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CARGO: NUTRICIONISTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 
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III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  
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8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  
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a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 
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I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 

III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

NUTRICIONISTA 

21 - Para realizar as atribuições definidas no item III, no âmbito da Atenção Básica em Saúde, em 

Promoção da Saúde dispostos na Resolução CFN n° 380/2005 o nutricionista deverá desenvolver as 

seguintes atividades obrigatórias: 

I – Planejar e executar ações de educação alimentar e nutricional, de acordo com diagnóstico da 

situação nutricional identificado; 

II – Identificar grupos populacionais de risco nutricional para doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), visando o planejamento de ações específicas; 

III – Participar da elaboração, revisão e padronização de procedimentos relativos à área de 

alimentação e nutrição; 

IV – Participar da elaboração e revisão da legislação e códigos próprios desta área; 

V – Desenvolver, implantar e implementar protocolos de atendimento nutricional adequado às 

características da população assistida; 

a) I, III, IV e V.  

b) I, II, III e V. 
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c) III, IV e V. 

d) II, III e IV. 

e) I, II, IV e V. 

22 - A Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004, dispõe sobre o regulamento técnico de Boas 

Práticas para Serviços de Alimentação que estabelece procedimentos de Boas Práticas para serviços 

de alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado, define 

padrões de Boas Práticas para manipuladores. Assinale a alternativa incorreta. 

a) Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, 

cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o 

alimento, durante o desempenho das atividades. 

b) Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à 

atividade, conservados e limpos. 

c) Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em 

higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por 

alimentos.  

d) Os visitantes não devem cumprir os requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para os 

manipuladores. 

e) Os manipuladores que apresentarem lesões e ou sintomas de enfermidades que possam 

comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem ser afastados da atividade de 

preparação de alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. 

23 - Assinale a alternativa incorreta em relação as diretrizes propostas pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, dispostas na Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009.  

a) O emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis. 

b) A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que 

perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento 

de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. 
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c) O direito humano à alimentação adequada, visando garantir a segurança alimentar e 

nutricional dos alunos. 

d) A descentralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de 

governo. 

e) O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura 

familiar e pelos empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais indígenas 

e de remanescentes de quilombos. 

24 - A profissão de Nutricionista assumiu posição de destaque na área da saúde e se expandiu para os 

campos de interface da Alimentação e Nutrição com as demais ciências. O código de ética do 

profissional em questão relata a prática do exercício profissional de forma a ser conduzido sob a 

égide dos valores humanos vigentes na sociedade. Em relação a responsabilidade profissional citada 

no Código de Ética, assinale a alternativa correta. 

I – colaborar com as autoridades sanitárias e de fiscalização profissional; 

II – prestar assistência quando for de sua obrigação fazê-lo, exceto em setores de urgência e 

emergência; 

III – respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade de qualquer pessoa sob seus cuidados 

profissionais; 

IV – assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou delegado, 

mesmo que tenha sido solicitado ou consentido pelo indivíduo ou pelo respectivo responsável 

legal;  

V – atender às determinações da legislação própria de regulação da proteção e defesa do 

consumidor. 

a) I, III, IV e V 

b) I, II, III e IV. 

c) I, II, IV e V. 

d) II, III e V. 

e) II, III e IV. 
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25 - Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF foram criados com o objetivo de ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.  A Portaria nº 

2,488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, regulamenta o 

NASF. Assinale a alternativa incorreta. 

a) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF são constituídos por equipes compostas 

por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e 

apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família. 

b) Os NASF devem buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS 

principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade 

de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos 

quanto sanitários. 

c) Os NASF fazem parte da atenção básica, constituindo-se como serviços com unidades físicas 

independentes ou especiais, e são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo. 

d) Todas as atividades do NASF podem ser desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, 

academias da saúde ou em outros pontos do território. 

e) A composição de cada um dos NASF será definida pelos gestores municipais, seguindo os 

critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades 

locais e das equipes de saúde que serão apoiadas. 

26 - A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o 

principal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto 

agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. Assinale a alternativa que contém o 

critério atual de diagnóstico de hipertensão arterial: 

a) 120/80 mmHg 

b) 130/80 mmHg 

c) 140/80 mmHg 

d) 140/90 mmHg 

e) 120/60 mmHg 
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27 - Assinale a alternativa incorreta em relação as orientações do Ministério da Saúde para a 

alimentação de crianças menores de 2 anos. 

a) O leite materno é o único alimento que o bebê precisa até completar 6 meses de idade. 

b) Ao completar 6 meses o bebê precisa receber outros alimentos além do leite materno, mas 

deve continuar mamando até os 2 anos ou mais. 

c) Pode ser oferecido açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras 

guloseimas nos primeiros anos de vida. 

d) A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da 

família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança. 

e) Ofereça à criança diferentes alimentos ao dia, lembrando que uma alimentação variada é 

uma alimentação colorida. 

