
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 NUTRICIONISTA 



 

PARTE I - NUTRICIONISTA 
 
01 - O ferro contido na hemoglobina tem volume expressivo 
e recebe quantidades frequentes de eritrócitos senescentes. 
Dentro das células o ferro pode ser armazenado de duas 
formas: 

A) Citoplasma, ligado a ferritina e após a degradação 
da ferritina, dentro dos lisossomos, como 
hemossiderina. 

B) Citoplasma, ligado a ferritina e após a degradação 
da ferritina, dentro dos lisossomos, como 
ceruloplasmina. 

C) Citoplasma, ligado a hemossiderina e após a 
degradação da hemossiderina, dentro dos 
lisossomos, como ferritina. 

D) Citoplasma, ligado a ceruloplasmina e após a 
degradação da ceruloplasmina, dentro dos 
lisossomos, como hemossiderina. 

E) Citoplasma, ligado a ceruloplasmina e após a 
degradação da cerulopasmina, dentro dos 
lisossomos, como ferritina. 

 
02 - Os aminoácidos são formados por carbono, hidrogênio, 
oxigênio e nitrogênio, sendo as unidades básicas de todas as 
proteínas. Ocasionalmente os aminoácidos são formados 
por: 

A) Selênio 
B) Magnésio 
C) Cálcio 
D) Manganês 
E) Enxofre 
 

03 - Os aminoácidos que são incorporados nas proteínas de 
mamíferos, com exceção da prolina, são chamados: 

A) Gama-aminoácidos 
B) Beta-aminoácidos 
C) Sigma – aminoácidos 
D) Alfa-aminoácidos 
E) Delta-aminoácidos 

 
04 - Existem muitos aminoácidos na natureza (mais de 300), 
porém apenas alguns estão presentes na composição das 
proteínas. Qual seria esta quantidade? 

A) 50 aminoácidos 
B) 10 aminoácidos 
C) 20 aminoácidos 
D) 15 aminoácidos 
E) 60 aminoácidos 

 
05 - O grupo radical dos aminoácidos é responsável pela 
polaridade, solubilidade, reatividade química. São 
aminoácidos polares: 

A) Alanina, isoleucina 
B) Alanina, metionina 
C) Leucina, prolina 
D) Lisina, arginina 
E) Metionina, valina 
 

 
 
 
 
 

06 - Qual o único aminoácido que se liga diretamente ao 
carbono alfa por meio de uma ligação covalente, formando 
um anel “pirrolidina”? 

A) Alanina 
B) Valina 
C) Glicina 
D) Cisteína 
E) Prolina 
 

07 - A classificação nutricional dos aminoácidos os 
categoriza em dois grupos: dispensáveis (não essenciais) e 
dispensáveis (essenciais). São exemplos de não essenciais: 

A) Histidina, leucina 
B) Lisina, metionina 
C) Alanina, serina 
D) Fenilalanina, treonina 
E) Treonina, Valina 
 

08 - As proteínas apresentam quatro formas estruturais: 
primária, secundária, terciária, quaternária, cujo principal 
objetivo é?  

A) Proteger os telomeros da atividade da telomerase. 
B) Proteger as histonas, evitando a metilação nas ilhas 

CpG. 
C) Favorecer a proteção da cromatina 
D) Inibir a deacetilação das histonas 
E) Reduzir a exposição de aminoácidos hidrofóbicos e 

aumentar a concentração de aminoácidos 
hidrofílicos na superfície da proteína quando ela 
está dissolvida em solventes polares, como a água. 

 
09 - As estruturas das betalactoglobulinas e das 
alfalactoalbuminas são tipicamente globulares e 
correspondem a 70 a 80% das proteínas totais do soro. Uma 
das características das proteínas do soro é a maior 
quantidade? 

