
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: NUTRICIONISTA 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  

 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  

 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 

 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 

formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 

de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 

mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 

 

 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 

 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 

 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 

 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 

 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 

 

03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 
solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 

 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO DO SUS 

 
 

11. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento importante que 
influenciou a criação do SUS. Em relação ao Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
a) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de 

Conferências Estaduais e Municipais. 
b) O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira teve grande participação popular e do 

movimento sindical, mas não houve apoio político. 
c) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma 

nova Constituição Federal. 
d) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela 

sua dinâmica processual. 
e) O SUS foi criado através da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

 
12. A reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco 

referencial definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi: 
 

a) A VIII Conferência Nacional de Saúde/86. 
b) A IX Conferência Nacional de Saúde/93. 
c) A Conferência Internacional de Alma Ata/78. 
d) A política das ações integradas de saúde/80. 
e) A Assembléia Nacional Constituinte/88. 

 
13. O planejamento no campo dos serviços públicos deverá ser feito no sentido de identificar 

problemas e potencialidades, reconhecer interesses divergentes e buscar consensos e contratos 
que viabilizem modificações na sociedade. Desse modo: 

 
a) O planejamento consiste na definição primária de objetivos, para em seguida executar as 

ações. 
b) Um protocolo planejado pode ser aplicado a diferentes realidades territoriais, já que as ações 

de saúde são uniformes para todos os territórios. 
c) No planejamento das ações em saúde, o primeiro passo é o diagnóstico da situação, para em 

seguida definir objetivos e planejar ações estratégicas. 
d) O planejamento normativo é baseado nos recursos existentes e nas necessidades reais dos 

usuários dos serviços. 
e) No planejamento estratégico situacional, os sujeitos são atores e agentes. 

 
14. As ações das equipes de saúde da família devem ser norteadas dentro da lógica da: 
 

a) Vigilância epidemiológica. 
b) Vigilância à saúde. 
c) Vigilância sanitária. 
d) Vigilância da prevalência e incidência de doenças. 
e) Vigilância ambiental. 
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15. A vacinação contra hepatite B, segundo a Portaria nº 3.318/GM/MS de 28 de outubro de 2010, 

deve ser oferecida a grupos vulneráveis não vacinados, com ou sem comprovação anterior 

(manicures, pedicures e podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais 

receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do 

sexo/prostitutas; usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST). Uma 

profissional manicure procura a UBS e relata não ter tomado as três doses da vacina da Hepatite 

B. Consta, no cartão de vacina, que foi aplicada apenas uma dose há mais de 8 meses. A conduta 

CORRETA em relação a esse paciente é: 

 

a) Orientar que ele complete o esquema vacinal, tomando imediatamente a segunda dose e seis 

meses depois tomar a terceira dose. 

b) Começar novamente o esquema, tomando as três doses, conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Tomar primeira dose; após 1 mês tomar a segunda dose e após seis meses da primeira dose, 

tomar a terceira dose, completando o esquema com um reforço após 10 anos. 

d) Tomar apenas um reforço, por se tratar de um paciente adulto. 

e) Completar o esquema vacinal, tomando a segunda e a terceira doses, com um intervalo de 

tempo de 2 meses entre as doses. 

 

16. Pelo parâmetro DALE (expectativa de vida corrigida segundo a incapacidade) considera-se: 

 

a) O período até os 60 anos. 

b) O período vivido com saúde. 

c) A idade com que as pessoas morrem. 

d) O período acima dos 60 anos. 

e) O período passado em leitos de internação. 

 

17. A proteção específica contra a malária é fornecida por: 

 

a) Imunização passiva. 

b) Repelente contra insetos. 

c) Profilaxia antimicrobiana. 

d) Suplementação de vitamina A. 

e) Vacinação e imunização ativa. 

