
 



IFRS – Concurso Público Edital 13/2010 – Caderno de Provas – Nutricionista 

 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões 1 a 10 referem-se ao texto a seguir. 
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Metamorfose amorosa 
 

Uma vez, li num texto de Clarice Lispector 

esta frase: "Toda mãe de filha feia deveria 

prometer-lhe que ela seria bonita quando a 

sabedoria do amor esclarecesse um homem." 

Sublinhei a frase instintivamente. Isto foi há 

muito tempo. Agora fui lá em A maçã no escuro 

procurar a frase, e lá estava ela, intacta e forte. 

Recolho-a quando a questão da beleza, uma 

vez mais, vem habitar ostensivamente nosso 

verão. É que existem vários tipos de beleza. E a 

mais óbvia é a que todos vêem. Por exemplo, a 

beleza arrebatadora, avassaladora, que surge 

imperiosa e exige logo adoração. 

É assim com certas mulheres e homens. 

Entram numa sala e passam a ser o centro de 

gravidade dos olhares. Aparecem nas telas e 

capas de revistas e nos hipnotizam. É assim 

também não apenas com pessoas, mas com certos 

objetos na vitrina e museus: ficamos medusados 

diante deles, em pura contemplação. É assim, 

ainda, com certas músicas que, ouvidas, passam a 

fazer parte de nosso repertório existencial e nos 

harmonizam nos desvãos do dia. 

Mas ___ esse tipo de beleza se opõe um 

outro. O da beleza que se esvazia, que vai se 

esmaecendo e se distanciando de si mesma até 

ficar feia. É como se ocorresse uma metamorfose 

qualquer. E não estou falando de velhice e 

desgaste físico, mas da beleza que se esgota e se 

exaure. Pessoas que perdem o brilho sem que se 

saiba ______ e em que instante exato. 

O fato é que a gente olha, de repente, uma 

pessoa e repara que ela não apenas não está bela, 

mas já não é mais bela. É como se a harmonia se 

interrompesse inesperadamente. Um modo de 

olhar, a curva do nariz, uma expressão de mau 

gosto e a beleza se esvai. Se esvai onde? Nela? 
Em nós? Sabe-se apenas que o que era vidro se 

quebrou e o amor que tu me tinhas era pouco e se 

acabou... 

Diferente desses tipos um outro aparece e me 

intriga: o da beleza envergonhada. A beleza 

acabrunhada de ser bela. 

Existe? Existe. 

Exemplo? Ei-lo. 

Ela me confessou: quando menina era tão 

bonita que já não suportava mais. A todo lugar 

que ia ________ as louvações carinhosas. Todos 

que vinham visitar a família desfilavam 

incontidos elogios. Ao ser apresentada, lá vinha o 

galanteio. Saindo com amigas, logo se 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 
95 

 

 

 

 

 

 

diferenciava. No baile, a mais solicitada. Enfim, 

dizia ela, um porre! um saco! Parecia que as 

pessoas queriam tirar pedaço de mim. Outros 

elogiavam de uma maneira tal como se eu tivesse 

que fazer alguma coisa para merecer ser bela. 

Nesse caso, a beleza passou a ser um ônus, 

uma cobrança, uma chateação. Daí que ela 

começou a enfear sua beleza para ser comum 

como os outros. A tal ponto que hoje o marido de 

vez em quando lhe diz: – Vê se te arruma um 

pouco, mulher... 

Há, no entanto, uma beleza que não entra com 

clarins em nossa vida, nem se estampa em 

silhuetas perfeitas nas páginas do dia. Não é a 

obra sedutora, arrebatadora, exigindo imediatos 

adoradores. 

Ela é percebida aos poucos. Não se constrói 

linearmente. Um dia você observa que o olhar 

dela não é tão banal. Que o sorriso irradiou uma 

mensagem qualquer. Está pronto para descobrir 

que a pele tem a temperatura do seu desejo. Um 

corpo que parecia tão igual-a-qualquer-um, 

súbito, ganha uma delicada aura. A voz, que 

antes não tinha qualquer traço especial, agora 

fica registrada na memória através de expressões 

banais, mas gostosas de serem lembradas. 

Você está começando a olhá-la e a pensar: se 

ela não é tão deslumbrante como as outras, por 

que telefono, por que facilito encontros e por que 

seu corpo extrai do meu surpresas e maravilhas? 

Como quem concede ou entrega um prêmio, 

como quem deposita a alma no destino do outro, 

você está pronto a se dizer: é bela, em mim, por 

mim, para mim. E isto basta. Eu te inventei na 

tua beleza, que construímos. 

Sim, a beleza (descobre-se) também se 

constrói. Não exatamente (ou apenas) nas mesas 

de cirurgia plástica. Como as casas se ________,  

como as flores, que passam a existir, se olhadas, 

a beleza se constrói. De nossas carências, de 

nossas premências ela se constrói, e é um 

imponderável arco sobre a íris de quem ama. 

É assim, meu amigo. E se isto está 
acontecendo com você, você há muito começou a 

amá-la. E entre vocês dois está se operando mais 

que uma profecia de mãe, uma metamorfose rara, 

que você deve curtir e prolongar. 

 
Affonso Romano de Sant'Anna  

 

Texto disponível em: 

<http://www.riototal.com.br/coojornal/affonso016.htm>.  
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1. Marque a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 24, 31, 48 e 89, respectivamente.´ 

A)  há –  porque – repetiam-se  – constróem 

B)  a –  por que – repetiam-se  – constroem 

C)  à –  porque – repetia-se  – constrói 

D)  à – porque – repetia-se  – constróem 

E)  a – por que – repetiam-se  – constrói 

___________________________________________ 

 
2. A partir da leitura e interpretação do texto 
Metamorfose amorosa, considere as afirmativas a 
seguir: 

I. O texto apresenta quatro tipos de beleza. 

II. A beleza também pode ser construída, e não apenas 

com cirurgia plástica. 

III. A beleza feminina só é conquistada quando a 

mulher é amada. 

IV. A metamorfose da beleza diz repeito tanto à 

beleza que se esvai quanto à beleza que se constrói. 

 

Está(ao) de acordo com o texto: 

 

A) Apenas a afirmativa II. 

B) Apenas a afirmativa III. 

C) Apenas a afirmativa I e IV. 

D) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

E) As afirmativas I, II, III e IV. 

___________________________________________ 

 
3. É possível afirmar que o texto Metamorfose 
amorosa: 

I. Dialoga com o leitor, simulando a oralidade.  

II. Mistura narração e descrição, predominando a 

estrutura de frases fragmentadas, aceitáveis no texto 

literário. 

