
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

NUTRICIONISTA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

PÓS-HONESTIDADE 
 

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém 1 
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos 2 
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa 3 
parceria de corruptores;  Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando 4 
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido 5 
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam 6 
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a 7 
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país. 8 

Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de 9 
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão 10 
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a 11 
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida. 12 

A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos, 13 
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e 14 
testados.  15 

Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos. 16 
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas 17 

posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina, 18 
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 19 
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna. 20 
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno 21 
da palavra liberdade. 22 

Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está 23 
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas 24 
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância. 25 

Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele 26 
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde 27 
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por 28 
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto". 29 

O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a 30 
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de 31 
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é 32 
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do 33 
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a 34 
capacidade de ser honestos. 35 

Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de 36 
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao 37 
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na 38 
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua 39 
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou 40 
passiva, é um problema ético. 41 

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82. 
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01) O texto evidencia 

 

(A) Afirmações negativas encontrando respaldo 

coletivo. 

(B) Declarações inconsequentes causando impacto 

social. 

(C) Pronunciamentos abalizados de diversos 

interlocutores gerando reflexão popular. 

(D) O fenômeno da “pós-honestidade” tem 

posicionamentos antiéticos que implicam 

repercussão negativa na sociedade. 

 

02) O texto 

 

(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de 

divulgação de fatos sem respaldo de verdade.  

(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter 

compromisso com a verdade. 

(C) Condena os que se deixam levar por informações 

sobre as quais não refletem.  

(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e 

desprezam a mentira. 

 

03) De acordo com o texto, depreende-se que  

 

(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois 

pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos 

nas “informações fabricadas” constantes no 

primeiro parágrafo.  

(B) A disseminação de informações e notícias 

propositadamente criadas tem como motivação 

informar o leitor sobre os fatos que acontecem no 

mundo. 

(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz 

com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como 

vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos 

processos de viralização de conteúdo enganoso.  

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da 

informação, carece do comprometimento dos 

veículos de comunicação social. 

 

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal 

a expressão 

 

(A) “informação falsa” (L.2). 

(B) “de notícias falsas” (L.13). 

(C) “à vida democrática” (L.17). 

(D) “da ditadura militar” (L.37). 

05) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1). 

(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26). 

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando 

Vermelho;” (L.4/5). 

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da ditadura” (L.37) o termo 

 

(A) “de emprego” (L.20). 

(B) “à vida democrática” (L.17). 

(C) “de notícias” (L.13). 

(D) “da pós-honestidade” (L.40). 

 

07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica 

uma ação 

 

(A) Hipotética. 

(B) Concluída. 

(C) Habitual.  

(D) Momentânea. 

 

08) Tem função predicativa a expressão 

 

(A) “falsa” (L.2). 

(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30). 

(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32) 

(D) “de ouvintes” (L.38). 

 

09)  

 

“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais 

sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em 

baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar: 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é 

indeterminado. 

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor 

de adjunto adnominal. 

(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo. 
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10)  

 

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua 

esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe 

oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe 

expliquem causalidades complexas da vida social...” 

(L.18/20). 
 

Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a 

indicada em 

(A) A forma verbal  “oferecem”  está no plural 

concordando com “fatos”. 

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis”, denotam, 

respectivamente” condição e alternância. 

(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 

causalidades complexas da vida social...”, exercem 

a mesma função morfossintática. 

(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor 

adjetivo. 

 

11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em 
 

(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28). 

(B) “...que se autogoverna” (L.20). 

(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39). 

(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”. 

(L.27/28). 

 

12) A alternativa em que o fragmento destacado 

contém uma ideia de estado de sujeito é 

 

(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3). 

(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,” 

(L.6). 

(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1). 

(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2). 

 

13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em  

 

(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a 

empresários” (L.36). 

(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha” 

(L.9). 

(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação 

com a esfera pública,” (L.34). 

(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17). 

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto, 

é correto afirmar 

 

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais 

sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se 

substituir o verbo HAVER por existir. 

(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”, 

em “que se autogoverna” (L.20) o “que”,  em “que o 

povo “se regozijou"’ (L.36). 

(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode 

ser tomada como uma oração com a omissão da 

forma verbal e que expressa uma comparação 

implícita. 

(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes 

do substantivo que modifica, provocará alteração 

semântica na frase. 

 

15)  

 

“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com 

a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser 

honestos.” (L.34/35). 

 
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está 
presente uma relação de 

(A) Modo  

(B) Consequência. 