 

18. Para que uma doença infecciosa ocorra, deve haver interação entre: 

 

a) O agente e o hospedeiro. 

b) O agente e o vetor. 

c) Fatores comportamentais e fatores genéticos. 

d) O vetor e o hospedeiro. 

e) O vetor e o meio ambiente. 
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19. Um dos princípios organizativos do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma 
redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo (BRASIL, 1990). Analise as proposições e aponte a INCORRETA: 

 

a) Existem quatro graus de descentralização: delegação, desconcentração, privatização e 
devolução. 

b) A devolução facilita a integração vertical e aumenta a participação no planejamento das ações. 
c) A desconcentração consiste em delegar responsabilidades a níveis hierarquicamente inferiores 

sem, contudo, delegar poder. 
d) A delegação estabelece uma relação entre Estado e sociedade civil, transferindo 

responsabilidades entre o Estado e as organizações não governamentais. 
e) A devolução é feita pela transferência de poder decisório e, portanto, político, de uma 

instituição governamental para outra de menor nível hierárquico. 
 
20. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, definidas pela 

Lei Orgânica da Saúde: 
 

a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do 
governo. 

b) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações individuais e coletivas, preventivas e 
curativas. 

c) Liberdade de iniciativa para prestar assistência técnica à saúde. 
d) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa 

renda. 
e) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 
 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. A obesidade pode ser reflexo da dificuldade que os homens ainda enfrentam de se alimentar para 

se sentirem melhor e mais saudáveis. O tratamento da obesidade pode ter ainda resultados 
frustrantes por utilização de estratégias equivocadas, mal uso dos recursos terapêuticos 
disponíveis e o baixo nível de acompanhamento, evolução e adaptação da dieta estabelecida. Em 
relação às diretrizes da dietoterapia na obesidade, julgue as assertivas abaixo e marque a 
alternativa CORRETA. 

 
   I –  O plano de restrição energética moderada consiste em calcular o valor energético desejado 

segundo a situação biológica. Aconselha-se reduzir progressivamente a ingestão entre 500 
kcal e 1.000 kcal/dia com relação ao valor obtido segundo a anamnese alimentar (não inferior 
a 1.200 kcal/dia).  

  II –  O plano de baixo valor energético consiste em prover 800 e 1.200 kcal ou entre 10 e 19 
kcal/kg de peso desejável. Está indicado se após um período razoável com um plano 
moderado não se conseguiu diminuir de peso.  

 III –  O plano de muito baixo valor calórico consiste em prover menos de 800 kcal diárias ou 
menos de 05 kcal/kg de peso desejável/dia. Está indicado para obesidades maciças e 
recorrentes. Deve ser aplicado por períodos longos.  

 
a) F – F – F 
b) V –   F – V 
c) V – V – F 
d) V – V – V 
e) V – F – F  
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde – FMS – CARGO: NUTRICIONISTA 
10 

22. Marque a alternativa que NÃO corresponde à orientação nutricional no tratamento da obesidade. 

 

a) Instruir o paciente a manter sua própria dieta: ensinar a utilizar receitas; controlar as porções. 

indicar o que consumir em festas e os métodos de preparação de alimentos. 

b) Estimular a pratica de exercícios físicos orientados. 

c) Evitar a síndrome de ioiô, a qual altera a taxa de metabolismo basal, diminui a massa magra e 

aumenta a gordura corpórea. 

d) Comer devagar, mastigando bem. 

e) Pular refeições. 

 

23. A obesidade é uma enfermidade crônica, que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura 

em um nível tal que a saúde esteja comprometida. A obesidade pode ser causa direta de doenças 

como: 

 

a) hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo II; 

b) câncer e insuficiência renal crônica; 

c) hiperlipidemia e úlcera; 

d) gastrite e insuficiência renal; 

e) hipercolesterolemia  e gastrite. 

 

24.  Marque a alternativa INCORRETA em relação aos objetivos específicos do tratamento dietético 

das pessoas com diabetes mellitus. 