III. Enumera de forma neutra e objetiva os diversos 

aspectos da beleza e do amor. 

IV. Utiliza o recurso da comparação, o que se 

evidencia, por exemplo, na expressão “como se”. 

 

Está(ao) de acordo com o texto: 

 

A) As afirmativas I, II, III e IV. 

B) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

C) Apenas a afirmativa II. 

D) Apenas as afirmativas III. 

E) Apenas as afirmativas I e IV. 
 

___________________________________________ 
 

 

 

 

 

4. Se substituirmos o verbo “Recolho” (linha 8) por 
outro verbo, a única frase que ficaria correta quanto à 
regência verbal é: 

A) Lembro-a quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

B) Ressalto-na quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

C) Procuro a ela quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

D) Destaco-na quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

E) Refiro-me quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

___________________________________________ 

 
5. A palavra “ostensivamente” (linha 9) é um advérbio 
derivado do adjetivo “ostensivo”.  

A palavra “ostensivo” NÃO tem a acepção de: 

A) “arrogante”. 

B) “que se revela por evidências”. 

C) “que chama a atenção”. 

D) “que se obriga”. 

E) “que se patenteia”.  

___________________________________________ 

 
6. A alternativa na qual as palavras NÃO são 
acentuadas pelo mesmo motivo:  

A) há  –  É – nós – Vê  

B) óbvia  – repertório – memória –  premência  

C) ônus – construímos – constrói – imponderável  

D) está – através – olhá-la – também  

E) vários – família – prêmio – carências  

___________________________________________ 

 
7. As frases das linhas 87 a 89 foram reescritas em um 
só período.  

O período correto quanto à pontuação é: 

A) Descobre-se que a beleza também se constrói, não 

exatamente, (ou apenas) nas mesas de cirurgia 

plástica. 

B) Descobre-se que a beleza, também se constrói não 

exatamente (ou apenas), nas mesas de cirurgia 

plástica. 

C) Descobre-se, que a beleza também se constrói não 

exatamente (ou apenas) nas mesas de cirurgia plástica. 

D) Descobre-se, que a beleza também se constrói, não 

exatamente (ou apenas), nas mesas de cirurgia 

plástica. 

E) Descobre-se que a beleza também se constrói não 

exatamente (ou apenas) nas mesas de cirurgia plástica.  

___________________________________________ 
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8. A virgula da frase “É assim, meu amigo.” (linha 94) 
justifica-se por: 

A) separar o aposto. 

B) separar o vocativo. 

C) separar o sujeito. 

D) indicar uma explicação. 

E) indicar a elipse do verbo. 

___________________________________________ 
 

9. Marque a alternativa em que a justificativa para o 
uso da(s) vírgula(s) é a de isolar o adjunto adverbial: 

A) – Vê se te arruma um pouco, mulher... (linhas 61 e 

62) 

B) Agora fui lá em A maçã no escuro procurar a frase, 

e lá estava ela, intacta e forte. (linhas 6 e 7) 

C) Uma vez, li num texto de Clarice Lispector esta 

frase: "Toda mãe de filha feia deveria prometer-lhe 

que ela seria bonita quando a sabedoria do amor 

esclarecesse um homem." (linhas 1 a 4),  

D) Eu te inventei na tua beleza, que construímos. 

(linhas 85 e 86). 

E) E entre vocês dois está se operando mais que uma 

profecia de mãe, uma metamorfose rara, que você 

deve curtir e prolongar. (linhas 96 a 98) 

___________________________________________ 

 
10. Marque a alternativa na qual o “que” sublinhado se 
refere a um termo anterior: 

 

A) Por exemplo, a beleza arrebatadora, avassaladora, 

que surge imperiosa e exige logo adoração. (linhas 11 

a 13) 

B) Toda mãe de filha feia deveria prometer-lhe que 

ela seria bonita quando a sabedoria do amor 

esclarecesse um homem. (linhas 2 a 4) 

C) O fato é que a gente olha, de repente, uma pessoa e 

repara que ela não apenas não está bela, mas já não é 

mais bela. (linhas 32 a 34) 

D) Outros elogiavam de uma maneira tal como se eu 

tivesse que fazer alguma coisa para merecer ser bela. 

(linhas 54 a 56) 

E) Parecia que as pessoas queriam tirar pedaço de 

mim. (linhas 53 e 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA 
11. Os computadores são compostos por vários 

dispositivos, alguns são indispensáveis e outros 

opcionais. Os dispositivos são divididos em: entrada; 

saída; e entrada e saída. Associe de acordo com o tipo 

de dispositivo e assinale a sequência correta. 

 

I – Dispositivo de entrada 

II – Dispositivo de saída 

III – Dispositivo de entrada e saída 

( ) Monitor sensível ao toque 

( ) Impressora laser 

( ) Teclado numérico 

( ) Impressora multifuncional 

( ) Mouse óptico 

( ) Monitor 17” 

 

A) III, II, I, III, I, II 

B) II, II, I, II, I, III  

C) II, II, II, III, I, II 

D) III, II, I, II, I, II 

E) III, I, III, III, II, III 

___________________________________________ 
 

12. Sobre o navegador de internet Mozilla Firefox 3, 

com instalação e configurações  padrões , é 

INCORRETO afirmar: 

A) Uma página da internet que está sendo visualizada 

pode ser salva no seu computador. 

C) No menu: Ferramentas / Opções / Geral / Página 

inicial pode-se modificar a home page exibida quando 

você abre o Firefox. 

C) O navegador Firefox permite que se faça apenas a 

importação dos “favoritos” do browser Internet 

Explorer.  

D) Para limpar um único item no histórico da 

navegação, deve-se: selecionar na barra de navegação, 

clicar na seta “drop-down”, selecionar a entrada que 

se deseja excluir e pressionar delete. 

E) Este navegador permite a organização dos favoritos 

em pastas. 
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13. Ao navegar na internet, é possível baixar arquivos 

da internet para um computador local, bem como, 

postar arquivos que estão em seu computador local e 

colocá-lo na internet. Estas duas definições referem-

se respectivamente aos conceitos de: 

 

A) Upload e download.  

B) Download e upload. 

C) Download e overload. 

D) Overload e download.  

E) Overload e hiperload. 

