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CADERNO DE PROVAS 
 
 
Nome do candidato:  
Número do documento de identidade:  
Número de inscrição:  
Cargo: Nutricionista 

Número de Controle:  
 
Sala:  

 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INI CIAR AS PROVAS 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Provas é composto de 60 (sessenta) questões 

referentes às provas objetivas. Se este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

1.3. As provas terão duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer 
das provas – e ao preenchimento da folha de respostas. 

1.4. Não é permitido fazer perguntas durante as provas. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Provas, após o término do horário de realização das provas. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS 

2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída. 
2.2. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo: 
 

 
 
2.3. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.4. Fatores que anulam uma questão das Provas Objetivas: 

2.4.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.4.2. questão com rasura; 
2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial das provas será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/quixada2010, a partir do primeiro dia útil 

imediatamente após a realização das provas. 
II -  Informações relativas ao concurso, consultar pela internet - http://concursos.acep.org.br/quixada2010. 

 



 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

RECOMEÇOS PASSADOS E PRESENTES 
Em 2010 completam-se 100 anos da morte de Joaquim Nabuco e Brasília faz cinquenta anos. São duas efemérides 

que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou tentativas de recomeço. Lembrar 
de Nabuco é lembrar da abolição da escravatura, movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, e com certeza o 
mais elegante. Com a abolição pretendeu-se um recomeço. Com Brasília, 72 anos depois da abolição, pretendeu-se outro. Era a 
aurora de um país destemido, porque avançava por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em 
sonho outros ousariam; justo, porque na nova capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade 
das superquadras e das vias expressas; e moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam 
preenchidos por uma arquitetura de riscos deslumbrantemente avançados. 

Joaquim Nabuco (1849-1910) forma, com José Bonifácio, o Patriarca da Independência (1763-1838), a dupla de 
maiores estadistas da história do Brasil. Eles merecem esse título não só pelo que fizeram, mas também pela ideia geral que os 
movia – a ideia rara, lúcida e generosa de construção de uma nação. José Bonifácio está fora das datas redondas que serão 
lembradas neste ano, mas é outro que personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso. Ele personifica a 
independência, assim como Nabuco personifica a abolição. Ambos venceram, no sentido de que, em grande parte pelas 
manobras de Bonifácio, o Brasil em 1822 se tornou independente, assim como, em grande parte pela pregação de Nabuco, a 
escravidão foi legalmente abolida em 1888. Ambos perderam, porém, no que propunham como sequência necessária de tais 
objetivos. 

Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo. Ora, um povo não podia ser formado por uma 
sociedade dividida entre senhores e escravos. Daí que, três gerações antes de Nabuco, ele já propusesse a abolição da 
escravidão. Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos. Nabuco, se pegou a fortaleza escravista 
já mais desgastada, pronta para o assalto final, não teve êxito na segunda parte de sua pregação: a distribuição de terras entre os 
antigos escravos (ele dizia que a questão da “democratização do solo” era inseparável da emancipação) e o investimento num 
sistema de educação abrangente o bastante para abrigá-los. Tal qual o de José Bonifácio, o recomeço pretendido por Nabuco 
ficou pela metade.  

Que dizer do recomeço representado por Brasília? Há versões segundo as quais, entre os motivos que levaram o 
presidente Juscelino Kubitschek a projetá-la, estaria a estratégia de fugir da pressão popular presente numa metrópole como o 
Rio de Janeiro. Uma espúria síndrome de Versalhes contaminaria, desse modo, as nobres razões oficiais para a mudança da 
capital. Mais perverso que a eventual mancha de origem, no entanto, é o destino que estava reservado à “capital da esperança”. 
Meros quatro anos depois de inaugurada, ela viraria, com seu isolamento dos grandes centros e suas avenidas tão propícias à 
investida dos tanques, a capital dos sonhos da ditadura militar. Hoje, é identificada com a corrupção e a tramoia. Pode ser 
injusto. Falta demonstrar que, em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido. Não importa. Para a 
desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele. 

“Falo, falo, e não digo o essencial”, costumava escrever Nelson Rodrigues. O essencial é o seguinte: nunca antes neste 
país houve um governo tão imbuído da ideia de que veio para recomeçar a história. Embalado por um lado em seus próprios 
mitos, e por outro em festivos, se não interesseiros, louvores internacionais, chega a esta quadra acreditando que preside a uma 
inédita mudança de estruturas, na ordem interna, ao mesmo tempo em que é premiado com uma promoção pela comunidade 
internacional. Assim como ocorreu pelo menos duas vezes, em décadas recentes – com o “desenvolvimentismo” de JK e com o 
“milagre econômico” dos militares –, propaga-se a ideia de que “desta vez vai”. A noção de que se está reinaugurando o país 
traz o duplo prejuízo de poder ser interpretada como um embuste, de um lado, e induzir ao autoengano, de outro. Não há 
refundação possível. Raras são as oportunidades de recomeço. O poder das continuidades é sempre maior. 