 

a) Atingir níveis adequados de lipídeos sanguíneos. 

b) Manter, o mais próximo possível do normal, a glicemia, balanceando a ingestão de alimentos 

com insulina (endógena ou exógena) ou agente oral. 

c) Prover quantidade suficiente de energia para atingir o peso corpóreo adequado, o crescimento 

e o desenvolvimento ideal de crianças e adolescentes, e garantir a gestação e a lactação ou 

recuperação de doenças. 

d) Prevenir e tratar as complicações agudas, como hipoglicemia, e as crônicas, doenças de 

ocorrências concomitantes e problemas relacionados ao exercício físico. 

e) Melhorar a saúde a partir de uma nutrição equilibrada.  
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25. O cloreto de sódio há muito tempo tem sido considerado importante fator no desenvolvimento e na 

intensidade da hipertensão arterial. Considerando o papel do sódio no controle da pressão 

arterial, julgue as afirmativas abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

 

  I – A dietoterapia baseia-se em uma dieta hipossódica em torno de 100 mEq/dia, tendo como 

base fundamental a exclusão, sobretudo, de alimentos processados, além do controle do sal 

de adição. 

  II –  É recomendado para a melhor palatabilidade e aceitação molhos à base de frutas, ervas 

aromáticas e vinagre no preparo dos alimentos. 

 III –  A orientação nutricional a pacientes hipertensos deve preconizar a ingestão de alimentos 

enlatados, caldos de carne, temperos prontos e defumados. 

 

a) V – F – V 

b) F – F – F 

c) F – V – V 

d) V – V – F  

e) V – V – V 

 

26.  Considerando a RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004 que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Praticas para Serviços de Alimentação, julgue as assertivas abaixo e marque a 

alternativa CORRETA. 

 

   I -  Alimentos preparados, são alimentos manipulados e preparados em serviços de alimentação, 

expostos à venda embalados ou não, subdividindo-se em duas categorias: alimentos cozidos, 

mantidos quentes e expostos ao consumo e, alimentos crus, mantidos refrigerados ou à 

temperatura ambiente, expostos ao consumo.  

  II -  Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco 

de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, 

semi-preparados e prontos para o consumo.  

 III -  O responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser comprovadamente 

submetido a curso de capacitação, abordando, no mínimo, os seguintes temas: 

contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos 

alimentos e boas práticas.  

 

     a)  apenas a I é verdadeira 

     b)  I e II são falsas 

     c)  II e III são verdadeiras 

     d)  todas são verdadeiras 

     e)  todas são falsas 
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27. A elevação da pressão arterial representa um fator de risco para a doença cardiovascular. No 

tratamento da hipertensão, modificações nos hábitos alimentares têm como principal meta diminuir 

a morbimortalidade. Considerando o tratamento dietoterápico da hipertensão, assinale a 

alternativa INCORRETA.  
 

 a)  Usar substitutos do sal que contêm cloreto de potássio em substituição ao NaCl deve ser 

recomendação comum aos pacientes, como uma forma de suplementação de potássio. 

 b)  Evitar ou diminuir o consumo de álcool e restringir o consumo de sopas em pó, embutidos, 

conservas, enlatados e defumados. 

 c)  Retirar o saleiro da mesa e reduzir a quantidade de sal na elaboração de alimentos. 

 d)  Preferir temperos naturais como limão, ervas, alho, cebola, salsa e cebolinha, em substituição 

aos industrializados. 

 e) Procurar manter-se em seu peso ideal, pois o excesso de peso também aumenta 

consideravelmente o risco de pressão alta. 