___________________________________________ 

 
14. Computadores podem sofrer de infecções 

causadas por diversos códigos maliciosos, que são 

programas especificamente desenvolvidos para 

executar ações danosas em um computador. Associe 

as definições aos termos empregados para estes 

códigos maliciosos: 

 

I – Worms 

II - Bots e Botnets 

III – Rootkits 

IV - Keylogger  

V – Backdoors 

VI - Spyware 

( ) Programas que permitem o retorno de um invasor 

a um computador comprometido, utilizando serviços 

criados ou modificados para este fim. 

( ) Conjunto de programas que um invasor pode 

utilizar, com mecanismos para esconder e assegurar a 

sua presença no computador comprometido. 

( ) Termo utilizado para se referir a uma grande 

categoria de software que tem o objetivo de monitorar 

atividades de um sistema e enviar as informações 

coletadas para terceiros. 

( ) Programa capaz de se propagar automaticamente 

através de redes, enviando cópias de si mesmo de 

computador para computador. 

( ) Programa capaz de se propagar automaticamente, 

explorando vulnerabilidades existentes ou falhas na 

configuração de softwares instalados. Possui 

mecanismos de comunicação com o invasor, 

permitindo ser controlado remotamente. 

( ) Programa capaz de capturar e armazenar as teclas 

digitadas pelo usuário no teclado. 

A) I, II, VI, V, IV, III 

B) II, III, V, IV, VI, I  

C) II, V, III, IV, VI, I 

D) V, III, II, I, IV, VI 

E) V, III, VI, I, II, IV 

15. O nome de um arquivo no sistema operacional 

Windows é composto por “nome.extensão”. Esta 

extensão designa seu formato e identifica a qual 

software padrão será associado. Relacione as 

extensões apresentadas abaixo, com o seu respectivo 

software padrão, e assinale a sequência correta. 

 

I – ODP  

II - XLSX  

III – DOC 

IV – PPT 

V – RAR 

VI – ODS  

( ) Calc 

( ) Arquivo Compactado 

( ) Excel 

( ) Impress 

( ) PowerPoint  

( ) Word 

 

A) I, V, II, VI, IV, III 

B) I, IV, VI, V, II , III 

C) VI, V, II, I, IV, III 

D) VI, V ,II ,III , IV, I 

E) VI, I, II, IV, I, III 

___________________________________________ 

 
16. Com base na imagem abaixo, régua do aplicativo 

de texto Writer, os símbolos que aparecem nas 

posições 0,5cm, 1,5cm, 2,5cm, 4,0cm, 5,0cm 

assinalados na figura, são respectivamente: 

 

 

 

A) 1º = recuo esquerdo; 2º = margem primeira linha; 

3º = coluna direita; 4º = coluna esquerda; 5º = recuo 

direito. 

B) 1º = margem esquerda; 2º = margem primeira 

linha; 3º = coluna esquerda; 4º = coluna direita; 5º = 

margem direita. 

C) 1º = margem esquerda; 2º = recuo primeira linha; 

3º = tabulação direita; 4º = tabulação esquerda; 5º = 

margem direita. 

D) 1º = recuo esquerdo; 2º = recuo primeira linha; 3º 

= tabulação direita; 4º = tabulação esquerda; 5º = 

recuo direita. 

E) 1º = margem esquerda da primeira linha; 2º = 

margem esquerda; 3º = tabulação esquerda; 4º = 

tabulação direita; 5º = margem direta. 
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17. Para a organização de arquivos dentro de um computador com o sistema operacional Windows Vista, pode 

ser utilizado o aplicativo Windows Explorer. Tendo como base a figura abaixo, identifique a alternativa correta.  

 
A) O arquivo “sysmain.sdb” tem capacidade de 3,21MB. 

B) Foram selecionados 15 arquivos da pasta “AppPatch”. 

C) A pasta “assembly” não possui subpastas. 

D) A pasta “PerfLogs”  é subpasta da pasta “Arquivos de Programas”. 

E) A visualização da pasta “AppPatch” está ordenada por data de modificação. 

_________________________________________________________________________________________ 

A figura abaixo refere-se aos exercícios 18 e 19 

 
 

18. Na figura acima visualiza-se a janela do pacote BrOffice.org versão 3.1 do aplicativo Writer, com um trecho 

de matéria da revista Info Exame de Abril de 2010. Com base na figura, julgue os itens seguintes e assinale a 

resposta INCORRETA. 

 

A) A ferramenta  tem a função de copiar a formatação de uma seleção de texto e aplicá-la em outra 

seleção. 

B) Para aplicar negrito ao titulo “Como Funciona o 3D”, é suficiente realizar a seguinte sequencia de ações: 

selecionar essa frase; e clicar no botão . 
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C) O título “Como Funciona o 3D”, está alinhado a esquerda, para centralizá-lo é suficiente clicar em qualquer 

palavra desse título e em seguida, clicar em  .  

D) Clicando no menu Editar, aparecerá uma lista de opções, dentre as quais a opção Localizar, que permite 

localizar palavras no documento ativo. 

E) A palavra “Info” no texto foi sublinhada, ao executar as seguintes ações: selecionar a referida palavra; clicar 

em .  

_________________________________________________________________________________________ 
19. Com base na figura acima complete com V ou F e 

assinale sequência correta. 

( ) Clicando no botão , automaticamente abrirá 

uma caixa de diálogo para localizar uma palavra no 

texto.  

( ) O botão , serve para colocar as informações 

em ordem alfabética.  

( ) Pressionando simultaneamente as teclas CTRL e 

T, todo o texto do arquivo será selecionado, a partir da 

primeira página. 

( ) Para selecionar a palavra “distância” no texto, 

basta aplicar um clique duplo entre as letras “s” e “n” 

da referida palavra.  

( ) Uma maneira para posicionar o cursor no final do 

documento, é pressionando simultaneamente as teclas 

CTRL e END.  

( ) O nome do arquivo no Writer, foi salvo com o 

nome “Como funciona o 3D”. 

( ) O texto digitado está atualmente na página 2 e o 

arquivo tem no total 3 páginas. 

( ) Como é um editor de texto, não é possível inserir 

tabelas a partir dele. 

 

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

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

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

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

E) F, F, V, V, V, V, F, V 

___________________________________________ 

20. Utilizando o software Microsoft Excel na versão 

2003 ou superior, tem-se um arquivo com quatro 

planilhas nomeadas nesta ordem: “resumo”, “mes01”, 

“mes02” e “mes03. A primeira planilha contém um 

resumo das vendas efetuadas ao longo dos meses, as 

demais planilhas contem histórico de vendas diárias 

de um determinado mês. O total das vendas mensais 

das planilhas “mes01”, “mes02” e “mes03”, 

encontram-se na linha 1 coluna D  de cada planilha. 

