
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO 
RIO VERDE - GO

PROCESSO SELETIVO
N° 001/2016

NUTRICIONISTA 
INSTRUÇÕES:

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 questões numeradas sequen-
cialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas 
da prova objetiva.

ATENÇÃO

• É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização; verifique se o mesmo está com-
pleto, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova 
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na 
Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 
devidas providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá 
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada, 
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a 
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alter-
nativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o de preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente 
proibido levar o cadernos de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu 
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos 
os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos 
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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PORTUGUÊS

1 Quanto ao gênero, podemos afirmar:

I- Há dois gêneros em português.

II- O feminino deriva do radical masculino, 
mediante a substituição ou acréscimo de 
desinências.

III- A forma do feminino pode ser completa-
mente diversa da do masculino, ou seja, 
proveniente de um radical distinto.

A) Somente a afirmação I está correta.

B) Somente a afirmação II está correta.

C) Somente as informações I e II estão corre-
tas.

D) Somente as informações II e III estão cor-
retas.

E) Todas as informações estão corretas.

2 Denominam-se EPICENOS os nomes de ani-
mais que possuem um só gênero gramatical 
para designar um e outro sexo. Assinale a 
questão em que todos os nomes são epicenos: 

A) Elefante, baleia, gente, píton.

B) Borboleta, rouxinol, mosca, águia.

C) Elefante, rouxinol, tigre, verdugo.

D) Cobra, baleia, criatura, crocodilo.

E) Gavião, cachorro, píton, elefante.

3 Assinale as correlações corretas entre os 
substantivos pátrios portugueses e os adje-
tivos gentílicos correspondentes:

A) Alentejo= alentejano, Douro= douriense, 
Beira= beirona.

B) Trás-os-Montes= trasmontano, Ribatejo= 
ribatejano, Minho= minhoto.

C) Trás-os-Montes= transmontano, Alentejo= 
tejano, Algarve= algario.

D) Alentejo= alantejano, Douro= douriense, 
Estremadura= estremenho.

E) Douro= duriense, Trás-os-Montes= trans-
montando, Algarve= algario.

4 Quanto aos pronomes pessoais, possessi-
vos e demonstrativos, é correto afirmar res-
pectivamente:

A) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

B) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam as pessoas gramaticais, denotam o 
que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo.

C) Denotam o que lhes cabe ou pertence, de-
notam o que delas se aproxima ou se dis-
tancia no espaço e no tempo, denotam as 
pessoas gramaticais.

D) Denotam as pessoas gramaticais, denotam 
o que delas se aproxima ou se distancia no 
espaço e no tempo, denotam o que lhes 
cabe ou pertence.

E) Denotam o que delas se aproxima ou se 
distancia no espaço e no tempo, denotam 
o que lhes cabe ou pertence, denotam as 
pessoas gramaticais.

5 Assinale a alternativa em que o pronome de-
monstrativo está em sua função anafórica:

A) Não sei o que fazer com isto.

B) O mal foi este: minha menina não sai de 
casa.

C) Acontecia coisas lindas naquele lugar.

D) Bons dias, meu comandante.

E) As meninas bebiam seus chás.

6 O pronome relativo pode:

A) Chamar a atenção para aquilo que disse-
mos ou que vamos dizer e para designar 
um hábito.

B) Aludir, a termos já mencionados, com pro-
nome relativo aquele ou este.

C) Apresentar forma variável e invariável.

D) Substituir um verbo.

E) Apresentar a forma a gente ou nós.

7 Entre os pronomes interrogativos que empre-
gamos para formular uma pergunta direta ou 
indireta, assinale os pronomes interrogativos 
que estão estreitamente ligados aos prono-
mes indefinidos:

A) Que, quem, qual, quantos.

B) Onde, aonde, me, lhe.

C) Quando, onde, aonde, tendo.

D) Estes, esses, aqueles, aquelas.

E) Tudo, toda, todos, todas.

8 Quanto ao tempo verbal é correto afirmar:

A) Tempo é a variação que indica a atitude 



da pessoa que fala em relação ao fato que 
enuncia.

B) Como em outras palavras o verbo não ad-
mite a variação singular e plural.

C) Os três tempos naturais são o presente, o 
pretérito e o futuro.

D) O presente é divisível, mas o pretérito e o 
futuro não se subdividem.

