
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 NUTRICIONISTA 



 

PARTE I - NUTRICIONISTA 
 
01 - A ureia é a principal forma de eliminação dos grupo amino 
derivados dos aminoácidos e responde por mais de _____ dos 
compostos nitrogenados presentes na urina. Marque a 
proposição correta: 

A) 60% 
B) 50% 
C) 40% 
D) 20% 
E) 90% 

 
02 - Diariamente, quantas gramas de nitrogênio são excretados 
na urina de um indivíduo e favorecem o ciclo da uréia: 

A) 11 a 15g 
B) 30 a 34g 
C) 5 a 15g 
D) 50 a 65g 
E) 60 a 75g 

 
03 - Além da ureia existem outras formas de excreção de 
nitrogênio na urina, com exceção: 

A) Amônia 
B) Ácido úrico 
C) Creatinina 
D) Alguns aminoácidos livres 
E) Cisteína 

 
04 - O nitrogênio que entra no ciclo da ureia é a amônia, na forma 
do íon NH4+. O precursor imediato da amônia é: 

A) Glutationa 
B) Cisteína 
C) Glutamato 
D) PPAR-gama 
E) P-glicoproteína 

 
05 - A ureia é sintetizada no fígado e posteriormente levada aos 
rins, onde é filtrada e excretada na urina. Uma parte da uréia 
sintetizada no fígado difunde-se pelo sangue ao intestino, sendo 
clivada a CO2 e NH3 pela enzima: 

A) Urease clivagem 
B) Urease bacteriana 
C) Urease mitocondrial 
D) Urease quinase 
E) Urease acíclica 

 
06 - No ciclo da ureia há a formação da citrulina, a partir do 
fosfato de carbamoila com a ornitina, que ocorre: 

A) Citosol 
B) Membrana plásmatica 
C) Fosfatidilcolina 
D) Retículo Endoplasmático 
E) Mitocôndria 

 
07 - A síntese protéica, pertinente para favorecer a hipertrofia 
pode ser prejudicada por vários fatores, com exceção: 

A) Inflamação 
B) Estresse de retículo endoplasmático rugoso, pois lá 

ocorre a síntese protéica 
C) Dieta com pouca disponibilidade do aminoácido 

leucina 
D) Aumento da sinalização da via mTOR 
E) Dieta hipoprotéica 

08 - No ciclo da uréia o argininossucinato é clivado para 
formar: 

A) Fumarato e citrulina 
B) Fumarato e ornitina 
C) Fumarato e arginina 
D) Arginina e citrulina 
E) Arginina e ornitina 

 
09 - O catabolismo dos 20 aminoácidos encontrados nas 
proteínas envolve: 

A) Remoção dos grupos alfa-cetoácidos, seguido pela 
degradação dos esqueletos de carbono resultantes 

B) Remoção dos grupos alfa-cisteína, seguido pela 
degradação dos esqueletos de carbono resultantes 

C) Remoção dos grupos beta-cetoácidos, seguido pela 
degradação dos esqueletos de carbono resultantes 

D) Remoção dos grupos beta-glicídicos, seguido pela 
degradação dos esqueletos de carbono resultantes 

E) Remoção dos grupos alfa-amino, seguido pela 
degradação dos esqueletos de carbono resultantes 

 
10 - A síntese de fumarato no clico da uréia é um elo entre 
este ciclo e o(a): 

A) Cadeia de Elétrons 
B) Ciclo Oxido-Redox 
C) Ciclo de Lyning 
D) Ciclo de Krebs 
E) Mitose celular 

 
11 - O catabolismo dos esqueletos de carbono converge para 
formar sete produtos, com exceção: 

A) Acetoacetil-CoA 
B) Succinil-CoA 
C) N-acetil-cisteína 
D) Alfacetoglutarato 
E) Piruvato 

  
12 - Aminoácidos que são degradados para acetil-CoA ou 
acetoacetil são denominados cetogênicos porque produzem 
corpos cetônicos. São exemplos: 

A) Leucina e Lisina 
B) Histidina e Lisina 
C) Leucina e histidina 
D) Arginina e histidina 
E) Arginina e cisteína 

 
13 - Aminoácidos que são degradados para oxaloacetato, 
alfacetoglutarato, piruvato, fumarato ou succinil-CoA são 
denominados glicogênicos. Vários aminoácidos são 
glicogênicos, com exceção: 

A) Lisina 
B) Alanina 
C) Asparagina 
D) Aspartato 
E) Cisteína 

 
14 - Há aminoácidos que são glicogênicos e cetogênicos ao 
mesmo tempo, com exceção: 

A) Tirosina 
B) Isoleucina 
C) Asparagina 
D) Fenilalanina 
E) Triptofano 



 

15 - É pertinente uma regulação diferenciada para o ciclo da 
uréia, visto que forma um composto muito tóxico - amônia 
- e que é altamente dependente de energia. O principal passo 
regulatório do ciclo da uréia é: 

A) Aumento da sinalização de NrF2 
B) A síntese inicial de carbamoil-fosfato. 
C) Aumento da atividade das reações de conjugação. 
D) Diminuição da atividade da p-glicoproteína 
E) Aumento da reação de biotransformação. 

 
16 - Acetil-CoA, glutamato e arginina são necessários para 
fornecer intermediários ou energia para o ciclo da uréia. 
Qual composto é indicativo que a Acetil-CoA, glutamato e 
arginina estão disponíveis? 