Assinale a alternativa que indica qual dever ser a 

fórmula contida na célula D15 da planilha “resumo”, 

com o valor médio do total de vendas mensais das 

planilhas “mes01”, “mes02” e “mes03. 

A) =MÉDIA('mes01'!D1:'mes03'!D1) 

B) =MÉDIA('mes01:mes03'!D1) 

C) =MÉDIA(mes01$D1;mes03$D1) 

D) =MÉDIA(D15;D1) 

E)=MÉDIA(D15;mes01!D1;mes03!D1) 

 

LEGISLAÇÃO 
21. O artigo 37 da Constituição Federal do Brasil de 

1988 estabelece que a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, 

também, ao seguinte: 

 

I – os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei.  

II – a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. 

III – o prazo de validade do concurso público será de 

até um ano, prorrogável uma vez, por igual período. 

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital 

de convocação, aquele aprovado em concurso público 

de provas ou provas e títulos será convocado com 

prioridade sobre novos concursados para assumir 

cargo ou emprego, na carreira. 

V – é garantido ao servidor público civil e militar o 

direito à livre associação sindical. 

Assim, com base nas afirmações acima expostas, 
assinale a única alternativa que julgar certa. 
 

A) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmações I, II e V estão incorretas. 

C) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmações II, IV e V estão incorretas. 

E) Apenas as afirmações III, IV e V estão corretas.  
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22. O artigo 40 e suas cominações legais contidas no 

Capítulo VII - Da Administração Pública e Seção II - 

Dos Servidores Públicos da Constituição Federal do 

Brasil de 1988, se referem à aposentadoria dos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídos as autarquias e fundações. Com base nesse 

preceito legal, e sabendo que só existe uma alternativa 

correta, é errado afirmar que o servidor: 

 

A) será aposentado voluntariamente, desde que 

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria, observando 

para o homem a condição de sessenta e cinco anos de 

idade e sessenta anos de idade para a mulher com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

B) será aposentado compulsoriamente, aos setenta 

anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição. 

C) será aposentado voluntariamente, desde que 

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria, observando 

para o homem a condição de sessenta anos de idade e 

trinta e cinco de contribuição. 

D) será aposentado voluntariamente, desde que 

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria, observando 

para a mulher a condição de cinqüenta e cinco anos de 

idade e trinta de contribuição. 

E) será aposentado por invalidez permanente, sendo 

os proventos proporcionais ao tempo de serviço, 

mesmo se decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

na forma da lei. 

___________________________________________ 
 

23. O Título VIII, Capítulo III, Seção I da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88) trata da educação, 

normatizando o assunto do artigo 205 até o 214. 

Assim, tomando como fundamento o referido preceito 

legal, e sabendo que só uma alternativa está certa, é 

correto afirmar que: 

 

A) a lei estabelecerá o plano nacional de educação 

que terá duração anual, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em seus diferentes 

níveis, etapas e modalidades, visando à erradicação do 

analfabetismo nas favelas, a universalização do 

atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino 

nos morros, formação do trabalhador e operários em 

geral e a promoção humanística, científica e 

tecnológica do País. 

B) o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de atendimento ao educando, em 

todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, 

moradia, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

C) o ensino é livre à iniciativa privada, sempre que 

for observado o cumprimento das normas gerais da 

educação nacional; a autorização e validação de 

qualidade pelo Poder Público e as exigências 

cadastrais da Junta Comercial. 

D) a União organizará o sistema federal de ensino e o 

dos Territórios, os Municípios atuarão prioritariamente 

no ensino fundamental e médio e os Estados e Distrito 

Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 

e na educação infantil. 

E) o ensino será ministrado com base em oito 

princípios legais previstos no artigo 206 da CF/88, 

sendo que, dentre eles, estão a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber; e a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais.   

 
24. A Lei nº. 8.112 de 11 de dezembro de 1990 dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis da União, das Autarquias e das Fundações 

Públicas Federais, tendo sido publicada no Diário 

Oficial da União e, 12 de dezembro de 1990. Com base 

no que estabelece a referida Lei, leia com atenção as 

afirmações abaixo e, ao final, assinale a única 

alternativa que incluir todas as afirmações corretas.  

 

I – são formas de provimento de cargo público a 

nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o 

aproveitamento, a reintegração e a recondução. 

II – são requisitos básicos para investidura em cargo 

público a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos 

políticos, a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais só para os homens, o nível de escolaridade 

exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de vinte 

e um anos, e a aptidão física e mental. 

III – a posse ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

contatos da publicação do resultado da aprovação no 

concurso público, podendo dar-se através de procuração 

específica, ocasião na qual o servidor apresentará 

declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio. 

IV – é proibido ao servidor público participar de gerência 

ou administração de sociedade privada, personificada ou 
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não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade 

de acionista, cotista ou comanditário. 

V – a vacância do cargo público decorrerá de exoneração, 

demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em 

outro cargo inacumulável e falecimento do servidor. 

A) Apenas as afirmações I, II e V. 

B) Apenas as afirmações I, IV e V. 

C) Apenas as afirmações II, III e IV. 

D) Apenas as afirmações II, III e V. 

E) Apenas as afirmações III, IV e V. 

___________________________________________ 

 

25) Leia com atenção as afirmações abaixo e assinale 

a única alternativa INCORRETA. 

A) O Código de Ética do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal (Anexo ao Decreto 

1.171/94), estabelece como vedado ao servidor 

público prejudicar deliberadamente a reputação de 

outros servidores ou de cidadãos que deles dependam, 

e como dever funcional, desempenhar, a tempo, as 

atribuições do cargo, função ou emprego público de 

que seja titular. 

B) O artigo 22 da Lei 8.666/93 estabelece que a 

concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 

para execução de seu objeto.  

C) A Lei 8.666/93 normatiza as licitações e contratos 

da Administração Pública e dá outras providências. 

Conforme seu artigo 2º é possível afirmar que obras, 

serviços, publicidade, compras, vendas, alienações, 

concessões, doações, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, exigirão licitação salvo as hipóteses legais.  

D) Outras modalidades de licitação e contratação 

foram criadas pela legislação no âmbito da 

Administração Pública, conhecidas como: Pregão (Lei 

10.520/2002), Parceria público-privada (Lei 

11.079/2004) e o Pregão na forma Eletrônica (Decreto 

5.450/2005). 