E) Os tempos verbais são chamados como 
subjuntivo, indicativo e imperativo.

9 Em qual oração a seguir a voz do verbo ex-
prime-se na forma passiva:

A) Pedro foi ferido por João.

B) João machucou o Pedro.

C) Não sinto o cheiro das flores.

D) João tentou subir os degraus.

E) As flores repeliam a todos daqui.

10 Quanto a flexão do verbo, podemos afirmar:

A) O verbo pode ser regular e irregular so-
mente.

B) Os regulares não se flexionam.

C) Os verbos irregulares são aqueles que apre-
sentam um tipo comum para seguir como 
modelo. Exemplo o verbo cantar, ver e sorrir.

D) Os verbos regulares flexionam-se de acor-
do com o paradigma, modelo que repre-
senta o tipo comum da conjugação.

E) São verbos regulares os que se afastam do 
paradigma de sua conjugação, como dar e 
estar.

MATEMÁTICA

11 Através da simplificação de radicais, utilizan-
do a fatoração, podemos dizer que  
é igual a:

A) 75

B) 35

C) 85

D) 55

E) 65

12 Considere a expressão . A 
forma mais reduzida dessa expressão será:

A) 3√2

B) 3√3

C) 2√3

D) 2√2
E) 3√2 + 2√3

13 A reta r passa pelos pontos (1, 2) e (3, 5). 
Qual é a equação dessa reta?

A) -3x + 2y + 1 = 0

B) 3x – 2y + 1 = 0

C) – 3x – 2y + 1 = 0

D) 3x + 2y + 1 = 0

E) 3x + 2y – 1 = 0

14 Considere a equação x2 – 5x = 0. Qual a so-
lução nos reais para x?

A) x = 0 ou x = - 5

B) x = 0

C) x = 0 ou x = 5

D) x = 5

E) Não há solução nos reais para x

15 O gráfico a seguir refere-se a uma função do 
segundo grau f:R→R. Analisando o gráfico, o 
domínio e a imagem da função são respecti-
vamente:

A) Domínio: [1, 3] e Imagem: [-1, 5]

B) Domínio: R e Imagem: [-1, 5]

C) Domínio: R e Imagem: R

D) Domínio: [0, 4] e Imagem: [-1, 5]

E) Domínio: R e Imagem: [-1, + )

16 Considere a função  Sabendo 
que seu domínio são todos os reais, qual é o 
gráfico que representa essa função:

A) Parábola côncava para cima

B) Reta decrescente

C) Parábola côncava para baixo

D) Reta constante 



E) Reta crescente

17 O conjunto verdade no campo dos reais de 
determinada inequação é estabelecido como 
S = {x ∈ R | -2 < x < -1 ou x > 1}. Nessas 
condições qual inequação satisfaz essa so-
lução?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

18 No vestibular de inverno participaram 48.000 
candidatos, porém foram aprovados somente 
22.500 candidatos. Nessas condições pode-
-se afirmar que a razão entre o número de 
pessoas aprovadas em relação ao número de 
candidatos que participaram do vestibular é 
equivalente a:

A) 3/2

B) 7/22

C) 15/32

D) 19/42

E) 21/53

19 A empresa Líder fez um empréstimo a uma 
taxa de 4% ao mês pelo período de 6 meses. 
Ao término do período, o total dos juros re-
ferentes a operação foi de R$ R$ 50.000,00. 
Quanto a empresa Líder emprestou conside-
rando-se que a taxa de juros foi aplicada a 
juros simples?

A) R$ 205.444,44

B) R$ 208.333,30

C) R$ 207.777,70

D) R$ 206.666,60

E) R$ 201.990,25

20 Quando fatoramos uma expressão algébrica, 
encontramos uma forma simplificada dessa 
expressão. Nesse contexto, ao fatorar uma 
expressão algébrica temos como resultado 

(2a + 3x)2. Identifique a expressão algébrica 
que representa esse resultado:

A) 4a2 + 12ax + 9x3

B) 4a3 + 12ax + 9x2

C) 4a2 + 12ax + 9x2

D) 4a2 + 8ax + 9x2

E) 4a2 + 12ax + 3x2

CONHECIMENTOS GERAIS

21 O estado de Goiás faz parte do planalto cen-
tral, sendo constituído por terras planas cuja 
a altitude varia entre 200 e 1200 metros. A 
vegetação predominante é:

A) Cerrado

B) Caatinga

C) Mata Atlântica

D) Manguezais

E) Pantanal

22 O Pará começou a ser colonizado pelos por-
tugueses. Do Forte do Presépio, na baia de 
Guajará, em frente à ilha de Marajó, nasce a 
cidade de:

A) Curitiba

B) Campo grande

C) Goiânia  

D) Fortaleza 

E) Belém

23 A qual estado pertence as cidades de Gra-
mado e Canela, famosas pelas decorações 
que realizam nas festas natalinas?

A) Paraná

B) Santa-Catarina

C) Rio Grande do Sul

D) Rio de Janeiro

E) São Paulo

24 Qual é o estado mais populoso e rico do Bra-
sil:  

A) Rio de Janeiro

B) Mato Grosso

C) São Paulo

D) Espirito Santo

E) Paraná



25 Com a globalização e o avanço tecnológico, 
é evidente que as distâncias “diminuíram” no 
sentido de que é muito mais fácil para eu me 
comunicar com um familiar que mora em outro 
país hoje do que o era há 10 anos. Com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre 
pessoas do mundo inteiro, foram criadas as 
chamadas “redes sociais”. Dos nomes cita- 
dos abaixo, qual NÃO é considerado uma 
rede social?

A) Facebook

B) Twitter 

C) Instagran

D) Tumblr

E) Wikipédia 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - 
NUTRICIONISTA

26 Segundo o Código de Ética do Nutricionista, 
são condutas vedadas ao nutricionista, EX-
CETO:

A) Utilizar-se da profissão para promover con-
vicções políticas, filosóficas, morais ou re-
ligiosas.

B) Em trabalhos científicos e de pesquisa 
mencionar as contribuições de caráter pro-
fissional prestadas por assistentes, colabo-
radores ou por outros autores.

C) Realizar consultas e diagnósticos nutricio-
nais, bem como prescrição dietética, atra-
vés da internet ou qualquer outro meio de 
comunicação que configure atendimento 
não presencial.

D) Desviar para atendimento particular pró-
prio, com finalidade lucrativa, pessoa em 
atendimento ou atendida em instituição 
com a qual mantenha qualquer tipo de vín-
culo.

E) Divulgar, dar, fornecer ou indicar produtos 
de fornecedores que não atendam às exi-
gências técnicas e sanitárias cabíveis.

27 Qual desses nutrientes NÃO é um micromi-
neral?

A) Iodo.

B) Boro.

C) Zinco.

D) Enxofre.

E) Ferro.

28 Indivíduo do sexo masculino, 30 anos, se-
dentário, não possui diagnóstico de doenças 
crônicas, massa corporal de 85 kg e 1,70 m 
de altura. Considerando que para o cálculo 
de dietas um nutricionista adotou um método 
rápido para calcular as necessidades ener-
géticas dos pacientes (desnutridos > 35 Kcal/
kg/dia; eutróficos = 30 Kcal/kg/dia; sobrepe-
so/obesidade = 25 Kcal/kg/dia) e utiliza as 
recomendações da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (2013) para o cálculo da quan-
tidade de lipídeos da dieta. Nessa situação 
descrita, quais são as quantidades mínimas 
e máximas desse macronutriente, aproxima-
damente, calculadas para esse indivíduo?

A) Mínimo de 59 g e máximo de 83 g

B) Mínimo de 47 g e máximo de 83 g

C) Mínimo de 35 g e máximo de 71 g

D) Mínimo de 47 g e máximo de 59 g

E) Mínimo de 47 g e máximo de 71 g

29 Sobre as doenças do trato gastrointestinal é 
CORRETO afirmar que:

A) A Esofagite é a inflamação da mucosa 
esofágica, decorrente do refluxo do con-
teúdo ácido-péptico gástrico. Isso ocorre 
devido ao aumento da pressão do esfín- 
cter esofagiano inferior, que é controlada 
pelo sistema nervoso e humoral. Algumas 
substâncias, podem alterar essa pressão 
e devem ser evitadas nos pacientes com 
esofagite, como a cafeína, a teobromina e 
o álcool.

