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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

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

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. 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. 

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

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); 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, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 



3 

 

Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - O projeto genoma humano tem 
favorecido uma nova visão da relação entre 
saúde e nutrição, possibilitando o 
desenvolvimento de dois conceitos ou de duas 
disciplinas de estudo, relacionados a 
interação entre nutrição, genética e saúde, 
chamadas de nutrigenética e nutrigenômica. 
O termo nutrigenômica refere-se à: 
a) ciência que estuda a interferência dos 
alimentos na modulação da expressão gênica. 
b) investigação entre a relação dos nutrientes nas 
manifestações de polimorfismos do nucleotídeo 
único. 
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c) relações entre a alimentação e ocorrência de 
mudanças estruturais dos genes ou 
polimorfismos. 
d) estudo do efeito da variação genética 
individual na resposta a dieta e a nutrição. 
 
16 - O índice glicêmico é um parâmetro 
utilizado para classificar os alimentos que 
possuem carboidratos em função da resposta 
glicêmica que promovem. Entre os 
carboidratos apontados nas alternativas a 
seguir, o que apresenta maior velocidade de 
elevação de glicemia é: 
a) amido. 
b) maltose. 
c) sacarose. 
d) frutose. 
 
17 - A fenilcetonúria é uma doença de origem 
genética, caracterizada pela falha da enzima 
fenilalanina-hidroxilase, que tem a função de 
converter o aminoácido fenilalanina em: 
a) valina. 
b) tirosina. 
c) beta-alanina. 
d) leucina. 
 
18 - O triptofano é um aminoácido aromático 
que atua como precursor de um 
neurotransmissor que pode se associar à 
instalação da fadiga central, denominado: 
a) adrenalina. 
b) noradrenalina. 
c) serotonina. 
d) dopamina. 
 
19 - A avaliação da composição corporal pode 
ser realizada por diferentes métodos, os quais 
podem ser classificados como indiretos e 
duplamente indiretos. São exemplos de 
métodos indiretos, exceto: 
a) pesagem hidrostática. 
b) plestimografia. 
c) absormetria radiológica de raio x (DEXA). 
d) bioimpedância elétrica. 
 
20 - O diabetes mellitus tipo 2 é a forma 
presente em 90% a 95% dos casos e 
caracteriza-se por defeitos na ação e secreção 
da insulina. São consideradas medidas que 
devem compor o cuidado nutricional para 
portadores dessa doença: 

a) a frutose, por ser metabolizada por vias 
diferentes da glicose e não requerer insulina, 
pode ser considerada uma alternativa melhor do 
que açúcar de mesa. 
b) integrar insulina, dieta e atividade física, 
reforçando o ajuste da terapia insulínica ao 
plano alimentar, é uma ação que favorece o 
controle da doença, principalmente entre 
adolescentes. 
c) carboidratos devem perfazer até 60% valor 
energético da dieta prescrita e 45%, no mínimo, 
e nunca inferior a 130 gramas/ dia. 
d) a ingestão de fibras pode ser prescrita 
segundo a proporção de 10 gramas para cada 
1000 kcal/dia. 
 
21 - Para o armazenamento de alimentos 
preparados e que devem ser mantidos em 
temperaturas controladas, é um combinação 
segura: 
a) Temperatura de 4ºC ou inferior, por até 5 
dias. 
b) Temperatura de 6ºC ou inferior, por até 3  
dias. 
c) Temperatura de 6ºC ou inferior, por até 5 
dias. 
d) Temperatura de 7ºC ou inferior, por até 3 
dias. 
 
22 - Ovos são alimentos que podem estar 
contaminados com Salmonella, tanto na casca 
como na gema, e por isso, a qualidade 
sanitária das preparações à base de ovos pode 
ser garantida adotando-se os seguintes 
procedimentos, exceto: 
a) ovos cozidos devem preparados de modo que 
o processo de fervura seja feito, no mínimo, por 
cinco minutos. 
b) preparações sem cocção, como maioneses, 
cremes, mousses, devem ser produzidas com 
ovos pasteurizados, desidratados ou cozidos. 
c) a lavagem de ovos por serviços de 
alimentação não é recomendável porque alguns 
agentes químicos utilizados nessa processo 
podem facilitar a entrada de microrganismos 
através da casca. 
d) ovos com a casca rachada ou suja não devem 
ser utilizados em preparações de alimentos. 
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23 - O reconhecimento da importância da 
vitamina D para a saúde humana, levou ao 
desenvolvimento de um grande o número de 
estudos nessas últimas décadas sobre este 
nutriente. Sobre a vitamina D é incorreto 
afirmar que: 
a) a vitamina D2 ou o ergosterol, de origem 
vegetal, está presente principalmente em 
sementes oleaginosas. 
b) as principais fontes dietéticas de 
colecalciferol, ou D3, são os peixes gordurosos 
de água fria e profunda, como atum e salmão. 
c) em humanos, apenas 10% a 20% da vitamina 
D necessária ao organismo provém da dieta. 
d) a etapa inicial no processo de síntese 
endógena das moléculas do grupo vitamina D se 
inicia nas camadas profundas da epiderme. 
 
