
CADERNO DE PROVA 

NUTRICIONISTA 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) A 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão 
Arterial apresenta alimentos que são associados 
ao controle da pressão arterial. Dentre esses 
alimentos, são citados:  
a) Laticínios com baixo teor de gordura, café e 
alho; 
b) Oleaginosas, chá e cebola; 
c) Suco de uva, chocolate amargo e tomate; 
d) Alho, soja e suco de uva. 
 
12) Leguminosas são os grãos contidos em 
vagens ricas em tecidos fibrosos, fornecem 
proteínas de baixo valor biológico, ferro, zinco, 
potássio, vitaminas do complexo B, ácido fólico 
e carboidratos. Assinale a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE duas leguminosas: 
a) Feijão e milho; 
b) Centeio e lentilha; 
c) Tremoço e amendoim; 
d) Feijão e aveia. 
 
13) Na confecção de massas, além da farinha de 
trigo, são adicionadas outras substâncias como 
gorduras, líquidos, ovos, açúcar e agentes de 
crescimento. Com relação à função do açúcar na 
massa, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O açúcar tem o papel de acentuar o sabor, cor 
e aroma dos alimentos devido à reação de 
Maillard; 
b) Evita a formação de glúten, após a adição do 
líquido; 
c) O açúcar favorece a homogeneização da 
farinha, tornando a quebradiça; 
d) Aumenta o volume, porosidade e aspecto 
esponjoso na massa. 
 
14) Segundo o Glossário Temático de 
Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde 
(2013), como é definido alimento de transição? 
a) Alimento preparado com o objetivo de imitar o 
alimento natural, cuja composição contenha, de 
forma preponderante, substância não encontrada 
no alimento a ser imitado; 
b) Alimento ao qual se adicionam nutrientes 
essenciais para atender a diferentes objetivos; 



c) Aquele que se oferece à criança em 
complementação ao leite materno e que é 
preparado de modo a oferecer uma dieta de 
consistência, gradativamente maior até que ela 
possa receber a dieta da família, junto com o leite 
materno; 
d) Alimento especialmente formulado ou 
processado no qual se introduz modificações no 
conteúdo de nutrientes, adequados à utilização 
em dietas, diferencias e/ou opcionais, atendendo 
às necessidades de pessoas em condições 
metabólicas e fisiológicas específicas.  
  
15) Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, 
a avaliação das sobras serve para medir a 
eficiência do planejamento e da produção de 
alimentos. Com relação às sobras, é CORRETO 
afirmar: 
a) Sobras são definidas como todos alimentos 
distribuídos e não consumidos; 
b) Para determinar a quantidade de sobras, deve 
ser utilizada a fórmula: Sobras = (Peso da 
Refeição Rejeitada)/(Peso da Refeição 
Distribuída) x 100; 
c) Maior quantidade de sobras pode indicar 
falhas na determinação do número de refeições a 
serem servidas, superdimensionamento de per 
capita e falhas do treinamento em relação ao 
porcionamento; 
d) O tamanho do prato pode induzir os clientes a 
se servirem de quantidade maior que 
possibilidade de consumo e, consequentemente, 
gerar sobras.  
 
16) A avaliação do estado nutricional de 
adolescentes é importante para o 
acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento nessa fase da vida. Um 
adolescente que se encontra no percentil 87 de 
Índice de Massa Corporal (IMC) para idade é 
classificado com: 
a) Obesidade; 
b) Eutrofia; 
c) Sobrepeso; 
d) Obesidade grave. 
 
17) Qual é o hormônio que atua nas células 
alveolares fazendo com que produzam o leite 
materno? 
a) Ocitocina; 

b) Prolactina; 
c) Estrógeno; 
d) Hormônio lactogênio placentário. 
 
18) Há diversos comprometimentos da cavidade 
oral que podem prejudicar a alimentação e 
contribuir para a perda de peso. Dentre eles, há 
a odinofagia, que é a: 
a) Dificuldade de deglutição; 
b) Diminuição da salivação; 
c) Dor na deglutição; 
d) Alteração do paladar. 
 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 