B) A Gastrite é a inflamação da mucosa gás-
trica. Pode ser desencadeada por alguns 
medicamentos, ingestão de bebidas alcoó-
licas, tabagismo e situações de estresse. A 
gastrite crônica ocorre pela atrofia crônica 
progressiva da mucosa gástrica. Para o tra-
tamento nutricional de pacientes portado-
res dessa doença é indicado o consumo de 
leite para aquelas que apresentem intensa 
dor epigástrica.

C) A Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI) 
e a Doença de Crohn (DC) são exemplos 
de Doenças Inflamatórias Intestinais. Na 
DC a inflamação ocorre apenas na mucosa 
do cólon, diferente da RCUI que pode afe-
tar qualquer parte do trato gastrointestinal, 
envolvendo principalmente o íleo terminal 
e o cólon. 

D) A Acalásia é uma desordem da motilidade 
do esôfago inferior, caracterizada pela di-
minuição de células ganglionares no plexo 
de Auerbach, com consequente diminuição 



na inervação colinérgica da musculatura 
esofágica e a falência do esfíncter esofa-
giano inferior para relaxar e abrir durante a 
deglutição, causando a disfagia ou dificul-
dade em deglutir.

E) A dietoterapia da Esofagite na fase aguda é 
de dieta líquida ou semilíquida com evolu-
ção até a dieta geral, conforme melhora do 
quadro de disfagia; fracionamento diminuí-
do com refeições de grandes volumes; hi-
pocalórica, normoproteica, normoglicídica 
e normolipídica; com exclusão de alimen-
tos que diminuem a pressão do esfíncter 
esofagiano inferior, como café, chá mate, 
chá preto e bebidas alcoólicas.

30 Sobre a biodisponibilidade de nutrientes é 
CORRETO afirmar que:

A) A gravidez, a lactação e a idade avança-
da são fatores que diminuem a absorção 
do cálcio no organismo humano, enquanto 
que a adequação da vitamina D e a per-
meabilidade adequada da mucosa são fa-
tores que aumentam essa absorção.

B) A alta ingestão de cálcio junto com a ali-
mentação e a ingestão de antiácidos con-
tendo alumínio ou magnésio são fatores 
que inibem a absorção de fósforo no orga-
nismo humano. 

C) A lactose e o ácido fítico inibem a absorção 
de magnésio quando ingeridos na mesma 
refeição. Entretanto, fatores como idade, 
sexo, gravidez e lactação não alteram a 
biodisponibilidade desse mineral.

D) A eritropoese aumentada, a acloridria e a 
ingestão de aminoácidos sulfurados são 
fatores que diminuem a absorção de fer-
ro no organismo humano, enquanto que a 
ingestão de ácido ascórbico e ácido cítrico 
aumentam essa absorção.

E) Devido a competição por locais comuns de 
ligação entre minerais correlatos no orga-
nismo humano, a alta ingestão de ferro ini-
be a absorção de magnésio, enquanto que 
a alta ingestão de zinco altera a absorção 
de cromo.

31 Assinale a opção que completa corretamente 
as lacunas da sentença abaixo:

“O Índice Glicêmico (IG) é calculado com 
base na área abaixo da curva glicêmica de 
_______ após o consumo de _______ de car-
boidratos do alimento teste, expresso como 
um percentual relativo à área da curva de re-
ferência obtida pela ingestão de um alimen-

to padrão, que pode ser a glicose ou o pão 
branco, na mesma quantidade. Um exemplo 
de uma fruta com baixo IG é a __________ e 
de alto IG é a ____________.”

A) 2 horas / 50 g / maça / melancia.

B) 2 horas / 100 g / maça / melancia.

C) 2 horas / 50 g / melancia / maça.

D) 1 hora / 100 g / melancia / maça.

E) 1 hora / 50 g / melancia / maça.

32 Sobre a alimentação para crianças menores 
de dois anos, classifique as afirmações em 
VERDADEIRAS (V) e FALSAS (F), em segui-
da assinale a opção com a ordem correta das 
classificações:

(  )  Dar somente o leite materno até os 6 me-
ses, sendo permitido oferecer água e chás 
em casos que seja necessário uma melhor 
hidratação do bebê.

(  )  Ao completar 6 meses iniciar a alimenta-
ção complementar de forma lenta e gradual, 
mantendo o leite materno até os dois anos de 
idade ou mais.