28 - Conforme disposto na Resolução/FNDE/CD nº 32, de 10 de agosto de 2006, são atribuições do 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE): 

I – Não permitir a divulgação em locais públicos os recursos financeiros do PNAE transferidos à 

EE; 

II – Acompanhar e monitorar a aquisição dos produtos adquiridos para o PNAE; 

III – Zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, até o recebimento da refeição pelos 

escolares; 

IV – Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do PNAE; 

V – Evitar fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução 

do PNAE. 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) I, II, III e V. 

d) I, III, IV e V. 

e) III, IV e V. 
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29 - Na Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas CFN nº 358/2005, que dispõe sobre as 

atribuições do Nutricionistas do Programa de Alimentação Escolar, estão definidas o que se 

considera atividades complementares do nutricionista no PAE. Assinale a alternativa incorreta. 

a) Não é permitido participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal do PAE; 

b) Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PAE. 

c) Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio;  

d) Colaborar na formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, orientando 

estágios e participando de programas de treinamento e capacitação; 

e) Coordenar, supervisionar e executar programas de educação permanente em alimentação e 

nutrição da comunidade escolar; 

30 - Assinale a alternativa que descreve a maneira correta de aferir o peso de uma pessoa adulta, 

quando utilizando uma balança plataforma mecânica: 

a) Posicionar o indivíduo de frente para a balança, com calçado e o mínimo de roupa possível, 

no centro do equipamento, ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. 

Aferir o peso. 

b) Posicionar o indivíduo de costas para a balança, não é necessário tirar os calçados e as 

roupas, ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. Aferir o peso. 

c) Posicionar o indivíduo de costas para a balança, descalço, com o mínimo de roupa possível, 

no centro do equipamento, ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. 

Aferir o peso. 

d) Posicionar o indivíduo de frente para a balança, sempre descalço e nu, no centro do 

equipamento, ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. Aferir o peso. 

e) Posicionar o indivíduo de lado para a balança, não é necessário estar descalço, com roupa, no 

centro do equipamento, ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. 

Aferir o peso. 
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 31 - Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são todas as ocorrências clínicas decorrentes da 

ingestão de alimentos que podem estar contaminados com microoganismos patogênicos, substâncias 

químicas ou que contenham em sua constituição estruturas naturalmente tóxicas ou seja, são doenças 

consequentes da ingestão de perigos biológicos, químicos ou físicos presentes nos alimentos. Em 

relação as DTAs assinale a alternativa que apresenta a sequência correta correlacionando os Agentes 

causadores de DTAs e suas fontes de contaminação. 

I – Staphylococcus aureus 

II – Bacillus Cereus 

III – Clostridium botulinum 

IV – Vibrio cholerae 

(  ) Fezes do homem, água, hortaliças e pescados contaminados. 

(  ) Cabelo, nariz, boca e mãos e pele dos animais. 

(  ) Solo (terra e água), vegetais, frutas e peixes. 

(  ) Solo (terra e água), cereais e grãos, hortaliças. 

a) I, III, IV, II. 

b) III, I, IV, II. 

c) II, III, I, IV. 

d) IV, II, I, III. 

e) IV, I, III, II. 

32 - A Resolução nº 275, de 21 de outubro de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico de 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) têm como objetivo contribuir para a garantia das 

condições higiênico-sanitárias necessárias ao processamento/industrialização de alimentos, 

complementando as Boas Práticas de Fabricação. Em relação aos POPs assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Os estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos devem desenvolver, 

implementar e manter Procedimentos Operacionais Padronizados – POPs, para Controle da 

potabilidade da água, Higiene e saúde dos manipuladores, Manejo dos resíduos, Controle 

integrado de vetores e pragas urbanas entre outros. 
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b) Os POPs podem ser apresentados como anexo do Manual de Boas Práticas de Fabricação do 

estabelecimento. 

c) Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico, responsável 

pela operação, responsável legal e ou proprietário do estabelecimento, firmando o compromisso 

de implementação, monitoramento, avaliação, registro e manutenção dos mesmos. 

d) A frequência das operações e nome, cargo e ou função dos responsáveis por sua execução 

não necessariamente devem estar especificados em cada POP. 

e) Quando aplicável, os POPs devem relacionar os materiais necessários para a realização das 

operações assim como os Equipamentos de Proteção Individual. 

33 - Assinale a alternativa incorreta em relação as ―Regras de Ouro‖ da Organização Mundial da 

Saúde para a preparação higiênica de alimentos, considerando as Boas Práticas de Fabricação. 

a) Cozinhar bem os alimentos. 

b) Manter os alimentos fora do alcance de insetos, roedores e outros animais. 

c) Lavar as mãos somente ao chegar ao trabalho. 

d) Evitar o contato entre os alimentos crus e os cozidos. 

e) Reaquecer bem os alimentos cozidos. 

