

com a retomada da dieta via oral progressiva, 

iniciando com líquidos sem resíduos, deixou de 

ser indicado, ficando como primeira opção a 

administração de dieta enteral precoce com 

posicionamento pós-pilórico, mesmo que o 

paciente consiga aceitar a dieta via oral entre 5 e 

7 dias para evitar dor pós-prandial e recidiva da 

pancreatite. 

  

34) Sobre a terapia nutricional no paciente 

queimado, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Quando o paciente estiver conseguindo 

alimentar-se por dieta via oral, a Nutrição Enteral 

(NE) somente deverá ser recomendada quando 

houver perda ponderal maior do que 30% 

durante o tratamento. 

(B) Particularmente em paciente queimado séptico, 

a suplementação de arginina é aconselhável 

porque reduz os níveis plasmáticos de óxido 

nítrico. 

(C) Crianças com superfície corporal queimada 

superior a 5%, recebendo dieta via oral com 

ingestão alimentar satisfatória, devem receber 

nutrição enteral (NE) para não prejudicar o 

crescimento. 

(D) Pacientes adultos com superfície corporal 

queimada superior a 20%, devem receber terapia 

nutricional na medida que não for possível suprir 

suas necessidades energéticas apenas pela via 

oral. 

  

35) Identifique a alternativa que apresenta 

características da dieta enteral industrializada, 

quando comparada à dieta enteral artesanal. 

 

(A) Maior controle de qualidade nutricional e 

sanitária. 

(B) Os níveis de contaminação dessa dieta enteral 

são altos, excedem, com frequência, os padrões 

aceitos pela legislação e podem aumentar os 

riscos de infecção hospitalar. 

(C) Dietas enterais preparadas à base de alimentos 

in natura ou com produtos in natura e módulos, 

liquidificadas.  

(D) Menor custo. 

 

 

 



 
 

CARGO: NUTRICIONISTA (261)                                                                                                               Página 10 de 10 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

36) Estão inseridos no Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (Sisvan Web), três 

formulários de marcadores de consumo 

alimentar que permitem a avaliação do consumo 

alimentar da população brasileira na rotina da 

Atenção Básica. Em relação ao questionário que 

é aplicado a crianças com dois anos de idade ou 

mais, adolescentes, adultos, idosos e gestantes, 

marque a alternativa correta.  

 

(A) Identifica o consumo de frutas nessas 

populações e é baseado no documento sobre 

indicadores para avaliação das práticas de 

alimentação, publicado pela Organização 

Mundial da Saúde. 

(B) Identifica exclusivamente padrões de 

alimentação não saudáveis.  

(C) Tem o objetivo de identificar padrões de 

alimentação e comportamento saudáveis ou não 

saudáveis, e o questionário é baseado na 

proposta do Guia Alimentar para a População 

Brasileira.  

(D) Identifica exclusivamente o consumo de 

alimentos saudáveis. 

 

37) A nutricionista Maria substituiu uma colega de 

trabalho que estava de licença maternidade e, no 

primeiro dia no Serviço de Alimentação, ao 

conferir o cardápio do dia seguinte, percebeu que 

faltava chuchu para a guarnição do jantar que 

atende 300 pacientes. Foi passado que o per 

capta do chuchu na unidade é de 130 gramas e 

o Fator de correção é 1,47. Havia uma solicitação 

para acrescentar 30 refeições para o 

ambulatório. A unidade não trabalha com 

margem de segurança. Qual a quantidade de 

chuchu que a nutricionista precisou comprar? 
 

(A) 42,9Kg.  

(B) Aproximadamente 63Kg.  

(C) 441,0Kg.  

(D) 485,1Kg. 

  

38) Se for necessário o uso de facas para cortes de 

alimentos ou da embalagem em Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN), o equipamento de 

proteção individual (EPI) indicado é:  
 

(A) Luvas de PVC forrada.  

(B) Luvas térmicas.  

(C) Luvas de malha de aço ou propileno.  

(D) Luvas de Grafatex. 

39) Em relação ao Regulamento Técnico de Boas 
Práticas para os Serviços de Alimentação, 
marque a alternativa correta. 

 

(A) A implantação de Boas Práticas é opcional, não 

existe exigência de obrigatoriedade pela 

Legislação vigente.   

(B) A elaboração do Manual de Boas Práticas deve 

ser feita de forma coletiva com outras unidades, 

não há obrigatoriedade de elaborar 

individualmente para cada unidade. 

(C) Os treinamentos para manipuladores não são 

obrigatórios. 

(D) É aplicado aos serviços de alimentação que 

realizam algumas das atividades abaixo: 

manipulação, preparação, fracionamento, 

armazenamento, distribuição, transporte; 

exposição à venda e entrega de alimentos 

preparados ao consumo, tais como cantinas, 

bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas 

industriais, cozinhas institucionais, unidades de 

alimentação e nutrição dos serviços de saúde, 

delicatéssens, lanchonetes, padarias, 

pastelarias, restaurantes, rotisserias e 

congêneres.  
 

40) O Código de Ética e de Conduta do Nutricionista 

é um instrumento delineador da atuação do 

profissional nutricionista que, de acordo com a 

Lei 8.234/91, possui direitos e deveres para o 

desenvolvimento de práticas inerentes à sua 

habilitação técnica. Em relação à atuação do 

profissional nutricionista, marque a alternativa 

correta. 
 

(A) É dever do profissional nutricionista 

instrumentalizar e ensinar técnicas relativas a 

atividades privativas da profissão a pessoas não 

habilitadas.  

(B) É vedado ao nutricionista encaminhar a outros 

profissionais habilitados os indivíduos ou 

coletividades sob sua responsabilidade 

profissional, quando identificar que essas 

demandas se desviam de suas competências. 

(C) Ao divulgar orientações e procedimentos 

específicos para determinados indivíduos ou 

coletividades, o nutricionista não pode informar 

que os resultados nem sempre ocorrem da 

mesma forma para todos.  

(D) É vedado ao nutricionista atribuir propriedades 

ou benefícios à saúde a nutrientes, alimentos, 

produtos alimentícios, suplementos nutricionais e 

fitoterápicos que não possuam tais propriedades.

  

 