 

28.  Na infância, os agravos nutricionais, alem de contribuir para a piora da saúde como um todo, 

frequentemente tem repercussões negativas importante sobre o processo de crescimento. Uma 

criança que apresenta baixa atividade, estatura pequena para a idade, com membros delgados, 

devido a atrofia muscular e subcutânea, desaparecimento de Bichat (último depósito de gordura a 

ser consumido, localizado na região malar), o que favorece o aspecto envelhecido, com costelas 

visíveis e nádegas atróficas, os cabelos finos e escassos e o comportamento apático, apresenta 

qual forma clínica de desnutrição? 
 

a) Marasmo 

b) Kwashiorkor 

c) Mista 

d) Desnutrição moderada 

e) Desnutrição leve 

 

29. Tradicionalmente, em relação aos graus de gravidade, costuma-se classificar a Desnutrição 

Energético Protéica (DEP) em leve, moderada e grave. Neste sentido, para cada uma destas três 

situações espera-se um conjunto de sinais e sintomas característicos. Acerca da desnutrição leve, 

julgue as assertivas abaixo e marque a resposta CORRETA. 
 

   I  -  caracteriza-se por deficiência de peso e estatura; redução do tecido adiposo; palidez e 
hipotrofia muscular.  

  II  -  A palidez pode ser diagnosticada pela inspeção da diminuição da coloração das mucosas 
visíveis e da pele.  

 III  -  caracteriza-se por deficiência de peso e estatura; redução do tecido adiposo; palidez e 
hipotrofia muscular e cabelos secos e despigmentados.  

 

 

a) F – F – V 

b) V – F – F 

c) V – V – F 

d) V – V – V 

e) F – F – F 
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30. A gravidez é um momento para crescimento e demanda adicional de nutrientes. Marque a 

alternativa INCORRETA em relação aos cuidados nutricionais para a mulher grávida. 

 

a) Ingestão de energia para atender às necessidades nutricionais e permitir um ganho de peso ao 

redor de 0,4kg por semana durante as ultimas 30 semanas da gravidez. 

b) Proteínas para atender às necessidades nutricionais (adicional de aproximadamente 10 – 16 

g/dia). 

c) A ingestão de sódio não deve ser em excesso, mas não deve ser inferior a 2g/dia. 

d) O álcool deve ser omitido. 

e) A cafeína deve ser consumida em excesso: mais de 200mg/dia – de 02 a 04 xícaras de café. 

 

31. O processo de lactação é nutricionalmente dispendioso, em especial para as mulheres que 

amamentam exclusivamente seus bebês por uma série de meses. Marque a alternativa 

CORRETA em relação aos cuidados nutricionais para a lactante. 

 

a) É aconselhável que a mulher lactante restrinja sua ingestão de energia para menos de 1.800 

kcal/dia. 

b) Proteínas para atender às necessidades nutricionais (adicional de 20 – 25 g/dia). 

c) A ingestão de cálcio durante a lactação é a mesma que para mulheres não lactantes – 

1.300mg/dia para mulheres de 09 a 18 anos de idade e 1.000mg/dia para 19 a 50 anos de 

idade. 

d)  Todas as alternativas são falsas. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

32. Como as crianças estão crescendo e desenvolvendo ossos, dentes, músculos e sangue, elas 

precisam de mais alimentos nutritivos em proporção ao seu peso do que os adultos. Marque a 

alternativa CORRETA acerca das necessidades nutricionais na infância. 

 

a)  As necessidades de energia de uma criança são determinadas com base no metabolismo 

basal, taxa de crescimento e atividade. A energia dietética deve ser suficiente para assegurar 

o crescimento e poupar proteína de ser utilizada para energia, sem que os resultados sejam 

excessivos e levem à obesidade. Uma proporção sugerida de energia é 50 a 60% como 

carboidrato, 25 a 35% como gordura e 10 a 15% como proteína.  

b)  A necessidade de proteína por quilograma de peso corpóreo aumenta em aproximadamente 

1,2g no inicio da infância até 1g no final da infância.     

c)  A vitamina D é necessária para a absorção de cálcio e sua deposição nos ossos, sendo 

apenas encontrada nos produtos de laticínio, tais como queijo e iogurte.   