E) Segundo a Lei 9.784/99, que regula o processo 

administrativo da Administração Pública Federal 

direta e indireta, os deveres do administrado são expor 

os fatos conforme a verdade; proceder com lealdade, 

urbanidade e boa-fé; não agir de modo temerário; 

prestar as informações que lhe forem solicitadas e 

colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

 
 

26) Em razão do art. 37, II, da Constituição Federal, 

qualquer investidura em carreira diversa daquela em 

que o servidor ingressou por concurso é vedada. 

Acrescente-se que a única reinvestidura permitida 

sem concurso é a: 

A) Reintegração. 

B) Transferência. 

C) Remoção. 

D) Contratação Temporária. 

E) Redistribuição. 

___________________________________________ 

 

27) Quanto ao SERVIDOR os benefícios do Plano de 

Seguridade Social compreendem: 

I – assistência à saúde, salário-família e auxílio-

natalidade. 

II – assistência à saúde, auxílio-funeral e licença para 

tratamento de saúde. 

III – licença por acidente em serviço, auxílio-reclusão 

e aposentadoria. 

IV – garantia de condições individuais e ambientais 

de trabalho satisfatórias, licença à gestante, à adotante 

e licença-paternidade e salário-família. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

___________________________________________ 

 

28) O edital discriminatório ou omisso em pontos 

essenciais pode ser impugnado por qualquer cidadão 

e, com razão por qualquer interessado em participar 

do certame. O prazo para apresentação da 

impugnação antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, segundo a Lei 8.666/93 será 

de até: 

A) cinco dias para qualquer cidadão e até dois dias 

quando apresentada por licitante. 

B) cinco dias úteis para qualquer cidadão e até dois 

dias úteis quando apresentada por licitante. 

C) dez dias para qualquer cidadão e cinco dias 

quando apresentada por licitante. 

D) dez dias úteis para qualquer cidadão e cinco dias 

úteis quando apresentada por licitante.  

E) dez dias úteis para qualquer interessado. 
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29) Marque a alternativa que está INCORRETA. 

Segundo determina o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal são 

deveres do servidor púbico: 

 

A) jamais retardar qualquer prestação de contas, 

condição essencial da gestão dos bens, direitos e 

serviços da coletividade a seu cargo. 

B) comunicar imediatamente a seus superiores todo 

e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, 

exigindo as providências cabíveis. 

C) divulgar e informar a todos os integrantes da sua 

classe sobre a existência deste Código de Ética, 

estimulando o seu integral cumprimento. 

D) cumprir a todas as pressões de superiores 

hierárquicos, de contratantes, interessados e outros 

que visem obter quaisquer favores, benesses ou 

vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, 

ilegais ou aéticas e denunciá-las. 

E) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e 

atenção, respeitando a capacidade e as limitações 

individuais de todos os usuários do serviço público, 

sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de 

raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho 

político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de 

causar-lhes dano moral. 

 

30) Conforme estabelece a Constituição Federal o 

ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

 

I – Gratuidade do ensino púbico em estabelecimentos 

oficiais. 

II – Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

III – Universalização do atendimento escolar. 

IV – Promoção humanística, científica e tecnológica 

do País. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
31. O Fator de Correção (FC) é uma constate para 

determinado tipo de alimento e cada Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN) deve estabelecer sua 

tabela de fator de correção. Considerando o fator de 

correção 1,42 para pepino e per capita 90 gramas, qual 

a quantidade necessária em Kg para atender à 

demanda de consumo de 500 comensais? 

A) 74,86 

B) 70,98 

C) 76,68 

D) 78,89 

E) 80,78 
___________________________________________ 

 
32. Em relação a Banco de Leite Humano responda (V) 

para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 

afirmativas falsas. 

I - (   ) Cabe ao profissional devidamente habilitado 

no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia/Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(Crea/Confea) desenvolver e assinar as peças 

gráficas do projeto físico do estabelecimento, 

assim como registrar a anotação de 

responsabilidade técnica (ART) correspondente. 

II - (   ) O Banco de Leite Humano deve obedecer a 

um “layout” com fluxo unidirecional de pessoas 

e produtos, evitando cruzamento de fluxos e 

facilitando a higienização, de maneira a não 

comprometer a qualidade do leite processado, 

seja do ponto de vista físico-químico ou 

microbiológico. 

III - (   ) Os seguintes ambientes devem ser exclusivos 

do Banco de Leite Humano, não podendo ser 

compartilhado com outras unidades do serviço 

de saúde: centro de material e esterilização 

(CME) simplificado; consultório; sala 

administrativa; sala de demonstração e educação 

em saúde; e copa. 

IV - (   ) Para o acondicionamento do leite humano 

ordenhado deve ser utilizada embalagem de fácil 

limpeza e desinfecção, constituída de material 

inerte e inócuo ao leite somente em temperaturas 

na faixa de 25°C a 90°C. 

V) - (   ) O rigoroso controle de qualidade dos Bancos 

de Leite Humano e a pasteurização do leite a 

62,5°C por 30 minutos garantem a distribuição 

de um produto seguro e isento de 

microrganismos patogênicos. 

Assinale a alternativa correta: 

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

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

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

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

E) V, V, F, F, V. 
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33. Quanto às teorias da administração, podemos 

afirmar que: 

I - A teoria de relações humanas salienta o papel 

fundamental da comunicação, da participação e 

da liderança como forma de maior produtividade 

de mão-de-obra. 

II - Max Weber, influente estudioso das relações 

humanas, procurou mostrar uma forma, pela 

qual o poder possa ser reconhecido e aceito e, 

desta maneira minimizar os conflitos. 

III - Fayol e Taylor afirmavam que, em qualquer 

empresa encontram-se seis grupos de funções: 

administrativa, técnica, comercial, contábil, 

financeira e de segurança. 

IV - Para Fayol a função administrativa consistia em: 

prever, organizar, comandar, coordenar e 

controlar. 

V - Taylor tinha como única preocupação aumentar a 

velocidade de trabalho da produção, pois 

considerava o ser humano com mero 

instrumento de trabalho. 

Estão corretos: 

A) Somente os itens III e V. 

B) Somente os itens I, II, III e V. 

C) Somente os itens I, II e IV. 

D) Somente os itens I, IV e V. 

E) Somente os itens II, III e IV. 
___________________________________________ 

 
34. Assinala a alternativa INCORRETA com relação 

aos aspectos físicos de uma Unidade de Alimentação 

e Nutrição (UAN). 

