
 

 

 

 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

 
CANDIDATO: __________________________________________________________________ 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas 

trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá 

e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – 

D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a 

mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão 

será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída 

em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta Minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR 

ESTE CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão 

de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos 

presentes na sala para assinar os demais cartões resposta e acompanhar os trâmites 

finais da aplicação da prova. Isso faz parte das normas para transparência na 

fiscalização do Concurso Público.  

11. A duração da prova será de duas Horas.  

............................................................................................................................................................. 

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
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01. Assinale a alternativa em que concordância e a articulação entre os tempos 
verbais estão adequadamente aplicadas: 
 
a) Se a força física valesse nas decisões de lides entre indivíduos, não teríamos 

desenvolvido instituições jurídicas em nome da paz social. 
b) Em um processo jurídico, é de se presumir que ambas as partes querem vir 

contemplados suas demandas de forma zelosa e de acordo com os ritos que se 
fizessem necessários. 

c) Na condução dos processos, não se pode negar que a interferência de fatores alheios 
às vontades das partes, entre eles a disponibilidade financeira, sejem relevantes para 
o resultado a que se quer chegar. 

d) Em uma lide entre dois indivíduos que tem certeza de que não lhes faltem razão, 
necessita de bom senso e tolerância para ser resolvida. 

 
02. Das frases a seguir, qual traz um sentido ambíguo por causa de sua construção: 
 
a) Maria saiu de casa atrasada e pegou o ônibus correndo. 
b) Visitamos um museu cuja qualidade artística de suas obras é indiscutível. 
c) Preocupado, o médico examinou a sua paciente que estava em estado grave. 
d) No teste para a peça escolar, João deixou a plateia, que aplaudiu emocionada. 
 
03. De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, qual conjunto de palavras está 
corretamente grafado: 
 
a) microondas – assembleia – freqüência – surrealizável. 
b) anti-inflamatório – diarreia – infraestrutura – inter-hemisfério. 
c) auto-ônibus – sequência – zeideo – mão-de-obra. 
d) naaliano – xiita – matéria prima – pré-determinado. 
 

04. Dos pares de números abaixo, os únicos que NÃO são primos entre si são: 
 
a) 5 (cinco) e 7 (sete). 
b) 2 (dois) e 8 (oito). 
c) 8 (oito) e 3 (três). 
d) 4 (quatro) e 9 (nove). 
 
05. Um paralelepípedo com 3 (três) centímetros de base, 5 (cinco) centímetros de 
altura e 6 (seis) centímetros de profundidade, possui quantos centímetros 
quadrados de área da sua superfície: 
 
a) 126 cm2. 
b) 108 cm2. 
c) 92 cm2. 
d) 63 cm2. 
 
06.  Assinale a alternativa que apresenta o valor simplificado da expressão abaixo: 
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a) 
1

2
. 

b) 
1

6
. 

c) 
1

8
. 

d) 
1

5
. 

 

07. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos o dia do Servidor Público é 
comemorado na data de: 
 
a) 20 de outubro. 
b) 25 de outubro. 
c) 26 de outubro. 
d) 28 de outubro. 
 
08. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Erechim-SC são formas 
de provimento de cargo público, exceto: 
 
a) nomeação, readaptação; 
b) reversão, aproveitamento; 
c) aprovação, avaliação; 
d) reintegração, recondução. 
 
09. Os nomes do prefeito e do vice de Nova Erechim, nesta ordem são: 
 
a) Nédio Carlos Cassol e Ramirez Eduardo Tapia; 
b) Nédio Antônio Cassol e Ramirez Tapia; 
c) Nédio Francisco Cassol e Ramirez Carlos Tapia; 
d) Nédio Cassol e Ramirez Arthur Tapia. 
 
10. Qual é data de Emancipação político-administrativa de Nova Erechim? 
 
a) 28 de novembro de 1964; 
b) 28 de dezembro de 1964;  
c) 30 de novembro de 1965; 
d) 29 de dezembro de 1965. 
 
11. Os carboidratos podem ser classificados segundo o número de moléculas em 
mono, di, oligo e polissacarídeos.  É um tipo de oligossacarídeo, o (a): 
 

a) Lactose. 
b) Dextrose. 
c) Rafinose. 
d) Amido. 

 
12. Sobre a digestão dos carboidratos, é correto afirmar: 
 

a) Inicia-se no estômago com ação da ptialina. 
b) No estômago, a enzima ptialina é inativada devido a ação do HCl. 
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c) Na borda em escova, são produzidas as enzimas responsáveis por hidrolisar o 
amido em dextrina. 

d) Inicia-se na boca por ação da lipase lingual. 
 
13. As fibras alimentares são definidas como polissacarídeos constituintes de 
todos os alimentos de origem vegetal que não são digeríveis pelas enzimas do trato 
gastrointestinal sendo classificadas em insolúveis e solúveis. São exemplos de 
fibras insolúveis: 
 

a) Lignina e goma guar. 
b) Pectina e hemicelulose. 
c) Lignina e celulose. 
d) Celulose e mucilagens. 