d)  As crianças que rotineiramente tomam um suplemento multivitamínico ou vitaminas e minerais 

correm risco, mesmo que o suplemento contenha nutrientes em quantidades que não 

excedam a RDA.       

e)  Todas as alternativas são verdadeiras.   
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33. A adolescência é um dos períodos mais desafiadores no desenvolvimento humano. O crescimento 
relativamente uniforme da infância é subitamente alterado por um aumento em sua velocidade. 
Essas alterações súbitas criam necessidades nutricionais especiais. Julgue as assertivas abaixo 
em relação as necessidades nutricionais na adolescência e marque a alternativa CORRETA. 

 
   I –  As necessidades de energia para adolescentes irão variar com o nível de atividade física e 

estagio de maturação.  
  II –  As ingestões excessivas de proteínas podem ter um impacto sobre o estado nutricional. Por 

exemplo, uma alta ingestão de proteínas pode interferir no metabolismo de cálcio e aumentar 
as necessidades de fluidos. Essas maiores necessidades de fluidos podem colocar os atletas 
adolescentes em alto risco de desidratação.  

 III –  Durante a adolescência há uma necessidade maior de vitamina D (crescimento rápido do 
esqueleto) e as vitaminas A, C, e E são necessárias para o crescimento de novas células e 
na maioria dos casos, a ingestão suficiente de vitaminas pode ser atingida por uma dieta 
bem escolhida, sem a necessidade de suplementos vitamínicos.  

 
a) V – V – V 
b) F – F – F 
c) V – F – V 
d) F – V – V 
e) V – V – F  
 

34. Especialmente devido à sua independência em desenvolvimento, qualquer tentativa de ajudar os 
adolescentes a melhorar seu estado nutricional necessitará de planejamento cuidadoso. Para que 
um plano tenha sucesso, o adolescente deve desejar mudar. Encorajar o desejo de mudar 
normalmente requer a maior parte de atenção do nutricionista. São recomendações de um plano 
de alimentação para adolescentes que atendem às necessidades nutricionais, EXCETO. 

 
a) 06 a 11 porções de grãos, pães e cereais (preferencialmente de grãos integrais), rocamboles, 

massa, arroz, batatas e outros amidos para atingir as necessidades de energia. 
b) Consumo de quantidade considerável, talvez 03 vezes ao dia, de itens de alto teor de gordura, 

alto teor de açúcar tais como sobremesas, soda, doces, cookies e bolos, que possuem pouco 
valor nutricional. 

c) 02 porções de alimentos protéicos magros tais como frango, peru, peixe, carne bovina magra 
ou carne de porco magra.   

d) 05 ou mais porções de frutas e/ou vegetais frescos, congelados, secos, crus ou cozidos, 
principalmente amarelos, laranja, verdes escuros ou vermelhos.   

e) 03 a 04 xícaras de leite ou iogurte sem ou com pouca gordura.    
 

35. Na idade adulta inicial, a nutrição desempenha um papel primordial no estabelecimento de 
padrões de alimentação. Os padrões de refeições que garantem uma nutrição e saúde ótimas 
incluem, EXCETO. 

 

a) Consumo de 05 a 09 porções de frutas e vegetais ao dia. 
b) Uma ingestão balanceada de alimentos com ácidos graxos essenciais (ácidos graxos ômega-6 

e ômega-3). 
c) Consumir alimentos ricos em gorduras saturadas e ácidos graxos trans. 
d) Inclusão de alimentos ricos em fibras, especialmente alimentos ricos em lignina e FOS.   
e) Consumo aumentado de água – pelo menos 08 copos de 250ml de água ao dia.   
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36. Julgue as assertivas abaixo a respeito das necessidades nutricionais dos idosos e marque a 

alternativa CORRETA. 

 

   I –  A ingestão calórica média para pessoas a partir de 51 anos de idade é de 2.300 kcal por dia 

para homens e 1.900 kcal por dia para mulheres.  