(  )  A alimentação complementar deve ser ini-
ciada  na consistência pastosa, oferecida de 
colher, e gradativamente aumentar a consis-
tência até chegar à alimentação da família.

(  ) Para crianças não amamentadas a intro-
dução da alimentação complementar ocorre 
à partir dos quatro meses de vida, com duas 
papas de frutas e duas papas salgadas, além 
de duas refeições lácteas.

(  ) O leite de vaca não é recomendado para 
crianças menores de um ano. Caso não exis-
ta maneira de impedir o uso nessa idade, o 
nutricionista deve orientar a diluição adequa-
da para a idade, a correção da deficiência de 
ácido linolênico com óleo para menores de 
quatro meses e a suplementação de vitamina 
C e ferro.

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

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

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

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

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

33 Sobre a nutrição para o idoso e as alterações 
fisiológicas, orgânicas e metabólicas do en-
velhecimento humano é INCORRETO afir-
mar que:



A) Com o envelhecimento humano ocorre re-
dução progressiva de massa magra (mas-
sa muscular, água e tecido ósseo) e massa 
gorda em quantidades absolutas, sendo 
que a diminuição da massa muscular ocor-
re em velocidade maior do que a da massa 
gordurosa. Em média, os homens apresen-
tam redução de 11 kg de massa muscular, 
enquanto que as mulheres reduzem 4 kg. 
Por causa da diminuição da massa muscu-
lar, os idosos apresentam menores neces-
sidades energéticas.

B) Os idosos apresentam redução de 15 a 
20% da água corporal, o que afeta os com-
partimentos intra e extracelulares, tornan-
do-os mais susceptíveis a desidratação e 
suas consequências, decorrentes de per-
das hidroeletrolíticas e a maior dificuldade 
de repor de forma rápida o volume perdi-
do.

C) Os idosos apresentam diminuição da 
acuidade sensorial que interferem no ape-
tite e no comportamento alimentar. A sen-
sibilidade gustativa por gostos primários 
está associada à perda do olfato e pela 
redução do número de gemas gustativas. 
Essa característica pode fazer com que o 
idoso diminua a ingestão alimentar e au-
mente o uso de sal e açúcar para concen-
trar mais os sabores das preparações, o 
que pode contribuir para a ocorrência de 
desnutrição, diabetes e hipertensão arte-
rial.

D) Com o envelhecimento ocorre redução da 
secreção ácida gástrica e a incidência de 
acloridria aumenta com o avançar da ida-
de. A diminuição da secreção ácida diminui 
o fator intrínseco e, consequentemente, 
reduz a absorção de cobalamina e ferro, 
favorecendo o desenvolvimento de anemia 
megaloblástica e ferropriva, respectiva-
mente.

E) O fígado sofre alterações orgânicas e fun-
cionais com o envelhecimento. É comum 
ocorrer aumento do fluxo sanguíneo, re-
dução do tamanho dos hepatócitos e da 
produção de ácidos biliares, prejudicando a 
digestão de todos os macronutrientes, prin-
cipalmente dos carboidratos, o que favore-
ce o desenvolvimento de diabetes mellitus 
tipo 2.

34 Analise as afirmativas sobre o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar (PNAE):

I- O planejamento sistemático e adequado do 
cardápio da alimentação escolar permite 
o atendimento às crianças que sofrem de 
restrição alimentar ou necessitam de ali-
mentação especial em razão de problemas 
de saúde.

II- Para o planejamento do cardápio deve-se 
considerar os hábitos alimentares dos alu-
nos, a oferta de alimentos, a existência de 
alunos com necessidades especiais e a es-
trutura da cozinha.

III- O PNAE tem como objetivo exclusivo ofe-
recer alimentos que supram parte das ne-
cessidades nutricionais dos alunos no pe-
ríodo que estão na escola.

IV- O cardápio da alimentação escolar, sob a 
responsabilidade dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, será elaborado 
por profissional da nutrição ou da gastro-
nomia.

Quais as afirmativas VERDADEIRAS?

A) I, II e III.

B) II e IV.

C) I e II.

D) III e IV.

E) I, II, III e IV.

35 Sobre a alimentação para a prevenção de 
doenças cardiovasculares é INCORRETO 
afirmar que:

A) O consumo de colesterol alimentar deve 
ser inferior a 300 mg por dia, a fim de auxi-
liar o controle da colesterolemia.

