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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 06/08/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

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. 
 

 

 
 
 

______________________________________________________________ 
ASSINATURA 

 

 

______________________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma) 

 

Corte na linha pontilhada- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

N.º DE INSCRIÇÃO 

        



2 

 

Tendências contemporâneas da literatura 
portuguesa 

 
Texto 2 

 
01 Noutros tempos, para João Eduardo, o 
dinheiro tinha o valor do esforço, sabia-lhe a 
uma tradução imediata da 
02 sua perseverança. Media-o ainda pelos 
sacrifícios de quem lhe entregava e por uma 
crescente se- 
03 gurança no caminho do futuro. Libertava-o 
de uma espécie de terror. Mas o dinheiro por 
fim, deixa- 
04 ra de lhe importar, precisamente porque não 
era obrigado a pensar nele. O motivo de sua 
sofregui- 
05 dão era outro. Continuava ___________ de 
tarefas, de clientes, por lhe ser muito mais 
difícil recuar do  
06 que manter essa _______. Sabia que o 
cercava uma gulosa espionagem: não lhe 
poupariam o mais  
07 breve sinal de renúncia ou de fracasso. O 
triunfo escravizava. O triunfo tinha um preço. 
Era o seu  
08 crime perante todos os que rodeavam-no. 
Os que haviam acompanhado desde o primeiro 
dia,  
09 dantes generosos e solidários, espreitavam-
no agora de caninos arreganhados: estamos à 
espera  
10 que tropeces. Os vitoriosos não podem 
tropeçar. 
11 Era justamente por isso que andava ..... 
nervos tensos. (...) A tal luta cobarde ..... que as 
embosca- 
12 das, se sucedem. Era isso que odiava na sua 
profissão! Todos os dias se pisava um terreno 
___________  
13 por debaixo do qual poderia ocultar-se 
indiferentemente um pântano ou rocha firme. 
De cada vez  
14 que deixava um imprevisto arrumado, um 
maçador convencido, um doente salvo do 
perigo, à vasta  
15 sensação de alívio juntava-se sempre ..... 
convicção de que nunca mais esses dissabores 
ou angústias  

16 se repetiriam. Como se, enfim, fosse dormir 
e trabalhar tranquilamente o resto da vida, com 
horas 
17 livres, sedimentadas, sem aqueles 
sobressaltos que lhe revolviam todos os 
instantes da existência.  
18 Mas logo se levantava uma surpresa ainda 
mais desgastadora. (...) 
 

Fernando Namora. O homem disfarçado. In Massaud Moisés, 29ª 

edição.  

A literatura portuguesa através de textos. São Paulo, Cultrix, 2004. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) cobiçozo – ajitação – arrenozo. 
b) cobiçoso – agitação – arenoso. 
c) cobisozo – ajitação – arrenoso.  
d) cobissoso – agitassão – arenozo. 
 
02 - Analise a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada 
no texto: 
a) de – em – a. 
b) com – de – à. 
c) a – a – com. 
d) em – à – em. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o 
pronome está empregado incorretamente: 
a) sabia-lhe a uma tradução. (1ª linha) 
b) quem lhe entregava. (2ª linha) 
c) sabia que o cercava. (6ª linha) 
d) todos os que rodeavam-no. (8ª linha) 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica está correta: 
a) i-me-dia-ta /// di-nhe-i-ro. 
b) es-pi-o-na-gem /// de-ba-i-xo. 
c) vi-to-ri-o-so /// i-me-di-a-ta. 
d) de-bai-xo /// an-gus-ti-as. 
 
05 - O elemento coesivo (mas) destacado na 
3ª linha introduz uma ideia de: 
a) causa. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) condição. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - João Eduardo triunfou na vida, mas 
continua escravizado no espírito de luta e 
competição. 
II - João Eduardo mudou sua relação com o 
dinheiro porque não era obrigado a pensar 
nele. 
III - O texto é uma descrição que procura 
representar e questionar a realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Peguei emprestado R$ 500,00 a juros de 
5% ao mês e paguei 6 meses depois. Se 
calcularmos os juros pelo sistema de juros 
simples, quanto paguei? 
a) R$ 550,00. 
b) R$ 600,00. 
c) R$ 650,00. 
d) R$ 750,00. 
 
08 - Em uma estrada de 30 km, Felipe andou 
12 km. Qual porcentagem de toda a estrada 
que Felipe andou? 
a) 30%. 
b) 35%. 
c) 40%. 
d) 45%. 
 
09 - De uma placa retangular foi diminuído 
5 cm no seu comprimento, obtendo assim 
um quadrado cuja área é 16 cm2. Qual era a 
área desta placa? 
a) 36 cm 2. 
b) 38 cm 2. 
c) 40 cm 2. 
d) 42 cm 2. 
 