A) Aminoácidos ramificados 
B) Aminoácidos sulfurados 
C) Aminoácidos condicionalmente indispensáveis 
D) Aminoácidos essenciais 
E) Aminoácidos anfóteros 
 

10 - As proteínas do trigo são divididas em proteínas de 
reserva (glúten) e proteínas solúveis em soluções salinas. O 
glúten é um complexo formado por 75% de proteínas 
(gliadinas e gluteninas), 15% de carboidratos, 6% de 
lipídios e 0,8% de minerais. Quanto as proteínas do trigo, 
marque a proposição incorreta. 

A) Os aminoácidos em maior proporção são glutamina 
e cisteína. 

B) As proteínas do gluten são responsáveis pelas 
propriedades de coesividade e elasticidade da 
massa. 

C) As gliadinas do trigo apresentam proporções 
elevadas de glutamina, seguida de ácido glutâmico 
e prolina. 

D) As gluteninas do trigo apresentam peso molecular 
variando de 12 a 133 kD. 

E) As gliadinas do trigo compreendem uma mistura 
heterogênea de proteínas com massa molecular de 
aproximadamente 36 kD. 

 



 

11 - A ureia é a principal forma de eliminação dos grupos 
aminos derivados dos aminoácidos e responde por mais de 
90% dos compostos nitrogenados presentes na urina. 
Quanto ao ciclo da uréia, marque a proposição incorreta: 

A) Além da ureia, existem outras formas de excreção 
de nitrogênio na urina, como amônia, ácido úrico, 
creatina. 

B) O grupo amino do succinato é a fonte do segundo 
nitrogênio da uréia formada nesta série de reações. 

C) O nitrogênio que entra no ciclo da uréia é a amônia, 
na forma do íon amônio (NH4+) 

D) A ureia e a amônia surgem a partir da oxidação 
parcial de aminoácidos. 

E) O ácido úrico e a creatinina são indiretamente 
derivados de aminoácidos. 

 
12 - Qual o principal passo regulatório do ciclo da uréia? 

A) Síntese de aspartato 
B) Síntese de succinato 
C) Síntese de acetil coA 
D) Síntese de glutamato 
E) Síntese do carbamoil-fosfato 
 

13 - A transaminação é o primeiro passo no catabolismo da 
maioria dos aminoácidos e consiste? 

A) Na remoção de nitrogênio dos aminoácidos, que 
resulta na formação de amônia livre. 

B) Reação catalisada pela enzima glutamato 
desidrogenase formando o íon amônio. 

C) Ação da RNA polimerase favorecendo a síntese 
proteíca 

D) Transferência do grupo alfa-amino de um 
aminoácido para o alfa-cetoglutarato. 

E) Ação dos microRNA favorecendo o controle da 
síntese proteíca 

 
14 - A enzima hepática AST é também chamada: 

A) Transaminase glutâmico pirúvica 
B) Transaminase alanina aminotransferase 
C) Transaminase glutâmico oxalacética 
D) Transaminase oxidativa 
E) Transaminase piruvato 
 

15 - A ureia é sintetizada pelo fígado, seguindo para 
circulação sanguínea até os rins. Nos rins é filtrada e 
excretada na urina. Uma parte da uréia sintetizada no fígado 
difunde-se do sangue ao intestino sendo clivada pela? 

A) Urease bacteriana 
B) Urease sintase 
C) Urease oxidativa 
D) Urease anidra 
E) Urease micelar 
 

16 - No ciclo da ureia qual substância é clivada para originar 
fumarato e arginina? 

A) Aspartato desidrogenase 
B) Ornitina 
C) Argininossucinato 
D) Oxaloacetato 
E) Citrulina 
 

 

17 - Quanto ao metabolismo proteico e de aminoácidos, 
marque a proposição incorreta: 

A) Após uma refeição, cerca de 20% dos aminoácidos 
que entram no tecido hepático são liberados para a 
circulação sistêmica. 

B) As proteínas são hidrolisadas dentro da célula 
muscular e a maioria dos aminoácidos é 
parcialmente metabolizada. Alanina e glutamina 
são os aminoácidos liberados em menores 
quantidades a partir do tecido muscular para o 
sangue. 