P.S.: É ano novo. Bom recomeço, para quem acredita neles. 
TOLEDO, R. P. Recomeços Passados e Presentes.Veja. São Paulo, ed. 2146, ano 43, n. 1, p. 102, 06 jan. 2010. 
 

01. Embora o texto apresente pontos de vista secundários, a tese central é a ideia de que: 
A) Joaquim Nabuco e José Bonifácio foram os maiores estadistas brasileiros. 
B) a construção de Brasília foi motivada por uma razão pouco nobre. 
C) recomeçar, reinaugurar ou refundar algo acontece raras vezes na história. 
D) o atual governo brasileiro acredita que recomeçará a história do país. 
 
02. Segundo o raciocínio do articulista, o que aproxima, do ponto de vista político, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, Juscelino 

Kubitschek, os militares que governaram o país mais recentemente e o atual governo brasileiro é: 
A) a crença na possibilidade de recomeço ou de refundação. 
B) o investimento em um sistema de educação abrangente. 
C) o objetivo de levarem a efeito o sonho da reforma agrária. 
D) o desejo de criar um povo com características próprias. 
 
03. Conforme o que se pode ler sobre as qualidades de “dinâmico” (l. 5), “justo” (l. 6) e “moderno” (l. 7) aplicadas ao Brasil 

estão na perspectiva da: 
A) certeza. 
B) ilusão. 
C) projeção. 
D) mentira. 
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04. Na passagem a seguir, “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, mas é outro que 
personifica um recomeço – merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12), o articulista sugere, ao empregar o 
vocábulo “carona”, o ponto de vista de que José Bonifácio: 

A) seria um nome secundário entre os grandes nomes da história do Brasil, se comparado com vultos como Joaquim Nabuco. 
B) embora ocupe um lugar de destaque na construção da pátria brasileira, não é festejado no ano de 2010. 
C) representa uma geração que defendia valores antigos, como a Monarquia Constitucionalista. 
D) não reúne as características de audácia, de dinamismo, de senso de justiça e de modernidade que marcaram Juscelino 

Kubitschek, por exemplo. 
 
05. Nos trechos “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante” (l. 1-2) e “porque avançava por 

sertões ignotos” (l. 5), as palavras sublinhadas significam respectivamente: 
A) comemoração de um fato importante / o que é desconhecido. 
B) agenda em que se relacionam acontecimentos de cada dia / ignorante. 
C) o que dura pouco / sem brilho, apagado, humilde. 
D) aquilo que é produzido por uma causa / vergonhoso, que causa desonra. 
 
06. O articulista emprega as aspas por variados motivos, um deles é impor um tom de censura irônica ao que diz. Assinale a 

alternativa em que todos os usos das aspas devem assim ser entendidos. 
A) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico”        

(l. 37). 

B) “capital da esperança” (l. 27); “Falo, falo, e não digo o essencial” (l. 32); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai”    

(l. 37). 

C) “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “milagre econômico” (l. 37); “desta vez vai” (l. 37). 

D) “democratização do solo” (l. 21); “capital da esperança” (l. 27); “desenvolvimentismo” (l. 36); “desta vez vai” (l. 37). 
 
07. A construção “Era a aurora de um país destemido” (l. 4-5) contém a seguinte figura de linguagem: 
A) prosopopeia. 
B) metáfora. 
C) hipérbole. 
D) metonímia. 
 
08. Em “São duas efemérides que dizem dos destinos da pátria de forma semelhante – ambas têm a ver com recomeços, ou 

tentativas de recomeço.” (l. 1-2), o travessão simples é utilizado para: 
A) indicar a mudança de interlocutor. 
B) isolar palavras ou frases, em função análoga à dos parênteses. 
C) destacar a parte final de um enunciado. 
D) dar realce a uma conclusão, em lugar dos dois  pontos. 
 
09. No período “O essencial é o seguinte: //nunca antes neste país houve um governo tão imbuído da ideia // de que veio // para 

recomeçar a história.” (l. 32-33), a oração sublinhada é classificada como: 
A) coordenada assindética. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada substantiva objetiva indireta. 
D) subordinada substantiva apositiva. 
 