A) A climatização ideal para a área de preparo de 

carnes vermelhas, aves e pescados é de no máximo 

16°C, sendo mais recomendado 12°C. 

B) Para a estocagem de gêneros perecíveis, 

recomenda-se a utilização de câmaras frigoríficas ou 

refrigeradores, considerando as temperaturas até 4°C 

para carnes, sobremesas, massas e produtos prontos; 

até 18°C para frios e laticínios e até 30°C para 

hortifrutigranjeiros. 

C) As instalações sanitárias, para uso exclusivo dos 

funcionários da UAN, devem ser separadas por sexo, 

com bacias sanitárias com tampas na proporção de 1 

para cada 20 funcionários. 

D) Para as operações realizadas em Unidades de 

Alimentação e Nutrição é considerada compatível 

uma temperatura de 22°C a 26°C, com umidade 

relativa de 50 a 60%. 

E) A forma geométrica mais indicada para uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição é a retangular, 

desde que o comprimento não exceda mais de 1,5 a 2 

vezes de largura. 
 
 
 
 

35. Diversos são os fatores que interferem no 

dimensionamento de uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição. É correto afirmar que o dimensionamento 

depende de variáveis como: 

A) Número de refeições no maior turno, padrão de 

cardápios, modalidade e sistema de distribuição, 

política de compras e abastecimento. 

B) Temperatura, umidade relativa do ar, iluminação 

artificial e janelas e portas teladas. 

C) Localização geográfica, área de armazenamento, 

seleção de fornecedores. 

D) Número de comensais, equipamentos disponíveis, 

qualificação de funcionários e padrão de cardápios. 

E) Número de leitos hospitalares, fluxo da matéria-

prima, localização em pavimento térreo. 
___________________________________________ 
36. O objetivo dos procedimentos de Boas Práticas 

para Serviços de Alimentação é garantir a qualidade 

higiênico-sanitária do alimento, em conformidade com 

a legislação sanitária. Com base na Resolução RDC n° 

216, de 15 de setembro de 2004, é correto afirmar que: 

I - Quando utilizada solução alternativa de 

abastecimento de água, a potabilidade deve ser 

atestada semestralmente, mediante laudos 

laboratoriais. Quando a água utilizada para 

manipulação de alimentos for potável, o 

reservatório de água deve ser higienizado no 

período máximo de 6 (seis) meses. 

II - Após a cocção, o binômio tempo/temperatura 

deve ser controlado na manutenção a quente dos 

alimentos preparados, no momento que 

aguardam a distribuição no balcão térmico, 

sendo submetidos a temperaturas superiores a 

60°C (sessenta graus celsius), por no máximo, 6 

horas. 

III - No preparo de uma salada de batatas com 

maionese, o procedimento correto após a cocção 

da batata é resfriá-la, reduzindo a temperatura de 

60°C (sessenta graus celsius) para 21°C (vinte e 

um graus celsius), em até 2 (duas) horas e em 

seguida conservar sobre refrigeração a 10°C 

(dez graus Celsius). 

IV - Os óleos utilizados em fritadeiras de imersão 

devem ser substituídos sempre que o sabor e o 

aroma do alimento estiverem alterados, mas 

quando houver apenas formação de espuma e 

fumaça, o óleo poderá ser filtrado e reutilizado, 

desde que não tenha sido submetido a 

temperaturas superiores a 180°C. 

Estão corretos: 

A) Somente os itens I, II e III. 

B) Somente os itens I, II e IV. 

C) Somente os itens I e II. 

D) Somente o item I. 

E) Somente o item IV. 
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37. De acordo com TEICHMANN (2009), a elaboração 

de cardápio não consiste na simples escolha de 

pratos, mas em diversos fatores que determinarão o 

planejamento, uma vez que cada empresa e clientes 

possuem características próprias. Sobre o 

planejamento de cardápio é incorreto afirmar que: 

 

A) É necessário conhecer o público a que se destina o 

cardápio, pois de acordo com sexo, idade, poder 

aquisitivo e tempo disponível, o planejamento tentará 

atingir a clientela-alvo.
 

B) Cada localidade, pelas suas características, hábitos 

arraigados e pela disponibilidade de insumos tem suas 

preferências alimentares definidas. Assim sendo, é 

preciso atentar para oferecer alimentos que possam 

ser incorporados ao dia-a-dia do cliente, sem maiores 

rejeições. 

C) Para grupos com necessidades ou restrições de 

calorias, que o serviço e o planejamento não visem o 

atendimento dietético, não é importante a escolha de 

pratos com valores calóricos adequados a estes 

usuários. 
D) Quando a clientela for muito abrangente, a escolha 

deve ser feita buscando uma diversificação que possa 

atender a todo o público. 

E) A disponibilidade de equipamentos, utensílios e 

mão-de-obra, assim como a disponibilidade financeira 

da empresa ou do cliente, são fundamentais na seleção 

das preparações a serem escolhidas para o cardápio. 

Não adianta ter um cardápio atraente e saboroso no 

papel, se sua execução não é possível por falta de 

infraestrutura ou extrapola metas financeiras, 

prejudicando o serviço oferecido ou não atingindo o 

público desejado. 
___________________________________________ 
38. Durante o jejum prolongado ocorre um aumento no 

uso de ácidos graxos como nutriente energético para 

o organismo. Qual a finalidade desta alteração? 

I - Produzir cetonas e diminuir a síntese de adenosina 

trifosfato (ATP). 

II - Fornecer uma fonte adicional de energia para os 

músculos. 

III - Diminuir o uso de glicose pelo sistema nervoso e 

pelas hemácias. 

IV - Aumentar a taxa de catabolismo muscular. 

V - Reduzir a proteólise e a demanda de proteína 

muscular. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I, II, III. 

B) As alternativas I, III e V. 

C) As alternativas I, III e IV. 

D) As alternativas II, III e V. 

E) As alternativas II, III e IV. 
 

 
 

39. A Portaria N° 78/2009 da Secretária da Saúde/RS 

aprova a lista de verificação em Boas Práticas (BP) e 

aprova normas para Cursos de Capacitação em Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação (S.A.). Quanto à 

regulamentação do Curso de Capacitação em Boas 

Práticas para S.A., assinale a alternativa verdadeira: 

 

A) O certificado de participação no Curso de 

Capacitação em Boas Práticas deve ter validade 

máxima de 1 (um) ano, devendo ser renovado após 

este período, através de curso complementar. 