B) A ingestão de ácidos graxos saturados para 
adultos sem comorbidades deve ser menor 
que 7% do valor energético total, pois o alto 
consumo desse ácido graxo está relaciona-
do com o aumento de LDL-colesterol e com 
a maior incidência de eventos cardiovascu-
lares.

C) Para crianças maiores de dois anos e ado-
lescentes com perfil lipídico normal a reco-
mendação de gorduras é de 25% a 35% do 
valor energético total (VET) para favorecer 
a manutenção do peso e o crescimento nor-
mal. Nesses casos, a quantidade de ácidos 
graxos saturados é de 7% do VET.

D) Substituir ácidos graxos saturados por mo-
noinsaturados e poli-insaturados é reco-
mendado para reduzir níveis plasmáticos 
de LDL-colesterol. 



E) A ingestão elevada de ácidos graxos trans 
está relacionada com o aumento do LDL-
-colesterol e a redução do HDL-colesterol, 
aumentando o risco de ocorrência de even-
tos cardiovasculares.

36 Segundo a Lei Orgânica de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, são problemas que pe-
los quais podem ser detectadas as situações 
de insegurança alimentar e nutricional, EX-
CETO:

A) Fome, obesidade e doenças associadas à 
má alimentação.

B) Consumo de alimentos de qualidade duvi-
dosa ou prejudicial à saúde.

C) Imposição de padrões alimentares que não 
respeitem a diversidade cultural.

D) Estrutura de produção de alimentos preda-
tória em relação ao ambiente.

E) Produção de alimentos com a utilização 
sustentável dos recursos.

37  Segundo a Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição é CORRETO afirmar que:

A) A dieta habitual dos brasileiros é uma com-
binação de uma dieta tradicional (baseada 
no arroz com feijão) com alimentos ultra 
processados, com alto teor de sódio e açú-
car e baixo conteúdo calórico.

B) O consumo médio de hortaliças e frutas tem 
reduzido na última década, estando abaixo 
do valor recomendado, enquanto que os 
alimentos ultra processados têm seu con-
sumo aumentado a cada ano.

C) O padrão de consumo alimentar é diferente 
entre as diferentes faixas de rendas, sendo 
que os brasileiros de menores rendas apre-
sentam melhor qualidade de alimentação, 
pois consomem menos alimentos de baixa 
qualidade nutricional.

D) As crianças fazem parte do grupo etário 
com pior perfil da dieta, com as menores 
frequências de consumo de feijão, salada e 
verduras em geral.

E) A prevalência de obesidade é maior em 
indivíduos com maior renda tanto para os 
homens quanto para as mulheres.

38 Assinale a opção que contém apenas dire-
trizes da Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição:

I- Organização da Atenção Nutricional.

II- Vigilância Alimentar e Nutricional.

III- Qualificação da Força de Trabalho.

IV- Promoção da Alimentação Adequada e 
Saudável.

V- Controle e Regulação dos Alimentos.

A) I, II e III.

B) I, III e IV.

C) I, II, III e IV.

D) I, II e V.

E) I, II, III, IV e V.

39 Assinale a opção que contém um nutriente 
que a ingestão dietética recomendada para a 
lactante é maior do que a recomendada para 
a gestante:

A) Vitamina A.

B) Cálcio.

C) Magnésio.

D) Ácido fólico.

E) Niacina.

40 Segundo o Regulamento Técnico para a Te-
rapia Nutricional Enteral, aprovado pela RDC 
n° 63 de 6 de julho de 2000, é correto afirmar 
que:

A) O nutricionista é o responsável pela indica-
ção da Terapia Nutricional Enteral (TNE).

B) É necessário realizar avaliação nutricional 
nos pacientes em TNE a cada 15 dias.

C) São candidatos à TNE os pacientes que 
não satisfazem suas necessidades nutri-
cionais com a alimentação convencional, 
mas que possuam a função do trato intesti-
nal totalmente íntegra.

D) A cada cinco sessões de manipulação de 
TNE preparadas deve ser reservada uma 
amostra, conservada sob refrigeração, 
para avaliação microbiológica laboratorial, 
caso o processo de manipulação não este-
ja validado.

E) A Nutrição Enteral não industrializada deve 
ser administrada imediatamente após a 
sua manipulação.