10. Assinale a alternativa em que as orações dos períodos estão corretamente segmentadas. 
A) “Lembrar de Nabuco é // lembrar da abolição da escravatura, // movimento do qual ele foi talvez o principal dos agentes, // 

e com certeza o mais elegante” (l. 2-4). 

B) “Bonifácio ousou // querer // dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17).  
C) “José Bonifácio está fora das datas redondas que serão lembradas neste ano, // mas é outro // que personifica um recomeço 

//– merece uma carona neste texto, por isso” (l. 11-12). 

D) “Falta demonstrar que, //em outra cidade, a corrupção e a tramoia teriam curso menos desimpedido” (l. 30). 
 
11. Assim como em “desimpedido” (l. 30), o prefixo indica oposição, negação ou falta em: 
A) desgastada. 
B) embuste. 
C) investimento. 
D) independente. 
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12. Em “Bonifácio ousou querer dotar o jovem estado brasileiro de um povo” (l. 17), a preposição é exigida pelo vocábulo: 
A) querer. 
B) estado. 
C) brasileiro. 
D) dotar. 
 
13. Assim como na frase “Para a desgraça de Brasília, o estigma grudou-lhe na pele” (l. 30-31), a colocação pronominal está 

CORRETA  em: 
A) para a desgraça de Brasília, o estigma lhe grudou na pele. 
B) para a desgraça de Brasília, o estigma tinha grudado-lhe na pele. 
C) para a desgraça de Brasília, o estigma grudaria-lhe na pele. 
D) para a desgraça de Brasília, grudará-lhe na pele o estigma. 
 
14. Na frase “Falaram mais alto os interesses dos traficantes e dos senhores de escravos” (l. 19), a concordância é considerada 

aceitável pela gramática normativa porque: 
A) o verbo fica na terceira pessoa do plural porque o sujeito é indeterminado. 
B) é uma construção de oração sem sujeito. 
C) o verbo concorda com o núcleo do sujeito, “interesses”, que se encontra no plural. 
D) o verbo concorda com “traficantes”, que, sendo sujeito, obriga o verbo a ir para o plural. 
 
15. Na construção “Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros 

ousariam” (l. 4-6), o mais-que-perfeito e o futuro do pretérito simples do indicativo poderiam ser substituídos corretamente 
pelos seguintes tempos compostos: 

A) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tinha ousado um empreendimento que só em sonho outros teriam ousado. 
B) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousou um empreendimento que só em sonho outros ousarão. 
C) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque ousava um empreendimento que só em sonho outros ousaram. 
D) Era a aurora de um país (...) dinâmico, porque tem ousado um empreendimento que só em sonho outros tinham ousado. 
 
16. Em “Que dizer do recomeço representado por Brasília” (l. 24), o vocábulo sublinhado se classifica como: 
A) conjunção. 
B) pronome relativo. 
C) preposição. 
D) pronome interrogativo. 
 
17. A acentuação gráfica das palavras “independência”, “inseparável” e “abrigá-los” se justifica, respectivamente, pelas 

seguintes regras: 
A) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo oxítono terminado em A, 

E, O. 
B) vocábulo oxítono terminado em A, E, O; vocábulo paroxítono que acaba em sufixo; vocábulo paroxítono terminado em 

LOS. 
C) vocábulo terminado em ditongo crescente; vocábulo proparoxítono; vocábulo oxítono que perde o R final. 
D) vocábulo paroxítono terminado em i ou u, seguido ou não de a; vocábulo paroxítono que acaba em R,X,N,L; vocábulo 

proparoxítono. 
 
18. Assinale a alternativa que justifica o uso da forma “porque” no texto: “Era a aurora de um país destemido, porque avançava 

por sertões ignotos; dinâmico, porque ousara um empreendimento que só em sonho outros ousariam; justo, porque na nova 
capital as diferenças de classe e de hierarquia se dissolveriam na homogeneidade das superquadras e das vias expressas; e 
moderno, porque os terrenos baldios daquele naco do Planalto Central seriam preenchidos por uma arquitetura de riscos 
deslumbrantemente avançados” (l. 4-8). 

A) É a forma utilizada em interrogativas indiretas. 
B) Constitui um substantivo, podendo ser precedido do artigo “o”. 
C) Equivale a “pois”, que também inicia orações explicativas. 
D) É uma fusão de preposição com pronome relativo. 

 
19. A palavra “desimpedido” (l. 30) é grafada com um “s” porque: 
A) só se escreve “s”, e não “z”, entre duas vogais. 
B) é formada pelo prefixo “-des”, grafado com “s”. 
C) tem um “s” na raiz “–simped”. 
D) é uma forma derivada de impedir. 