B) O projeto do Curso de Capacitação em Boas 

Práticas para S.A. deve conter carga horária, público-

alvo, material didático, conteúdo programático, 

ministrantes, período obrigatório de realização 

semestral e nome da instituição de ensino. 

C) A instituição de ensino de graduação ou nível 

técnico deverá oferecer aos responsáveis pela 

manipulação de alimentos cursos complementares ao 

primeiro módulo, de no mínimo, 8 horas. 

D) O primeiro Curso de Capacitação em Boas Práticas 

do manipulador deve ter carga horária de, no mínimo, 
13 (treze) horas. 

E) Os ministrantes não precisam ter curso superior 

completo na área de alimentos, desde que comprovem 

experiência teórico-prática. 

___________________________________________ 
40. A administração de Recursos Humanos é o 

conjunto harmônico de normas e procedimentos de 

trabalho, que tem como objetivo suprir as empresas 

de mão-de-obra indispensável para seu bom 

funcionamento. Em relação à mesma é correto afirmar 

que: 

I - Na etapa de seleção de pessoal, deve-se orientar o 

candidato quanto às características e atividades 

do cargo e informações sobre a empresa, assim 

como os direitos, deveres, salário e benefícios 

que o candidato terá ao assumir a vaga. 

II - A avaliação de desempenho deve estar relacionada 

com a capacitação para o trabalho e 

relacionamento em equipe, sendo instrumento 

de análise para transferência do colaborador 

para outro serviço ou setor por promoções, mas 

seus itens não podem ser utilizados como 

critérios para demissões. 

III – O rodízio de trabalho entre integrantes de mesma 

equipe, que possuem as mesmas atividades, 

proporciona um trabalho menos cansativo, visto 

que a troca de atividades entre trabalhadores que 

possuem cargos diferentes também é permitida 

pelo Ministério do Trabalho. 

Estão corretos: 

A) Somente os itens II e III. 

B) Somente os itens I e III. 

C) Somente os itens I e II. 

D) Somente o item II. 

E) Somente o item I. 
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41. Em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) 

ocorre maior exigência de produtividade, muitas 

vezes, em condições de trabalho inadequadas, sem 

uso correto de equipamentos de proteção e exposição 

a problemas ergonômicos. Em relação a isso, 

recomendam-se as seguintes práticas em uma UAN: 

I - Realização do PCMSO – Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional, determinado 

pelo Ministério do Trabalho por meio da Norma 

Regulamentadora NR-7, realizado por um 

médico do trabalho, que solicita em 

periodicidade anual, os seguintes exames: 

hemograma, coprocultura, protoparasitológico, 

VDRL e outros exames necessários de acordo 

com a avaliação médica. 

II - Fornecer Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) em estado adequado de uso, 

gratuitamente, conforme a Norma 

Regulamentadora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

III - Avaliação de ruído com base nos parâmetros para 

exposição, que foram extraídos da NR-15, do 

Ministério do Trabalho, onde se avalia através 

do equipamento IBUTG – Índice de Bulbo 

Úmido Termômetro Globo. De acordo com a 

mesma NR-15, a legislação determina a 

utilização do Decibelímetro para avaliação da 

exposição ao calor. 

Estão corretos: 

A) Somente os itens II e III. 

B) Somente os itens I e II. 

C) Somente o item III. 

D) Somente o item II. 

E) Somente o item I. 

___________________________________________ 
 
42. A Avaliação Subjetiva Global (ASG) é um método 

clínico de avaliação do estado nutricional, aceito como 

instrumento universal e consta das seguintes 

questões: 

I - História clinica, exame físico e pregas cutâneas. 

II - História clínica, ingestão alimentar em relação ao 

padrão usual do paciente e presença de sintomas 

gastrointestinais significativos. 

III - Avaliação da capacidade funcional do paciente, 

demanda metabólica em relação ao diagnóstico 

e exame físico. 

IV - Dinamometria, história clínica e exame físico. 

V - Avaliação da capacidade funcional do paciente, 

Índice de Massa Corporal (IMC) e exame físico. 

Estão corretas: 

A) As alternativas II, III e IV. 

B) As alternativas I, IV e V. 

C) As alternativas III e IV. 

D) As alternativas II e III. 

E) As alternativas I e III. 

 

43. Em relação ao idoso podemos afirmar que: 

I - O estado nutricional pode ser afetado pelo uso de 

medicamentos, como no caso da Furosemida 

(diurético), que, além de aumentar a excreção de 

potássio, tem associação com a deficiência de 

tiamina. 

II - O envelhecimento afeta o esvaziamento gástrico 

de uma refeição, tornando-o mais rápido. 

III - Os idosos apresentam uma redução na estatura, 

em decorrência da compressão vertebral, 

mudanças nos discos intervertebrais, perda do 

tônus muscular e alterações posturais. 

IV - A disfagia, dificuldade de mastigação, é resultado 

do processo de envelhecimento e, neste caso, 

deve-se cuidar a consistencia dos alimentos 

ofertados na dieta do idoso. 

V - A desidratação nos idosos é comum devido ao 

menor volume hídrico corporal e à redução da 

sensação de sede, alterações estas inerentes ao 

processo de envelhecimento. 

VI - A sarcopenia, nos idosos, é consequência da 

alteração da composição corporal inerente ao 

processo de envelhecimento. 

As alternativas corretas são: 

A) I, II, V e VI. 

B) I, III, V e VI. 

C) I, III, IV e V. 

D) II, III, IV e VI. 

E) III, IV, V e VI. 
___________________________________________ 
 
44. As Terapias nutricionais enteral (TNE) e parenteral 

(TNE) permitem igualmente atingir as necessidades 

protéico-calóricas e as necessidades mínimas diárias 

de vitaminas e minerais. Podemos afirmar que: 

I - Sempre que houver trato gastrointestinal 

estruturalmente e funcionalmente íntegro 

prefere-se a TNE. 

II - A oferta de nutrientes por via digestiva colabora 

com a manutenção da microbiota intestinal além 

de modular o sistema imunológico intestinal. 

III - A NPT poderá ser prescrita, associada à TNE, 

quando não se consegue atingir 60% das 

necessidades calóricas pelo trato digestivo. 

IV - A TNE só deverá ser instituída quando houver 

necessidade de indicá-la pelo menos por 20 dias. 

V - A TNE está contra indicada nos casos de 

pacientes grande queimados. 

Estão corretas: 

A) As alternativas III, IV e V. 

B) As alternativas II, III e IV. 

C) As alternativas I, II e III. 

D) As alternativas I, III e V. 