A) N-acetilcisteína 
B) L-glutamina 
C) L-tirosina 
D) Ornitina 
E) N-acetilglutamato 

 
17 - Após uma refeição, cerca de 20% dos aminoácidos que 
entram no tecido hepático são liberados para a circulação 
sistêmica, enquanto aproximadamente _______ dos 
aminoácidos são catabolizados, com a liberação 
concomitante de uréia. Complete a proposição. 

A) 30% 
B) 10% 
C) 15% 
D) 50% 
E) 5% 

 
18 - O fígado é relativamente ineficiente em oxidar alguns 
aminoácidos, com exceção: 

A) Leucina 
B) Isoleucina 
C) Histidina 
D) Tirosina 
E) Lisina 

 
19 - No estado de jejum, as células da mucosa intestinal 
necessitam de _________ para a síntese de nucleotídeos e, 
nessa condição parte do(da) ____________ formado pode 
ser oxidado para o fornecimento de energia, fato que está 
associado à liberação concomitante de alanina pelos 
enterócitos para o sangue portal hepático. Complete a 
proposição: 

A) Cisteína/ Nrf2 
B) Glutamina / Glutamato 
C) Glutationa/ P-glicoproteína 
D) Glutamina / P-glicoproteína 
E) Glutamina/ Cisteína 

 
20 - As proteínas são hidrolisadas dentro da célula muscular 
e a maioria dos aminoácidos é parcialmente metabolizada. 
Quais são os aminoácidos liberados em maior quantidade a 
partir do tecido muscular para o sangue? 

A) Leucina e isoleucina 
B) Leucina e valina 
C) Valina e isoleucina 
D) Asparagina e histidina 
E) Alanina e glutamina 

 

21 - O músculo esquelético e os tecidos intestinais são as 
principais fontes de aminoácidos indispensáveis durante o 
período de jejum. Quando a privação perdura por muitos 
dias, a taxa de degradação proteíca diminui rapidamente. 
Após duas ou três semanas sem ingestão alimentar, a 
gliconeogênese dos aminoácidos só fornece em média, 
quantos gramas de glicose por dia? 

A) 30 a 35 gramas por dia 
B) 30 a 49 gramas por dia 
C) 20 a 30 gramas por dia 
D) 15 a 20 gramas por dia. 
E) 60 a 65 gramas por dia. 

 
22 - A síntese de glicose no fígado durante o jejum é 
relacionada a síntese da uréia. A maioria dos aminoácidos 
pode doar seu nitrogênio aminíco por transaminação com o 
alfacetoglutarato, o que forma: 

A) Glutamato e o novo alfa-amino 
B) Glutamina e o novo alfa-cetoácido 
C) Glutamina e cistéina 
D) Glutamina e glutationa 
E) Glutamato e o novo alfa-cetoácido 

 
23 - Para gestantes de qualquer idade a recomendação de 
proteína pela RDA é aproximadamente: 

A) 0,9 g de proteínas/kg/dia 
B) 1,1 g de proteínas/kg/dia 
C) 0,7 g de proteínas/kg/dia 
D) 1,5 g de proteínas/kg/dia 
E) 1,4 g de proteínas/kg/dia 

 
24 - Qual é a primeira etapa no catabolismo da maioria dos 
aminoácidos? 

A) Detoxificação 
B) Deaminação 
C) Transaminação 
D) Acetilação 
E) Ubiquitinação 

 
25 - A remoção do nitrogênio dos aminoácidos também 
ocorre por reações de deaminação que resultam na 
formação: 

A) Creatinina 
B) Amônia livre 
C) Ácido úrico 
D) N-acetil-cisteína 
E) Amônia glicada 

 
26 - Todos os aminoácidos, com exceção da ____________ 
e _______________ sofrem transaminação em algum ponto 
do seu metabolismo. 

A) Lisina e Treonina 
B) Lisina e Histidina 
C) Lisina e Leucina 
D) Leucina e Valina 
E) Valina e Asparagina 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 no Código.  

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

C) Utilizar todos os recursos disponíveis de 
diagnóstico e tratamento nutricionais a seu alcance, 
em favor dos indivíduos e coletividade sob sua 
responsabilidade profissional. 

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 - No contexto da relação entre nutricionistas, é dever do 
nutricionista, com exceção: 

A) Ser solidário com outros nutricionistas sem, 
contudo, eximir-se dos deveres e responsabilidades 
que decorram do Código e nem de denunciar atos 
que contrariem este e as normas de regulação das 
atividades de alimentação e nutrição. 

B) Respeitar a hierarquia técnico-administrativa em 
sua área de atuação. 

C) Fornecer informações sobre o estado nutricional de 
17 indivíduos, que estejam sob sua 
responsabilidade profissional, a outro nutricionista 
que esteja co-assistindo ou vá prosseguir na 
assistência. 

D) Pleitear, para si ou para outrem, emprego, cargo ou 
função que esteja sendo exercido por outro 
nutricionista ou por profissional de outra formação, 
bem como praticar atos de concorrência desleal, 
salvo se for para o bem do paciente. 

E) Manter sua identidade profissional, não assinando 
ou assumindo responsabilidade por trabalhos 
realizados por outros nutricionistas e nem 
permitindo que estes assinem trabalho por si 
executado 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 