 
 
 

 
03 / 09 



 
 

20. Assim como “abolição” (l. 3), faz plural em “ões” o substantivo: 
A) sótão. 
B) capitão. 
C) pagão. 
D) espertalhão. 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
21. Quanto à assunção da responsabilidade técnica pelo nutricionista, assinale a alternativa CORRETA . 
A) O nutricionista, responsável técnico, é o profissional habilitado que assume o planejamento, a coordenação, a direção, a 

supervisão e a avaliação na área de alimentação e nutrição. 
B) A responsabilidade técnica deve ser solicitada pela pessoa jurídica com a qual o nutricionista está vinculado, mediante 

formulário preenchido pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). 
C) A regularidade perante o CFN será avaliada para que este conceda a responsabilidade técnica ao nutricionista. 
D) O profissional que deixar de exercer a responsabilidade técnica por uma pessoa jurídica deve comunicar, por escrito, ao 

CFN no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de sanções da lei. 
 
22. Em relação ao profissional nutricionista, é CORRETO afirmar: 
A) não pode assumir mais de uma responsabilidade técnica. 
B) deve assumir a responsabilidade técnica quando for o mais antigo do quadro técnico. 
C) deve se pautar no Código de Ética do Nutricionista para assumir a responsabilidade técnica de uma pessoa jurídica. 
D) poderá acumular a responsabilidade técnica somente com a função de fiscalização. 
 
23. Sobre o Código de Ética do Nutricionista, é CORRETO afirmar: 
A) poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Nutricionistas. 
B) prevê aplicação de seis penalidades de acordo com as infrações. 
C) permite que o profissional trabalhe pela remuneração que quiser. 
D) o profissional tem de se manter regularizado junto ao Conselho Federal de Nutricionistas. 
 
24. Acerca da avaliação nutricional, é CORRETO afirmar: 
A) é um procedimento clínico que interpreta o estado nutricional de indivíduos, a partir da análise detalhada de dados 

bioquímicos e antropometria. 
B) é o somatório dos dados clínicos, bioquímicos e antropométricos. 
C) não necessita considerar dados funcionais. 
D) é um procedimento técnico científico que busca interpretar o estado nutricional de grupos ou indivíduos, analisando dados 

antropométricos, funcionais, bioquímicos, clínicos e dietéticos. 
 

25. Dentre as ferramentas de avaliação antropométrica para estimativa de estado nutricional, assinale a alternativa que 
contempla aquela mais utilizada para rastrear sobrepeso e obesidade em grandes grupos populacionais. 

A) Relação cintura-quadril. 
B) Índice de massa corporal. 
C) Circunferência da cintura. 
D) Avaliação nutricional subjetiva global. 
 
26. Segundo o Nutritional Screening, assinale a alternativa que apresenta o padrão de referência para o Índice de Massa 

Corporal (IMC) recomendado para idosos. 
A) 20 a 24,9 kg/m2 
B) 23 a 28 kg/m2 
C) 22 a 27 kg/m2 
D) ≤ 30 kg/m2 
 
27. Sobre a Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG), é CORRETO afirmar: 
A) foi originalmente desenvolvida para avaliar complicações nutricionais em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. 
B) inclui questões de avaliação funcional, perda de peso, sintomas gastrointestinais e sobre mudança na ingestão alimentar. 
C) possui uma versão validada para crianças hospitalizadas. 
D) os escores para interpretação do estado nutricional foram descritos por Detsky e colaboradores (1987). 
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28. Uma avaliação antropométrica compõe-se de medidas de crescimento e de composição corporal. Assinale a alternativa que 

contempla somente medidas de crescimento. 
A) Peso, circunferência do braço, dobra cutânea triciptal, bioimpedância. 
B) Estatura, IMC, área muscular do braço, dobra cutânea subescapular. 
C) Perímetro cefálico, medidas de segmentos corporais, IMC, circunferência muscular do braço. 
D) Perímetro cefálico, medidas de segmentos corporais, peso, estatura. 
 
29. Os Questionários de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA) são comumente utilizados em investigações 

epidemiológicas. Sobre QFCA, é CORRETO afirmar: 
A) permite estimar o consumo alimentar das últimas 24 horas. 
B) constitui-se basicamente de uma lista de mais de 500 alimentos. 
C) podem avaliar a ingestão por longo período ajustando a unidade de tempo à frequência de consumo por meses ou anos. 
D) a lista de alimentos de um QFCA deve ser criada pelo investigador, objetivando investigar especificamente um nutriente. 
 