  II –  A ingestão de sódio está em geral associada a hipertensão, mas é difícil identificar aqueles 

indivíduos idosos hipertensos sensíveis ao sódio. Portanto, é prudente limitar a ingestão 

dietética de sódio a aproximadamente 02 a 04g ao dia.  

 III –  A água é responsável por aproximadamente 50% do peso de uma pessoa mais velha. A 

sensação menor de sede, a ingestão diminuída de fluidos, acesso limitado à água e menor 

conservação de água pelos rins são fatores contribuintes importantes para a desidratação 

potencial. É adequado uma ingestão diária de fluido de 45 a 50 ml por quilograma de peso 

corpóreo real e um mínimo de 2.000ml por dia ou 2,0 a 2,5 ml por quilocaloria.  
 

a) F – F – F 

b) F – V – F 

c) V – F – V 

d) V – V – F 

e) V – V – V 

 

37. O termo “antropometria nutricional” foi definido por Jelliffe, em 1966, com “medidas das variações 

das dimensões físicas e composição total do corpo humano em diferentes idades e grau de 

nutrição”. A avaliação antopométrica apresenta vantagens, mas também possui limitações. Julgue 

as assertivas sobre as limitações da avaliação antropométrica e marque a alternativa CORRETA. 

 

   I –  Alterações do estado nutricional identificadas de leve a grave.  

  II –  Métodos precisos e apurados, desde que técnicas padronizadas sejam utilizadas.  

 III –  Método pouco sensível, pois não detecta distúrbios no estado nutricional em curto período e 

não identifica deficiências nutricionais especificas.  

 IV –  Não distingue os distúrbios no crescimento ou na composição corpórea causados por 

deficiência de nutrientes daqueles causados por desequilíbrio na ingestão de proteína e 

energia.  

 

a) V – V – F – F 

b) F – V – F – V 

c) V – F – V – V 

d) F – F – V – V 

e) F – F – F – V 
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38. A antropometria é a medida do tamanho corpóreo e de suas proporções. Trata-se de um dos 

indicadores diretos do estado nutricional. Correlacione as duas colunas abaixo e marque a 

alternativa CORRETA. 
 

 1 – Peso. 

 2 – Índice de massa corpórea (IMC). 

 3 – Circunferência do braço (CB). 

 4 – Área muscular do braço corrigida (AMBc). 

 5 – Pregas cutâneas.  
 

   I –  A tricipital é a mais rotineiramente utilizada na prática clínica. Sua medida isolada é 

comparada ao padrão de referência de Frisancho. 

  II –  Avalia a reserva de tecido muscular corrigindo a área óssea. 

 III –  É a soma de todos os componentes corpóreos e reflete o equilíbrio protéico-energético do 

indivíduo. 

 IV –  É o indicador simples de estado nutricional calculado a partir da seguinte formula: peso atual 

(kg) / estatura (m)2. 

  V –  Esta medida representa a soma das áreas constituídas pelos tecidos ósseo, muscular e 

gorduroso do braço. 
 

a) 1 – III; 2 – IV; 3 – V; 4 – II; 5 – I 

b) 1 – II; 2 – III; 3 – IV; 4 – I; 5 – V 

c) 1 – I; 2 – II; 3 – III; 4 – IV; 5 – V 

d) 1 – IV; 2 – I; 3 – II; 4 – V; 5 – III 

e) 1 – V; 2 – IV; 3 – III; 4 – II; 5 – I 

 

39. A prega deverá ser formada na linha média axilar, com o dedo indicador logo acima da crista 

ilíaca, na posição diagonal, ou seja, seguindo a linha de clivagem natural da pele no lado direito do 

indivíduo. É a técnica utilizada na medição da seguinte prega cutânea: 
 

a) tricipital. 

b) bicipital. 

c) subescapular. 

d) supra-ilíaca. 

e) ilíaca. 