34 - A fenilcetonúria (PKU) é um erro inato do metabolismo, de herança autossômica recessiva, 

causada pela deficiência da enzima hepática fenilalanina hidroxilase ou de seu co-fator 

tetraidrobiopterina, levando ao acúmulo de fenilalanina nos líquidos corporais. Assinale a alternativa 

correta em relação à PKU. 

a) O diagnóstico costuma ser feito por meio do teste do pezinho, no sangue do recém-nascido 

com mais de 48 horas de vida. 

b) A criança com PKU pode se desenvolver normalmente durante toda a vida, não havendo 

dificuldades em habilidades psicomotoras. 

c) As crianças maiores quando tratadas tornam-se hiperativas e, às vezes, agressivas, com 

movimentos descoordenados, balanço rítmico e atetose.  
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d) Nos casos de PKU leve e clássica não é necessário à suplementação com fórmula metabólica 

isenta de fenilalanina. 

e) O tratamento baseia-se em controlar os níveis de fenilalanina sangíneo, mas não há 

necessidade de uma dieta especial com restrição de fenilalanina. 

35 - O PNAE é a política pública de maior abrangência em alimentação e nutrição no país, 

apresentando como diretriz o emprego da alimentação saudável e adequada no ambiente escolar. 

Assinale a alternativa correta que dispõe sobre as atividades obrigatórias do Nutricionista no PNAE.  

I – Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos escolares da educação 

pública.  

II – Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar. 

III – Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio. 

IV – Planejar e supervisionar a aplicação de teste de aceitabilidade semanalmente. 

V – Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar. 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III, IV e V. 

c) III, IV e V. 

d) I, II, III e V. 

e) I, III e IV. 

36 - O panorama mundial e brasileiro de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente a 

Obesidade, tem se revelado como um novo desafio para a saúde pública. O modo de viver da 

sociedade moderna tem determinado um padrão alimentar que, aliado ao sedentarismo, em geral não 

é favorável à saúde da população. Assinale a alternativa correta em relação à classificação da 

Obesidade Grau II, segundo o Índice de Massa Corporal. 

a) Acima de 40 Kg/m². 

b) Entre 35 e 39,9 Kg/m². 

c) Entre 32 e 39,9 Kg/m². 

d) Entre 30 e 34,9 Kg/m². 
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e) Entre 25 e 29,9Kg/m². 

37 - Responsável técnico é o nutricionista habilitado que responde ética, civil, administrativa e 

penalmente pelas atividades definidas na Legislação existentes e executadas no âmbito do PNAE. 

Para tanto, os parâmetros numéricos definidos para assunção da RT no PNAE, considerando que o 

município conte com creche e pré-escola em período parcial e possua entre 501 e 1000 alunos, 

assinale a alternativa correta: 

a) 1 Responsável Técnico e 1 Quadro Técnico – carga horária semanal mínima de 20 horas; 

b) 1 Responsável Técnico – carga horária semanal mínima de 35 horas; 

c) 1 Responsável Técnico – carga horária semanal mínima de 30 horas; 

d) 1 Responsável Técnico - carga horária semanal mínima de 20 horas; 

e) 1 Responsável Técnico e 1 Quadro Técnico – carga horária semanal mínima de 30 horas; 

38 - Segundo a Resolução/FNDE/CD nº 32, de 10 de agosto de 2006, o cardápio da alimentação 

escolar deve ser elaborado por nutricionista habilitado e suprir no mínimo: 

a) 35% das necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados nas escolas. 

b) 20% dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental. 

c) 30% das necessidades nutricionais diárias dos alunos das creches e escolas indígenas. 

d) 18% dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental. 

e) 25% das necessidades nutricionais diárias dos alunos das creches e escolas indígenas. 

39 - O Guia Alimentar para a População Brasileira se constitui em uma das estratégias para 

implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável que integra a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição. Assinale a alternativa incorreta em relação ao cinco princípios 

para elaboração encontrados no novo Guia Alimentar.  

a) Diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares. 

b) Alimentação adequada e saudável não deriva de sistema alimentar social e ambientalmente 

sustentável. 

c) Alimentação é mais que ingestão de nutrientes. 

d) Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em conta o cenário da evolução da 

alimentação e das condições de saúde da população. 
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e) Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. 

40 - O Guia Alimentar para a População Brasileira foi reformulado apresenta recomendações gerais 

que orientam a escolha de alimentos para compor uma alimentação nutricionalmente balanceada, 

saborosa e culturalmente apropriada e, ao mesmo tempo, promotora de sistemas alimentares 

socialmente e ambientalmente sustentáveis. Em relação as categorias de alimentos, definidas de 

acordo com o tipo de processamento empregado na sua produção, assinale a alternativa que apresenta 

a sequência correta. 

I – Alimentos in natura; 

II – Alimentos minimamente processados; 

III – Alimentos processados; 

IV – Alimentos ultra-processados. 

(  ) Antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas.  

(  ) Alimentos fabricados em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e 

técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e 

substâncias de uso exclusivamente industrial. 

(  ) São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais (como folhas e frutos ou ovos e 

leite) e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a 

natureza.  

(  ) Produtos relativamente simples e antigos fabricados essencialmente com a adição de sal ou 

açúcar (ou outra substância de uso culinário como óleo ou vinagre) a um alimento in natura ou 

minimamente processado. 

a) I, II, IV, III. 

b) I, IV, II, III. 

c) II, IV, I, III. 

d) II, III, I, IV. 

e) II, III, IV, I. 

 