30. No que diz respeito ao SISVAN Web, assinale a alternativa CORRETA . 
A) Os beneficiários do Programa Bolsa Família não estão cadastrados neste novo sistema. 
B) O registro de informações no SISVAN Web deve seguir o calendário mínimo de consultas para crianças: aos 15 dias, 1 

mês, 2, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 meses, em seguida, uma vez por ano. 
C) O Cartão SUS é considerado documento oficial e obrigatório para o cadastramento no sistema. 
D) O SISVAN Web contém os dados dos programas de suplementação de ferro e vitamina A. 
 
31. O SUS é a concretização do direito dos brasileiros à cidadania e à saúde garantida pelo Estado. Assinale a alternativa que 

contempla os objetivos do SUS. 
A) Delimitação do campo de atuação da prática privada, de caráter suplementar. 
B) Divulgação e pesquisa dos fatores condicionantes e determinantes de saúde e educação básica. 
C) Subsídio às pessoas, com integração das ações assistenciais e das atividades preventivas, garantindo assistência integral à 

saúde. 
D) Elaboração de políticas econômicas e sociais voltadas a assegurar o acesso universal à educação. 
 
32. Anemia ferropriva é um dos maiores problemas de Saúde Pública do Brasil. Sobre o assunto, assinale a alternativa 

CORRETA . 
A) A prevalência de anemia não está relacionada a questões geográficas ou sócio-econômicas. 
B) Acredita-se que a anemia acomete 50% das crianças dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. 
C) Alguns grupos são considerados de risco para anemia como as gestantes, os atletas, mulheres pós menopausa, idosos e 

adolescentes. 
D) A absorção de ferro é regulada por mecanismos da dieta, estoques orgânicos do mineral e eritropoietina. 
 
33. Quanto ao cuidado nutricional no Diabetes, é CORRETO afirmar: 
A) a contagem de carboidratos é a conduta nutricional que se baseia na soma da concentração de carboidratos presentes nos 

alimentos. 
B) a contagem de carboidratos pode ser feita pelo método de substituição ou pelo método de equivalência. 
C) o adoçante de escolha deve ser a frutose. 
D) a ingestão de colesterol deve ser reduzida para menos de 100 mg/dia. 
 
34. A Organização Mundial de Saúde (1998) preconiza várias condutas relacionadas à obesidade. Sobre o assunto, assinale a 

alternativa CORRETA . 
A) Crianças obesas devem sofrer intervenção nutricional a partir dos 2 anos de idade, quando na presença de comorbidades 

associadas. 
B) A redução calórica recomendada para adolescentes é de 25%. 
C) A circunferência da cintura é o parâmetro recomendado para definição das condutas em pacientes obesos. 
D) Existem condutas diferenciadas para as diferentes classes de obesidade e presença de comorbidades associadas. 
 

35. A restrição calórica é a principal conduta do manejo nutricional da obesidade. Assinale a alternativa que apresenta as dietas 
de calorias intermediárias, baixas e muito baixas, respectivamente. 

A) Entre 2.000 e 3.000 calorias; entre 1.200 e 1.400 calorias; e entre 800 e 1.100 calorias. 
B) Entre 1.200 e 2.000 calorias; entre 1.500 a 1.200 calorias; e entre 400 e 600 calorias. 
C) Restrição de 500 a 1.000 calorias e não menos que 1.200 calorias; entre 800 e 1.200 calorias; e cerca de 800 calorias e não 

menos que 400 calorias. 
D) Acima de 1.200 calorias; 1.200 para mulheres e 1.600 para homens; e entre 400 e 800 calorias. 
 

36. Em relação à dislipidemia, assinale a alternativa CORRETA . 
A) Dislipidemia é qualquer alteração do perfil lipídico sérico (colesterol e frações, apoproteínas e triglicérides). 
B) As dislipidemias são classificadas, segundo o perfil lipídico, em leitosa, clara e turva. 
C) As causas primárias de dislipidemias são de origem ambiental e as secundárias de origem genética. 
D) As fibras insolúveis (celulose e pectina) diminuem o LDL, sem afetar os níveis de HDL colesterol. 
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37. Assinale a alternativa CORRETA  em relação à terapia nutricional na Síndrome do Intestino Curto (SIC). 
A) O cuidado nutricional na Síndrome do Intestino Curto possui duas fases distintas: parenteral e oral. 
B) Alguns nutrientes são considerados estimuladores da adaptação intestinal: os triglicérides de cadeia longa, os ácidos graxos 

n-3, os ácidos graxos de cadeia curta, o aminoácido glutamina e as fibras solúveis. 
C) Os minerais importantes para a reposição aos pacientes com SIC são o ferro, o zinco, o magnésio e as vitaminas A e C. 
D) A dieta é hipercalórica em todas as suas fases. 
 