E) As alternativas I, IV e V. 
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45. A Insuficiência Renal Crônica (IRC) poderá 

progredir até que sejam necessários tratamentos 
dialíticos ou transplante renal. Os objetivos do manejo 
nutricional na progressão da doença renal (tratamento 
conservador) são reduzir a toxicidade urêmica, 
retardar a progressão da doença e prevenir a 
desnutrição. As recomendações nutricionais para 
essa fase serão: 

I - Dieta hiperprotéica (1,5 a 2,0g/ Kg/peso), 

hipossódica (3g/dia) e rica em fibras. 

II - Dieta hipoprotéica (0,6 -0,8 g/ Kg /peso), 

hipossódica (1 -3g/dia) e pobre em carboidratos 

(45% das calorias totais da dieta). 

III - Dieta normoprotéica ( 0,8-1,3g/Kg/peso), pobre 

em fósforo( até 800mg/dia) e rica em cálcio 

(1.000 a 1200mg/dia). 

IV - Dieta hipotrotéica (0,6 -0,8 g/ Kg /peso), 

hipossódica (1 -3g/dia), pobre em fósforo (até 

800mg/dia) e rica em cálcio ( 1.000 a 

1500mg/dia). 

V - Dieta hipotrotéica (0,6 -0,8 g/ Kg /peso), 

hipossódica (1 -3g/dia), com 55-65% de 

carboidratos e 25- 35% de lipídios. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I e II. 

B) As alternativas I e III. 

C) As alternativas II e III. 

D) As alternativas II e IV. 

E) As alternativas III e IV. 

___________________________________________ 
 
46. A Assistência Nutricional ao paciente oncológico 

deve ser individualizada com o objetivo de evitar a 

progressão da desnutrição para um quadro de 

caquexia além de melhorar a qualidade de vida desses 

pacientes. Podemos afirmar que: 
 

A) Pacientes gravemente desnutridos se beneficiam 

com a TNP por pelo menos 25 dias. 

B) O déficit do estado nutricional está relacionado à 

diminuição da resposta ao tratamento específico, 

riscos de complicações pós-operatórias, aumento do 

tempo de internação hospitalar e morbimortalidade. 

C) A terapia nutricional nos pacientes com câncer tem 

como objetivo promover ganho de peso corporal, bem 

como a reversão do quadro de anemia em que o 

paciente se encontra. 

D) Nem todos os pacientes com câncer necessitarão 

de assistência nutricional. 

E) A avaliação nutricional através da relação Peso/ 

altura
2 

(IMC) e métodos que avaliem a força muscular 

poderão ser capazes de estabelecer um diagnóstico 

nutricional precoce. 

 

 

 

 

 

 

47. Em relação às DRIs (Ingestão Dietética de 

Referência ou Recomendações de Ingestão Dietética), 

a alternativa correta é:  
 

A) As estimativas de ingestão adequada de nutrientes 

e energia aplicam-se às pessoas saudáveis. 

B) As recomendações refletem as quantidades 

mínimas de energia e nutrientes para cobrir as 

necessidades nutricionais da maioria da população. 

C) A EER (necessidade estimada de energia ou 

requerimento energético estimado) representa a 

recomendação do metabolismo basal requerida para o 

indivíduo. 

D) Os valores de UL (Limite tolerável de ingestão) 

são utilizados para avaliar a recomendação média de 

nutrientes. 

E) Podemos afirmar, com certeza, que se o valor da 

ingestão regular de um determinado nutriente na dieta 

de um indivíduo estiver entre o valor de RDA 

(Ingestão Dietética Recomendada ou ingestão diária 

recomendada) e EAR (Necessidade Média Estimada 

ou estimativa do requerimento médio), a ingestão está 
adequada. 

___________________________________________ 

 
48. O indivíduo infectado pelo HIV deve ser tratado 
como um doente crônico. As recomendações 
nutricionais devem prever: 

I - Manutenção da massa corporal magra com 

instituição de dietas hiperprotéicas. 

II - Que a lipodistrofia imposta pela terapia 

antiretroviral deve ser revertida com o uso de 

dietas pobre em colesterol e ricas em gorduras 

monoinsaturadas. 

III - O uso de substâncias estimulantes do apetite. 

IV - Que os micronutrientes deverão estar entre 100 e 

150% da RDA com atenção especial aos 

antioxidantes. 

V - Uma ingestão de carboidratos entre 55 e 60% das 

necessidades calóricas, com mais de 30g fibras 

por 2.000Kcal. 

Estão corretas: 

A) As alternativas III, IV e V. 

B) As alternativas II, IV e V. 

C) As alternativas II, III e IV. 

D) As alternativas I, IV e V. 

E) As alternativas I, II e III. 
___________________________________________ 
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49. Em relação ao pré-escolar, a alternativa incorreta 

é: 

A) A inapetência é comum neste estágio de vida, as 

estratégias utilizadas para fazer a criança comer, como 

brincadeiras que a distraiam para que ela coma sem 

perceber e com isso tenha uma ingestão maior de 

nutrientes é uma orientação nutricional a ser adotada 

pelo profissional Nutricionista. 

B) A fase de pré-escolar caracteriza-se por diminuição 

na velocidade de crescimento, o que causa diminuição 

do apetite nesta faixa etária. 

C) A recomendação de fibras mais utilizada para 

crianças, e no caso pré-escolares, é a de idade (em 

anos) mais 5g , recomendação segundo Williams e 

cols, 1995. 

D) A recomendação de proteínas, segundo as DRIs 

(Ingestão Dietética de Referência ou Recomendações 

de Ingestão Dietética) é de 13 a 19 g por dia. 

E) O sistema metabólico e digestivo apresenta 

funções comparáveis ao do indivíduo adulto, sendo 

que o volume gástrico ainda é pequeno (200 a 

300mL). 
___________________________________________ 
 
50. O tecido ósseo repõe cálcio para o sangue e 
fluídos extracelulares sempre que necessário. O que 
estimula a descalcificação óssea? 

I - O aumento da secreção de paratormônio-PTH. 

II - A redução da absorção intestinal de cálcio 

secundária ao aumento da alcalinidade 

duodenal. 

III - O aumento da concentração sérica de fosfato. 

IV - O aumento na atividade da proteína ligadora de 

cálcio no intestino. 

V - O aumento da secreção de calcitonina. 

Estão corretas: 

A) II, IV e V. 

B) II, III e V. 

C) II, III e IV. 

D) I, II e IV. 

E) I, II e III. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