10 - Se  e  então a 

soma de x com y vale: 
a) x + y = 6. 
b) x + y = 9. 
c) x + y = 10. 
d) x + y = 12. 
 

11 - Levando-se em consideração o Censo 
2010, de acordo com estimativas do IBGE, 
atualmente a população de Quarto 
Centenário: 
a) Cresceu na mesma proporção que a 
Microrregião de Goioerê. 
b) Cresceu na mesma proporção que o Estado 
do Paraná. 
c) Diminuiu. 
d) Não sofreu nenhuma alteração, continua a 
mesma. 
 
12 - O Estado do Paraná é representado no 
Senado Federal por três congressistas. No 
ano que vem haverá eleições para o Senado, 
nesta oportunidade os eleitores poderão 
votar em quantos candidatos para renovar 
esta casa legislativa? 
a) 1 (um) Senador. 
b) 2 (dois) Senadores. 
c) 3 (três) Senadores. 
d) 3 (três) Senadores e 3 (três) suplentes. 
 
13 - O Próximo Feriado Cívico Nacional 
será comemorado em: 
a) 07 de Setembro – Independência do Brasil. 
b) 12 de Outubro – Dia das Crianças. 
c) 19 de Novembro – Dia da Bandeira. 
d) 25 de Agosto – Dia do Soldado. 
 
14 - Que nome abaixo foi escolhido pelo 
Presidente Michel Temer para ocupar o 
cargo de Procurador Geral da República a 
partir de setembro deste ano? 
a) Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
b) Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 
c) Nicolao Dino de Castro e Costa Neto.  
d) Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
15 - As amostras de alimentos que foram 
distribuídos em Unidades de Alimentação e 
Nutrição devem ser armazenadas de modo 
que não cause a sua contaminação. Sobre 
isso é correto afirmar: 
a) todas as amostras devem ser congeladas, 
exceto as de alimentos líquidos. 
b) alimentos que foram distribuídos sob 
refrigeração e líquidos devem ter suas amostras 
guardadas em refrigeração. 
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c) todas as amostras de alimentos e bebidas 
devem ser congeladas, exceto as amostras de 
água. 
d) todos os alimentos devem ser guardados sob 
refrigeração, exceto os pratos proteicos que 
devem ser congelados. 
 
16 - O prazo de validade de alimentos que 
são armazenados sob refrigeração varia em 
função de sua natureza. Aqueles cujo prazo 
de validade é maior nessas condições são: 
a) Pescados pós-cocção. 
b) Produtos de panificação e confeitaria, com 
cobertura e recheio, prontos para consumo. 
c) Leite e derivados. 
d) Maionese e misturas de maionese com 
outros alimentos. 
 
17 - É considerado um processo seguro de 
manipulação de alimentos: 
a) manter alimentos perecíveis em temperatura 
ambiente por até 60 minutos. 
b) fazer uso de máscaras nasobucal durante a 
distribuição de alimentos. 
c) garantir que alimentos quentes sejam 
distribuídos em temperatura maior que 60ºC 
em até 6 horas. 
d) durante o processo de resfriamento de 
alimentos, preparações quentes devem ir de 
60ºC para 10ºC em até 4 horas. 
 
18 - O processo de quebra das moléculas de 
polissacarídeos em moléculas menores é 
chamado de: 
a) hidrólise. 
b) catálise. 
c) beta-oxidação. 
d) digestão. 
 
19 - A síntese e secreção dos hormônios da 
tireóide depende de várias etapas. Não é 
uma delas: 
a) oxidação do iodo. 
b) captação de sódio e iodeto. 
c) produção de tireoglobulina. 
d) excreção de iodo. 
 
 
 

20 - O termo glicogenólise pode ser definido 
como: 
a) produção hepática de moléculas de glicose a 
partir de substratos como ácidos graxos e 
aminoácidos. 
b) processo de oxidação da glicose produzindo 
duas moléculas de piruvato, duas moléculas 
de ATP e dois equivalentes reduzidos de 
NADH+. 
c) formação de moléculas de glicogênio 
diretamente a partir de moléculas de ácidos 
graxos. 
d) quebra da molécula de glicogênio pelo 
fígado, produzindo moléculas de glicose. 
 
21 - O controle da glicemia sanguínea é 
mediado pela ação de alguns hormônios, 
dentre eles: 
I - Insulina. 
II - Glucagon. 
III - Adrenalina. 
IV - Cortisol. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
22 - O selênio é um mineral que participa de 
diversos processos metabólicos e 
desempenha importante atividade 
antioxidante. São consideradas fontes 
alimentas desse nutriente: 
a) semente de girassol, farelo de trigo e 
camarão. 
b) cebola, salmão e semente de abóbora. 
c) castanha do Brasil e peixes de água doce. 
d) cacau em pó, tâmara e cereais integrais. 
 