 
14. O ganho de peso durante a gestação é determinado em função do Índice de 
Massa Corporal (IMC) pré-gestacional. É considerada uma gestante de baixo peso, 
segundo o Institute of Medicine (IOM, 1992), aquela que apresenta: 
 

a) IMC < 19,8 kg/m². 
b) IMC < 18,5 kg/m². 
c) IMC < 16,0 kg/m². 
d) IMC < 22 kg/m². 

 
15. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2007), um adolescente que se 
encontra no percentil 87 de IMC para idade deve ser classificado com: 
 

a) Obesidade. 
b) Eutrofia. 
c) Magreza. 
d) Sobrepeso. 

 
16. Pode-se considerar que um idoso tem depleção de massa muscular quando ele 
apresenta valor de circunferência de panturrilha inferior a: 
 

a) 35 cm. 
b) 28 cm. 
c) 31 cm. 
d) 30 cm. 

 
17. Alimentos complementares são definidos como quaisquer alimentos que não o 
leite humano oferecidos à criança amamentada. Sendo assim, na introdução de 
alimentos para o lactente, recomenda-se: 
 

a) Papas de frutas a partir do terceiro mês de vida. 
b) Papas salgadas entre os três e quatro meses de vida 
c) A partir do sexto mês, introduzir outros alimentos gradualmente, mantendo o leite 

materno até os 24 meses. 
d) Cereais fortificados com Ferro e Vitamina (A) a partir do 4º mês de vida. 

 
18. O gasto energético basal (GEB) é definido como a soma dos gastos calóricos de 
todas as atividades involuntárias necessárias para manter a vida como circulação 
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sanguínea, respiração, manutenção da temperatura corporal, secreção de 
hormônios, entre outras. São fatores que afetam o GEB: 
 

a) Idade, gênero e atividade física. 
b) Efeito térmico do alimento, idade e estado hormonal. 
c) Atividade física, clima e sexo. 
d) Gênero, composição corporal e idade. 

 
19. De acordo com a CVS-5/2013, a temperatura de refrigeração para o 
armazenamento adequado da maionese é: 
 

a) Até 10ºC. 
b) No máximo 2ºC. 
c) Até 5ºC. 
d) No máximo 4ºC. 

 
20.  Assinale a alternativa sobre a definição correta para higienização (CVS-5/2013): 
 

a) Operação destinada à redução de micro-organismos presentes na pele, em níveis 
seguros. 

b) Operação que compreende duas etapas: limpeza e desinfecção. 
c) Operação por método físico e/ou químico, de redução parcial dos micro-

organismos patogênicos ou não, situados fora do organismo humano e não 
necessariamente matando os esporos. 

d) Operação de remoção de sujidades, substâncias minerais e/ou orgânicas 
indesejáveis à qualidade do alimento, tais como terra, poeira, entre outras. 
 

21. Estabelecimentos comerciais e serviços de alimentação e nutrição devem 
dispor dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs). Com relação a esse 
assunto, é correto afirmar: 
 

a) O objetivo dos POPs é estabelecer instruções sequenciais para a realização de 
operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos.  

b) Os POPs só devem estar acessíveis ao responsável pelo serviço. 
c) Devem ser implementados os POPs relacionados apenas aos seguintes itens: 

higiene e saúde dos funcionários, transporte de alimentos e higienização do 
reservatório e controle da potabilidade da água. 

d) Os registros dos POPs devem ser guardados até 1 mês, contado a partir da data 
de sua elaboração. 

 
22.  O maior sinal de deficiência de vitamina K no organismo é a hemorragia que, 
em casos graves, pode causar uma anemia fatal. Para prevenir sua deficiência, 
deve-se ingerir boas fontes alimentares de vitamina K, como: 
 

a) Espinafre, brócolis e aspargo 
b) Cenoura, mamão e manga. 
c) Tomate, amora e uva. 
d) Rabanete, beterraba e repolho. 

 
23. O uso de edulcorantes não nutritivos tem o potencial de reduzir calorias e 
carboidratos na ingestão total se substituírem adoçantes calóricos e se não houver 
compensação por ingestão de calorias adicionais de outras fontes alimentares. São 



7 
 

edulcorantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
exceto: 
 

a) Sorbitol. 
b) Neotame. 
c) Sacarina. 
d) Luo han guo. 

 
24. Assinale a opção correta sobre o consumo de ovos na alimentação, segundo a I 
Diretriz sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular: 
 

a) Deve ser moderado (até 1 por dia) para a população em geral e restrito para 
diabéticos. 

b) Apenas a população diabética deve ter seu consumo moderado visto que podem 
apresentar anormalidades no mecanismo para o transporte de colesterol. 

c) O consumo deve-se limitar até 2 por dia com preferência por formas de preparo 
que não tenha a adição de gorduras. 

d) Não há recomendação específica sobre o consumo de ovos nessa diretriz. 
 

25.  Na dietoterapia de indivíduos com insuficiência renal crônica, deve-se: 
 

a) Aumentar ingestão de alimentos ricos em fósforo como laticínios, feijões e nozes. 
b) Reduzir a quantidade de carboidratos da dieta. 
c) Controlar a quantidade de sódio (2-3g por dia) e de potássio da alimentação. 
d) Restringir o consumo de líquidos em todas as fases da doença. 

 
 
 