38. Sobre a dieta aplicável aos casos de insuficiência cardíaca, é CORRETO afirmar: 
A) o principal objetivo da dietoterapia é promover a perda de peso. 
B) na dieta oral são administradas três refeições diárias objetivando o controle da frequência cardíaca. 
C) devem ser utilizadas, preferencialmente, dietas industrializadas de baixa densidade calórica (1,5 kcal/mL) para uso oral dos 

pacientes. 
D) a dietoterapia objetiva adequar o estado nutricional evitando sobrecarga em pacientes depletados. 
 
39. Muitos fatores estão envolvidos na regulação do peso corporal. Sobre este assunto, é CORRETO afirmar: 
A) o metabolismo energético total é o somatório da Taxa Metabólica Basal e da Termogênese Induzida pelos Alimentos. 
B) são anorexígenos a grelina, galanina e o neuropeptídeo Y. 
C) os adipócitos funcionam como órgão endócrino secretando adipocinas que atuarão em diversos locais do corpo. 
D) os receptores canabinóides CB1, 2, 3, 4 e 5 presentes na células imunes são responsáveis pela perda de peso. 
 
40. O estado nutricional de idosos é influenciado por alterações no sistema digestório. Em relação a esta afirmativa, assinale a 

alternativa CORRETA . 
A) A deglutição é facilitada pelo aumento do volume e viscosidade da secreção salivar. 
B) O aumento da secreção de ácido clorídrico e do fluxo sanguíneo pode causar úlceras. 
C) Diarréia e osteopenia podem ser causadas por alteração na absorção de vitaminas e minerais. 
D) Distúrbios neurológicos podem ocasionar diarréias. 
 
41. Sobre a Resolução CD/FNDE n°. 38/2009, que dispõe sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, 

assinale a alternativa CORRETA . 
A) É um princípio do PNAE o emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos variados, 

seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a faixa etária, o sexo, a 
atividade física e o estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica. 

B) Um nutricionista habilitado deverá assumir a responsabilidade técnica do Programa, respeitando as diretrizes previstas na 
Lei Federal n°. 11.947/2009 e nas legislações pertinentes. 

C) Os cardápios deverão oferecer, no máximo, três porções de frutas e hortaliças por semana (100 g/aluno/semana) nas 
refeições ofertadas. 

D) A aquisição dos gêneros alimentícios com os recursos do FNDE é proibida para os alimentos enlatados, embutidos, doces, 
alimentos compostos (dois ou mais alimentos embalados separadamente para consumo conjunto), preparações semiprontas 
(ou prontas) para o consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou desidratados para reconstituição) - com quantidade 
elevada de sódio (aqueles que possuem em sua composição uma quantidade igual ou superior a 500 mg de sódio por 100 g 
ou ml) ou de gordura saturada (quantidade igual ou superior a 5,5 g de gordura saturada por 100 g, ou 2,75 g de gordura 
saturada por 100 ml). 
 

42. Sobre um paciente adulto, do sexo masculino com pressão sistólica de 150 mmHg e diastólica de 95 mmHg, sensível ao 
sal, é CORRETO afirmar: 

A) o paciente é portador de hipertensão estágio 1. 
B) os ácidos graxos n-3 devem totalizar 15% do total das gorduras dietéticas diárias. 
C) segundo as V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, esse paciente deve ingerir 6 - 10g de sódio/dia. 
D) as V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial recomendam a suplementação de vitaminas e minerais antioxidantes. 
 

43. A vitamina A é um nutriente muito importante para o metabolismo do ser humano. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
CORRETA . 

A) Existem três formas de vitamina A no corpo humano: retinol, caroteno e licopeno. 
B) Segundo a OMS (1995), o padrão de referência para os valores séricos de vitamina A está entre 10 - 19,9 mcg/dL. 
C) O zinco auxilia no metabolismo da vitamina A, sendo necessário para a liberação da mesma pelo hepatócito e síntese e 

liberação do RBP. 
D) O indicador clínico mais usado para a detecção de hipovitaminose A é a xerostomia. 
 