23 - Os lipídeos são nutrientes que 
desempenham diversas funções no 
organismo humano, participando desde 
processos relacionados a regulação da 
temperatura corporal como produção de 
hormônios e de estruturas celulares. Em 
relação aos colesteróis é correto afirmar 
que: 
a) os quilomicrons fazem o transporte das 
gorduras presentes no tecido linfático para o 
fígado. 
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b) a HDL - colesterol realiza o transporte de 
gorduras do tecido cardíaco para o tecido 
linfático. 
c) a LDL - colesterol leva o colesterol aos 
tecidos enquanto a VLDL faz o transporte 
reverso para o fígado. 
d) os triglicerídeos são transportados na 
corrente sanguínea somente pelos 
quilomicrons. 
 
24 - A absorção de cálcio no intestino é 
realizada através de dois processos, um 
transporte ativo e difusão passiva. São 
fatores que interferem nesses processos: 
a) as doses de ingestão de cálcio influenciam 
diretamente a sua absorção, sendo que doses 
altas promovem maior absorção. 
b) os níveis de concentração de cálcio no 
intestino decorrentes de seu consumo é capaz 
de saturar o processo de transporte ativo. 
c) a difusão passiva é saturável em função dos 
níveis de vitamina D. 
d) a absorção ativa é menos eficiente no 
duodeno e ocorre de forma potencializada no 
colón ascendente. 
 
25 - O leite materno é o alimento ideal para 
a nutrição do lactente. Sobre sua 
composição é incorreto afirmar que: 
a) o leite materno maduro parece mais ralo que 
o leite de vaca e surge logo após o colostro, 
sendo rico em carboidratos e proteínas, e pobre 
em gorduras. 
b) o leite do início da mamada parece 
acinzentado e aguado, porém, é rico em 
proteína, lactose, vitaminas, minerais e água. 
c) o leite do final da mamada parece mais 
branco do que o leite do começo porque 
contém mais gordura, que torna o leite do fim 
mais rico em energia. 
d) produzido nos primeiros dias, o colostro 
contém mais proteínas e menos gorduras e 
lactose que o leite maduro; é também rico em 
fatores de crescimento que estimulam o 
intestino da criança a se desenvolver. 
 
26 - O uso de adoçantes durante a 
amamentação deve ser feito com cautela, 
uma vez que determinados edulcorantes 
podem passar para o leite materno e afetar a 

saúde da criança. É um exemplo de adoçante 
cujo consumo não é recomendado durante a 
amamentação: 
a) estévia. 
b) aspartame. 
c) ciclamato de sódio. 
d) sucralose. 
 
27 - O método AQPC (avaliação qualitativa 
de preparações do cardápio) é uma 
ferramenta útil para o nutricionista que 
atua na área de alimentação coletiva. São 
aspectos considerados na avaliação proposta 
por esse método: 
I - Técnicas de preparo de alimentos. 
II - Repetições de alimentos. 
III - Teor de enxofre dos alimentos. 
IV - Cores das preparações. 
V - Combinações das preparações. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas II, IV e V. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
d) I, II, III, IV e V. 
 
28 - A anemia é uma doença de elevada 
prevalência, principalmente entre mulheres 
e crianças. Além do ferro, são nutrientes que 
se associam a essa condição: 
a) vitamina B1, vitamina B12 e vitamina A. 
b) vitamina B12, ácido fólico, piridoxina e 
ácido ascórbico. 
c) vitamina B12, ácido fólico, cobre e 
magnésio. 
d) ácido fólico, cobre e ácido pantotênico. 
  
29 - As Dietary Reference Intakes (DRI) são 
valores de recomendação de nutrientes e 
energia e se dividem em quatro categorias 
(Estimated Average Requirement - EAR, 
Recommended Dietary Allowances -RDA, 
Adequate Intake –AI e Tolerable Upper 
Intake Level –UL. Na prática clínica, a 
adoção das RDAs pode ser considerada em 
primeiro lugar para a prescrição de 
cardápios e avaliações. Entretanto, nem 
todos os nutrientes tem a sua RDA 
determinada para adultos, como exemplo: 
a) ferro. 
b) vitamina C. 
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c) cálcio. 
d) iodo. 
 
30 - A esofagite é uma inflamação do 
estomago associada ao refluxo 
gastresofágico. São recomendações válidas 
para essa condição, independentemente de 
sua causa: 
a) evitar refeições ricas em gorduras, roupas 
apertadas e não se deitar após as refeições. 
b) preferir o consumo de chás entre as 
refeições. 
c) alimentos muito ácidos devem ser 
consumidos de acordo com a tolerância do 
doente nas crises agudas. 
d) refeições ricas em fibras são indicadas pelo 
efeito tampão que proporciona redução da 
acidez estomacal.  
 