24 - A deficiência de ferro é o agravo 
nutricional mais prevalente no mundo, 
afetando principalmente lactentes, pré-
escolares, adolescentes e grávidas. Entre esses 
grupos de indivíduos, os que apresentam 
maior necessidade diária de ferro são: 
a) lactentes. 
b) pré-escolares. 
c) adolescentes. 
d) gestantes. 
 
25 - Entre os métodos descritos abaixo, não é 
considerado confiável para a avaliação da 
porcentagem de gordura corporal:  
a) protocolo de Pollock. 
b) índice de massa corporal. 
c) tomografia computadorizada. 
d) dobras cutâneas. 
 
26 - Um indivíduo do sexo masculino, com 
idade igual a 61 anos e que apresente altura 
igual a 1,72 metros e 78 quilos, pode ser 
classificado com: 
a) baixo peso. 
b) eutrofia. 
c) sobrepeso. 
d) obesidade. 
 
27 - O sistema de produção de refeições 
denominado cook chill corresponde ao 
processo em que: 
a) os alimentos são cozidos de forma 
extremamente lenta e delicada, capaz de 
enaltecer a qualidade da matéria prima 
processada, permitindo que seu congelamento e 

reaquecimento não modifique as qualidades 
sensórias do alimento. 
b) após o processo de cozimento tradicional dos 
alimentos, é realizado o fracionamento e 
embalagem à vácuo, permitindo que o alimento 
se torne satisfatório para consumo por um 
período de 15 dias, em temperaturas de 
refrigeração. 
c) o método de produção é baseado na 
preparação prévia dos itens do cardápio, 
porcionamento logo após a cocção, refrigeração 
em condições de temperatura controladas e 
armazenamento sob refrigeração, seguido de 
reaquecimento antes da distribuição e consumo. 
d) o preparo dos alimentos é efetuada 
imediatamente antes de servir as refeições, 
sendo as preparações mantidas em equipamentos 
conservadores de temperaturas adequadas e 
servidas no local da produção ou transportas 
para outros locais de consumo. 
 
28 - Os ácidos graxos saturados são 
provenientes principalmente de alimentos de 
origem e são comumente associados ao 
aumento dos níveis de colesterol sanguíneo. É 
um exemplo de ácido graxo saturado de 
cadeia média: 
a) ácido palmítico. 
b) ácido mirístico. 
c) ácido láurico. 
d) ácido esteárico. 
 
29 - É um microorganismo indicador de 
contaminação de origem fecal em alimentos: 
a) Bacillus cereus. 
b) Clostridium perfringens. 
c) Staphylococcus aureus. 
d) Escherichia coli. 
 
30 - Considerando o código de ética dos 
nutricionistas é uma ação que deve ser 
executada por esses profissionais: 
a) prescrever tratamento nutricional ou outros 
procedimentos somente após proceder à 
avaliação pessoal e efetiva do indivíduo sob sua 
responsabilidade profissional. 
b) indicar produtos, marcas de produtos e/ou 
subprodutos, alimentares ou não, de empresas 
ou instituições, atribuindo aos mesmos 
benefícios para a saúde, sem os devidos 
fundamentos científicos e de eficácia não 
comprovada, ainda que atendam à legislação de 
alimentos e sanitária vigentes. 
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c) não alterar prescrição ou orientação de 
tratamento determinada por outro nutricionista, 
mesmo quando tal conduta possa ser adotada em 
benefício do indivíduo. 
d) utilizar todos os recursos disponíveis de 
diagnóstico e tratamento nutricionais a seu 
alcance, como exames de mapeamento genético, 
em favor dos indivíduos e coletividade sob sua 
responsabilidade profissional, para a prescrição 
de dietas individualizadas. 
 