44. A carência de iodo é um dos problemas nutricionais no Brasil. Quanto ao iodo, é CORRETO afirmar: 
A) o iodo participa da síntese dos hormônios pancreáticos. 
B) bociogênicos são substâncias que existem naturalmente nos alimentos e podem causar bócio por bloquear a captação do 

iodo sérico para a tireóide.   
C) o corpo contém cerca de 20 - 30 mg de iodo, dos quais 75% estão no fígado. 
D) as algas marinhas são as maiores fontes alimentares de iodo no Brasil. 
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45. No que diz respeito à desnutrição, assinale a alternativa CORRETA . 
A) O edema do kwashiokor está associado ao estresse oxidativo. 
B) O sistema antioxidante enzimático inclui as vitaminas A, C e E. 
C) A terapia nutricional para o tratamento da desnutrição grave se constitui das fases de reabilitação e seguimento. 
D) O ferro deve ser administrado de forma precoce em doses elevadas. 
 
46. Na gestação, a pré eclâmpsia é caracterizada por: 
A) febre, diarréia e vômito. 
B) naúsea, constipação e edema. 
C) polifagia, polidipsia e poliúria. 
D) edema, hipertensão e proteinúria. 
 
47. Ao avaliar uma criança, observaram-se o peso em relação à idade normal e a altura em relação à idade mostrando uma 

desnutrição leve. Segundo Gómez e Waterlow, o que isto significa? 
A) Desnutrição recente sem afetar sua estatura. 
B) Desnutrição pregressa com comprometimento de estatura. 
C) Desnutrição recente afetando o peso. 
D) Desnutrição recente e pregressa. 
 
48. O leite humano tem capacidade de atender às necessidades básicas do recém-nascido, mas atua também como veículo do 

fortalecimento do vínculo mãe e filho. Acerca do assunto, assinale a alternativa CORRETA . 
A) O leite materno possui uma complexidade fisiológica apresentando ação imunomoduladora. 
B) A amamentação é mantida pelo ciclo sucção – córtex – prolactina – ocitocina – ejeção. 
C) A lactose dificulta a absorção de cálcio e ferro. 
D) O leite materno pode ser armazenado a -20°C por até um ano. 
 
49. A alimentação infantil é determinante para o crescimento e o desenvolvimento adequados. Sobre esse assunto, assinale a 

alternativa CORRETA . 
A) A toxicidade da vitamina A ainda é um problema de saúde pública para as crianças do Brasil. 
B) O consumo alimentar de crianças é determinado exclusivamente pela carga genética. 
C) O consumo de alimentos ricos em fibras deve ser restrito na infância. 
D) Segundo IOM (2002), crianças de 1-3 anos devem receber 1,1g de proteína/dia. 

 
50. No planejamento dietético, a estimativa de energia é muito importante. Sobre este assunto, assinale a alternativa 

CORRETA . 
A) Utiliza-se como referência a seguinte medida: 1 kcal = 4,184 kJ. 
B) A termogênese induzida pelos alimentos é responsável por 10% da Taxa Metabólica Basal. 
C) O gasto de energia pode ser medido por calorimetria direta e indireta, DEXA, Bioimpedância, água duplamente marcada e 

somatório de dobras cutâneas. 
D) O cálculo de energia da dieta é o somatório da quantidade de energia fornecida por todos os macro e micronutrientes 

presentes nos alimentos que a compõem. 
 
51. No que se refere às Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), assinale a alternativa CORRETA . 
A) A redução de antígenos dietéticos e a maior oferta de glutamina são as vantagens da nutrição parenteral. 
B) A retocolite ulcerativa vem aumentando nos últimos anos e acomete adultos jovens (20-40 anos). Acomete mais os 

asiáticos e homens. 
C) Os alimentos ricos em lactose são recomendados para pacientes com DII. 
D) A doença de Crohn caracteriza-se por inflamação crônica que pode comprometer qualquer segmento do trato 

gastrointestinal. 
 
52. A merenda escolar é um direito assegurado às crianças brasileiras. Segundo a Resolução CD/FNDE n° 38/2009, no que se 

refere à educação básica, é CORRETO afirmar: 
A) o valor per capita para oferta da alimentação escolar a ser repassado será de R$ 0,32 (trinta e dois centavos de real) para os 

alunos matriculados na educação básica, de R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos de real) para os alunos matriculados em 
escolas de educação básica, localizadas em áreas indígenas e em áreas remanescentes de quilombos. 

B) recomenda-se que, em média, a alimentação na escola tenha, no máximo, 10% (dez por cento) da energia total proveniente 
de açúcar simples adicionado. 

C) recomenda-se que, em média, a alimentação na escola tenha 25% a 30% da energia total proveniente de gorduras totais; e 
7% da energia total proveniente de gordura saturada. 