 

40. O peso é a soma de todos os componentes corpóreos e reflete o equilíbrio proteico – energético 
do indivíduo. O peso ideal corrigido para a determinação da necessidade energética e de 
nutrientes quando a adequação do peso for inferior a 95% ou superior a 115% é o: 

 

a) peso atual. 

b) peso usual. 

c) peso ajustado. 

d) peso ideal ou desejável. 

e) adequação de peso. 
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41. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o depósito de gordura no organismo está 
relacionado ao risco de complicações metabólicas quando a circunferência da cintura da mulher é 
superior ou igual a: 

 

a) 78 cm 
b) 80 cm 
c) 83 cm 
d) 85 cm 
e) 88 cm 
 

42. Considerando a avaliação antropométrica no idoso, julgue as assertivas abaixo e marque a 
alternativa CORRETA. 

 

   I –  a elasticidade e a hidratação da pele, bem como o tamanho das células de gordura, 
aumentam, podendo elevar a compressibilidade da gordura subcutânea e de tecidos 
conjuntivos. Por isso, é fundamental usar padrões de referencia específicos para esse grupo 
etário.  

  II –  na avaliação da prega cutânea tricipital e da circunferência muscular do braço, recomenda-
se a utilização do padrão de referencia do NHANES III, o qual foi desenvolvido a partir de 
uma amostra representativa de idosos e sem limite de idade.  

 III –  os pontos de corte do IMC para o idoso são superiores aos do adulto. Isto se deve à maior 
suscetibilidade a doenças que este grupo apresenta, necessitando, assim, de maior reserva 
de tecidos, que o protege contra a desnutrição.  

 

a) V – V – V 
b) F – V – V 
c) F – F – V 
d) F – F – F 
e)  V – V – F 
 

43. As DRIs incluem incluem a Estimated Average Requirement (EAR) – necessidade média 
estimada, a Recommended Dietary Allowance (RDA) – ingestão dietética recomendada, a 
Adequate Intake (AI) – ingestão adequada, e o Tolerable Upper Intake Level (UL) – nível superior 
tolerável de ingestão. julgue as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA. 

 

   I –  utilizada para calcular a RDA, a EAR aplica-se, juntamente com a estimativa da variabilidade 
da necessidade do nutriente, para avaliar e planejar a dieta tanto dos indivíduos quanto de 
grupos de indivíduos.  

  II –  a RDA é o nível de ingestão diária para atender a necessidade do nutriente para quase todos 
indivíduos saudáveis em um determinado estagio de vida e gênero.  

 III –  se não houver dados suficientes para estabelecer a EAR, e, portanto a RDA, é então 
proposta uma AI. Esta é estabelecida baseada em níveis de ingestão derivados 
experimentalmente ou por aproximações da média de ingestão do nutriente por um grupo (ou 
grupos) de indivíduos aparentemente saudáveis, que mantêm um estado nutricional definido 
ou critério de adequação.  

 

a) F – F – F 
b) F – F – V 
c) F – V – V 
d) V – V – V 
e) V – V – F 
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44. O correto valor de referência deve ser usado para o propósito ao qual se destina, que pode ser 

tanto o planejamento ou a avaliação de dietas, tanto em indivíduos quanto em grupos. Marque a 

alternativa que indica qual a referência é utilizada para estimar a porcentagem da população em 

risco potencial de efeitos adversos decorrentes do excesso de ingestão do nutriente. 

 

a) UL 

b) AI 

c) RDA 

d) EAR 

e) UL + EAR 

 

45. Frederick Taylor, considerado o pai da administração científica, descreve como princípios básicos 

da administração, os seguintes aspectos: 

 

a) unidade de comando: indiferença em relação aos incentivos financeiros; 

b) pluralidade de comando: necessidades ligadas à auto-estima; 

c) estudos de tempos e movimentos: separação entre as fases de planejamento e execução; 

d) padrões e comportamentos informais: treinamento do trabalhador em pequenas etapas; 

e) cooperação das atividades: supervisão em todos os momentos do processo. 