C) O fígado é relativamente ineficiente em oxidar 
tirosina, lisina e aminoácidos de cadeia ramificada. 
Os aminoácidos de cadeia ramificada são pouco 
metabolizados no fígado, sendo capatados 
principalmente pelo músculo esquelético. 

D) O conteúdo da enzima desidrogenase de 
alfacetoácidos de cadeia ramificada é maior no 
fígado em relação ao tecido muscular. 

E) As células da mucosa intestinal necessitam de 
glutamina, como um aminoácido doador de 
nitrogênio, para a síntese de bases nitrogenadas. 

 
18 - A síntese de glicose no fígado durante o jejum é 
intimimante ligada? 

A) Síntese de Ureia 
B) Ciclo de Krebs 
C) Fosforilação oxidativa 
D) Citocromo P450 
E) Deaminação dos aminoácidos 
 

19 - Quanto aos homopolissacarídeos, marque a proposição 
incorreta: 

A) Os homopolissacarídeos contêm apenas um tipo de 
monossacarídeo. 

B) O amido é o homopolissacarídeo mais importante 
para a estocagem de energia nas células das plantas. 

C) O amido é composto por dois homopolímeros de 
glicose: amilose e amilopectina. 

D) A celulose e o amido tem função principal de 
estocagem de energia. 

E) O amido é insolúvel em água fria, mas pode sofrer 
mudanças pertinentes e irreversíveis sob 
aquecimento. 

 
20 - O amido é composto por dois homopolímeros de 
glicose: amilose e amilopectina. Marque a proposição 
quanto ao conteúdo correto de amilopectina e amilose nos 
diversos tipos de planta abaixo: 

A) Mandioca, tem 16,3 % de amilopectina e 83,3% de 
amilose 

B) Arroz, tem 40 % de amilopectina e 25% de amilose 
C) Milho, tem 50 % de amilopectina e 25% de amilose 
D) Batata, tem 95 % de amilopectina e 24% de amilose 
E) Trigo, tem 75 % de amilopectina e 25% de amilose 
 

21 - A definição de fibra alimentar pela American 
Association of Cereal Chemists inclui: polissacarídeos, 
oligossacarídeos, lignina e substâncias associadas às plantas 
que são resistentes a digestão e à absorção no intestino 
delgado humano. Quanto as fibras alimentares, marque a 
proposição incorreta. 



 

A) As principais fontes de frutanos: betaglicanos, 
xiloglicanos, aveia, cevada 

B) As principais fontes de goma e mucilagens: goma 
guar, goma locusta, extratos de sementes. 

C) As principais fontes de amido resistente: 
leguminosas, milho, banana verde 

D) As principais fontes de liginina: plantas lenhosas 
E) As principais fontes de quitina, quitosana, colágeno 

e condroitina: fungos, leveduras, invertebrados 
 

22 - Quanto a digestão dos carboidratos, marque a 
proposição incorreta: 

A) A digestão do amido começa na boca. 
B) O contato entre o alimento e a mucosa que reveste 

a cavidade oral estimula a secreção de alfa-amilase 
salivar. 

C) Ao chegarem ao estômago, o amido e as proteínas 
da refeição podem tamponar a acidez gástrica, 
favorecendo a continuidade da ação da amilase 
salivar. 

D) Quando o amido entra em contato com o duodeno, 
é liberada a amilase pelo pâncreas. 

E) A alfa-amilase pancreática tem pH ótimo de 
atuação em 5,3. 

 
23 - Quanto as principais dissacaridases da borda em escova 
do intestino delgado, marque a proposição incorreta: 

A) A sacarase tem como principal substrato a sacarose. 
B) A lactose tem como principais substratos a glicose 

e galactose. 
C) A lactase tem como local de ação enzimática a 

ligação beta-1,4. 
D) A maltase tem como principais produtos a glicose e 

frutose. 
E) A maltase tem como local de ação enzimática a 

ligação alfa-1,4. 
 