D) recomenda-se que, em média, a alimentação na escola tenha 5% (cinco por cento) da energia total proveniente de gordura 
trans. 
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53. Com relação ao cuidado nutricional na gravidez, é CORRETO afirmar: 
A) a gestante deverá beber, no máximo, 2 sucos de frutas cítricas ao dia. 
B) o sódio não deve ser ingerido em excesso, deve ser ingerido entre 5 e 10 g/dia. 
C) deve haver um acréscimo calórico de cerca de 500 – 1.000 Kcal para preparação do aleitamento materno. 
D) as proteínas, para atingir as necessidades nutricionais, devem ser de aproximadamente 10 a 16 g/dia. 
 
54. O Brasil é um país que apresenta diversos problemas nutricionais como carências de micronutrientes. Sobre este assunto, 

assinale a alternativa CORRETA . 
A) A dosagem de iodo urinário é o principal parâmetro utilizado para a detecção da deficiência de iodo em populações. 
B) Olhos protuberantes, aumento na taxa metabólica basal, aumento de temperatura corporal e redução de peso são 

características do hipotireoidismo. 
C) Na hemoglobina e na mioglobina, o ferro está presente como Fe 3+. 
D) Os dados clínicos são os indicadores de saúde coletiva mais usados, graça à especificidade e à sensibilidade que 

apresentam. 
 
55. A observação de recomendações nutricionais faz parte dos passos iniciais para o planejamento dietético. Sobre as DRI’s 

(Diretary Referance Intake), assinale a alternativa CORRETA . 
A) Foram determinadas as recomendações de carotenóides e flavanóides nas novas DRI’s. 
B) Os valores de nutrientes das DRI’s visam à diminuição do risco de doenças crônicas não transmissíveis. 
C) As DRI’s  superaram as recomendações anteriores pois podem ser aplicadas a situações de saúde e de doença. 
D) As DRI’s são compostas de quatro níveis de referência onde a RDA = 1,2 DP + 2EAR. 
 
56. A alimentação saudável é o objetivo do planejamento dietético para todas as idades. Com base nos princípios de uma 

alimentação saudável, assinale a alternativa CORRETA . 
A) A promoção de hábitos e práticas alimentares tem início na infância com o aleitamento materno e modifica-se ao longo da 

vida, sendo, portanto, algo sempre mutável. O hábito alimentar nunca se consolida. 
B) O adolescente tem seu hábito alimentar fundamentado no conhecimento dos pais, pouco importando o comportamento 

alimentar de seu grupo social. 
C) Os alimentos devem ser consumidos preferencialmente em sua forma natural, adequados qualitativa e quantitativamente 

aos indivíduos a que se destinam, respeitando os hábitos alimentares, preservando valores nutritivos e segurança higiênico-
sanitária. 

D) As atitudes em relação aos alimentos variam de acordo com a diversidade geográfica, o prestígio social e o local onde a 
refeição é preparada e consumida. Desta forma, os indivíduos de classe social mais alta possuem um melhor hábito 
alimentar. 

 
57. Quando se avalia a contribuição da proteína totalmente utilizável em relação ao valor energético total de uma dieta, está se 

referindo a qual elemento? 
A) Índice de adequação protéica total. 
B) NDpCal% (net dietary protein calories percent). 
C) NpCal (net protein calorie). 
D) Proteína animal ajustável. 
 
58. O aumento de recomendações na gravidez é muito comum. Alguns nutrientes têm a sua recomendação elevada ao dobro ou 

mais. Assinale a alternativa que contempla exemplos desses nutrientes. 
A) Vitaminas E e D. 
B) Vitamina C e ácido fólico. 
C) Cálcio e ferro. 
D) Ferro e ácido fólico. 
 
59. Uma dieta adequada é muito importante para o desenvolvimento de uma gravidez saudável. Considerando essa afirmativa, 

assinale a alternativa que apresenta o mineral cuja suplementação pode reduzir a incidência da hipertensão na gestação. 
A) Ferro. 
B) Magnésio. 
C) Cálcio. 
D) Fósforo. 
 
60. De acordo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes – Tratamento e acompanhamento do Diabetes Mellitus (2006), 

assinale a alternativa CORRETA . 
A) O diagnóstico para diabetes é composto por sintomas de polidipsia, poliúria e glicemia de jejum ≥ 200 mg/dL. 
B) Um nível de hemoglobina glicada de 6% corresponde a uma glicemia de 100 mg/dL. 
C) Para diabéticos obesos, um método prático para o cálculo do Gasto Energético Total (GET) é utilizar 30kcal a 35kcal/kg 

peso atual/dia. 
D) A adoção do modelo dietético Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) associado a uma intervenção no estilo de 

vida pode aumentar a sensibilidade à insulina. 
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