 

46. O aporte energético da gestante em bom estado nutricional no segundo trimestre deve aumentar, 

segundo a Food and Agriculture Organization of the Unite Nations (FAO), 2001, cerca de: 

 

a) 475 kcal por dia. 

b) 285 kcal por dia. 

c) 85 kcal por dia. 

d) 180 kcal por dia. 

e) 375 kcal por dia. 

 

47. Os objetivos do Programa de atenção Integral à Saúde da Mulher são operacionalizados por meio 

de atividades de assistência clínico-ginecológica, pré-natal e ao parto e puerpério imediato. Entre 

as ações a serem desenvolvidas pelo nutricionista durante o pré-natal encontra-se: 

 

a) orientação sobre alimentação e sobre utilização da terapia de reidratação oral; 

b) incentivo ao aleitamento materno e orientação sobre planejamento familiar; 

c) identificação de situações de risco nutricional e orientação sobre lactação; 

d) avaliação do estado nutricional e orientação sobre planejamento familiar; 

e) orientação sobre alimentos fontes de ferro e sobre vacinação. 
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48. A segunda fase da lactação do leite humano depende da participação dos seguintes hormônios: 

 

   I.  Ocitocina. 

  II.  Prolactina. 

 III.  Estrogênio. 

 IV. Progesterona. 

 

 Estão CORRETAS as afirmativas. 

 

a) I e II. 

b) I, II, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) II e IV. 

e) IV. 

 

49. Correlacione os tipos de leite com as características de sua fórmula e assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

   I. Nan Pro-1. 

  II. Nestogeno - 2. 

 III. Nestogeno Plus. 

 IV. Isomil. 

 V.  Ninho. 

 VI. Alfaré 

 

      (  ) Fórmula infantil semielementar. 

       (  ) Fórmula infantil à base de soja. 

 (  ) Fórmula infantil acidificada. 

 (  ) Fórmula infantil de seguimento enriquecido com vitaminas e sais  minerais. 

       (  ) Leite em pó integral não modificado. 

        (  ) Fórmula infantil de partida enriquecida com vitaminas e minerais. 

 

 Estão CORRETAS as afirmativas: 

  

 a) V, IV, I, III, II e VI 

 b) III, IV, VI, II, I e V 

 c) I, VI, II, IV, III e V 

 d) II, V, I, IV, III e VI 

 e) nenhuma alternativa correta. 
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50. Quanto à alimentação do lactente e do pré-escolar, julgue as afirmativas a seguir e assinale  

verdadeiro (V) ou falso (F). 

 

 (  )  Um bebê de 4 meses de idade que se alimenta apenas com leite materno necessita ingerir 

diariamente 50mg de cálcio, como colaboração para seu crescimento ósseo. 

 (  )  Ao iniciar a alimentação complementar em um bebê de 6 meses de idade, ela deve suprir 

aproximadamente 200kcal/dia entre oito meses e 300 kcal/dia entre 9 e 11 meses. 

 (  )  Uma criança de 3 anos de idade possui maiores necessidades nutricionais (kcal/kg peso 

corpóreo) do que uma criança de 1 ano  e 5 meses de idade.  

 (  )  A recomendação do uso de ferro profilático é feita para lactentes nascidos a termo, de peso 

adequado para idade gestacional, em uso de formula infantil até 6 meses de idade e a partir 

do sexto mês, se houver ingestão mínima de 500 ml de formula por dia.  

 (  )  A alimentação complementar após os seis meses deve ter uma densidade protéica de 

0,7g/100kcal até os 23 meses.  

 

 A sequência CORRETA: 

 

a) F; F; F; F; V. 

b) F; V; F; F; V. 

c) V; V; V; V; F. 

d) F; F; F; F; F. 

e) V; V; V; V; V. 

 
 
 