24 - Uma das famílias que participam do metabolismo da 
glicose é a de transportadores de glicose – GLUT. Quanto 
aos GLUT, marque a proposição incorreta: 

A) O GLUT 2 tem como principais locais de 
expressão: fígado, células beta, rins, intestino 
delgado 

B) O GLUT3 tem como principais locais de expressão: 
cérebro, testículos 

C) O GLUT4 tem como principais locais de expressão: 
músculos esquelético e cardíaco, tecido adiposo 
marrom e branco 

D) O GLUT5 tem como principais locais de expressão: 
intestino delgado, esperma 

E) O GLUT1 tem como principais locais de expressão: 
fígado, testículos, tecido adiposo marrom 

 
25 - A galactose é um monossacarídeo proveniente da 
hidrólise do dissacarídeo lactose presente no leite. Qual são 
seus principais transportadores? 

A) Cotransportadores apicais SGLT e o GLUT 1 
B) Cotransportadores apicais SGLT e o GLUT 3 
C) Cotransportadores apicais SGLT e o GLUT 2 
D) Cotransportadores apicais SGLT e o GLUT 4 
E) Cotransportadores apicais SGLT e o GLUT 5 
 

26 - A metionina sintase é uma enzima chave no 
metabolismo do? 

A) Folato 
B) Zinco 
C) Cálcio 
D) Selênio 
E) Magnésio 
 

27 - São direitos do nutricionista, com exceção: 
A) A garantia e defesa de suas atribuições e 

prerrogativas, conforme estabelecido na legislação 
de regulamentação da profissão e nos princípios 
firmados neste Código; 

B) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição 
pública ou privada, onde as condições de trabalho 
não sejam dignas ou possam prejudicar os 
indivíduos ou a coletividade, devendo comunicar 
imediatamente sua decisão aos responsáveis pela 
instituição, mas não sendo necessária a 
comunicação ao Conselho Regional de 
Nutricionistas da Região; 

C) O pronunciamento em matéria de sua habilitação, 
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse 
dos indivíduos e da coletividade; 

D) Exercer a profissão com ampla autonomia, não 
sendo obrigado a prestar serviços profissionais 
incompatíveis com suas atribuições, cargo ou 
função técnica; 

E) Prestar serviços profissionais, gratuitamente, às 
instituições de comprovada benemerência social, ou 
quando tal se justifique em razão dos fins sociais e 
humanos. 

 
28 - Relativamente à publicidade é vedado ao nutricionista, 
com exceção: 

A) Divulgar dados, depoimentos ou informações que 
possam conduzir à identificação de pessoas, de 
marcas ou nomes de empresas, ou de nomes de 
instituições, salvo se houver anuência expressa e 
manifesta dos envolvidos ou interessados; 

B) Utilizá-la com objetivos de sensacionalismo e de 
autopromoção, salvo se o profissional for coaching; 

C) Valer-se da profissão para manifestar preferência 
ou para divulgar ou permitir a divulgação, em 
qualquer tipo de mídia, de marcas de produtos ou 
nomes de empresas ligadas às atividades de 
alimentação e nutrição; 

D) Quando no exercício da profissão manifestar 
preferência, divulgar ou permitir que sejam 
divulgados produtos alimentícios ou farmacêuticos 
por meio de objetos ou de peças de vestuário, salvo 
se a atividade profissional esteja relacionada ao 
marketing, ou se os objetos e peças de vestuário 
componham uniforme cujo uso seja exigido de 
forma comum a todos os funcionários ou agentes da 
empresa ou instituição; 

E) Utilizar os recursos de divulgação ou os veículos de 
comunicação para divulgar conhecimentos de 
alimentação e nutrição que possam caracterizar a 
realização de consultas ou atendimentos, a 
formulação de diagnósticos ou a concessão de 
dietas individualizadas. 

 



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
 
 
 

37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 