(C) Condição 

(D) Proporcionalidade. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa 

do Windows 8: 

 

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por arquivos pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+W. 

II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por configurações pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+F. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do 

Windows 8: 

 

I. O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu 

aplicativo para ler correio eletrônico chama-se 

Email. 

II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura 

e instalações de aplicativos testados, aprovados e 

garantidos pela Microsoft como funcionais e livres 

de spywares ou adwares. 

III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas 

pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é 

pelo atalho Ctrl+Alt+Esc. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e 

atalhos do MS Word: 

 

I. Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir 

ou esconder sua barra de ferramentas. 

II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar 

o atalho Ctrl+Shift+C. 

III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos 

Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com 

que o texto não apareça na tela nem na impressão. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas o itens II e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o itens I e III são verdadeiros. 

 

 
 

19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os 

itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário digitou a fórmula 

=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193. 

II. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário também poderá utilizar 

=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também 

obterá o mesmo resultado de 193. 

III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula 

=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após 

teclar Enter será igual a 5. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Os itens I e II são falsos. 

(C) Os itens I e III são falsos. 

(D) Os itens II e III são falsos. 

 

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na 

internet, URL, Links e Sites: 

 

I. Cookies são arquivos de textos criados pelo 

servidor Web e enviado como resposta ao acesso a 

uma determinada página pelo cliente. 

II. Como os sites consultam livremente o diretório de 

cookies eles podem representar uma 

vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário. 

III. Todos os recursos presentes na Internet são 

localizados por meio de um endereço único 

conhecido como URL.  

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 

 

INFORMÁTICA                                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre o conceito de nutrientes, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) São materiais que ingerimos, tais como cereais, 

leite, ovos, frutas, verduras e outros que além de 

fornecerem energia, transmitem satisfação 

emocional, estímulos hormonais e convívio social 

contribuindo para a saúde. 

(B) São substâncias presentes nos alimentos que o 

nosso organismo utiliza para obter a energia e o 

material necessário para a manutenção e síntese de 

novos tecidos, essas substâncias podem apresentar 

propriedades funcionais e promover impacto 

sobre a saúde, performance física ou mental do 

indivíduo. 

(C) São substâncias que não fornecem energia e não 

apresentam funções específicas no nosso 

organismo, mas são essenciais à vida por 

participarem de reações bioquímicas do 

metabolismo. 

(D) São substâncias adicionadas intencionalmente aos 

alimentos com o objetivo de alterar suas 

características químicas, físicas ou sensoriais, para 

exercer função tecnológica. 
 

22) Em relação à Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN), assinale a alternativa correta. 
 

(A) A SAN deve ser vista como questão de 

responsabilidade única do indivíduo, não pode ser 

visualizada como responsabilidade coletiva nas 

necessidades de práticas alimentares promotoras 

de saúde, soberania alimentar, melhoria da 

qualidade de vida, preservação da cultura e meio 

ambiente para o resgate da cidadania. 

(B) O conceito de SAN é pouco abrangente e enfatiza 

muito os aspectos do acesso e da disponibilidade 

do alimento em termos de quantidade, mas não 

leva em consideração a questão alimentar e 

nutricional. 

(C) O conceito de SAN envolve qualidade dos 

alimentos, as condições ambientais para a 

produção, o desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida da população. 

(D) Segurança alimentar, atualmente, não considera 

que o abastecimento de alimentos tem importância 

estratégica decisiva para a preservação dos 

interesses de cada país. 

 

 
 

 

23) Iniciar o período gestacional com sobrepeso ou 

obesidade ou ganhar peso excessivamente nesse 

período   são   fatores   de   risco   importantes   para   

complicações   clínicas   como   diabetes   e   

hipertensão, principalmente no final da gestação. 

Avaliar o estado nutricional no início da gestação é 

imprescindível para determinar recomendações 

adequadas de ganho de peso, realizar orientação 

nutricional apropriada, monitorar o ganho de peso 

e intervir quando necessário. Assim, o ganho de 

peso total esperado para uma gestante de IMC 

(Kg/m²) pré-gestacional ≥30,0 é 
 

(A) 5,0 – 9,0 

(B) 7,0 – 11,5 

(C) 11,6 – 16,0 

(D) 12,5 – 18,0 

 

24) Sobre a avaliação do crescimento físico do lactente, 

assinale a alternativa correta. 
 

(A) O indicador altura/idade é o que se modifica mais 

rapidamente em situações de desnutrição. 

(B) O indicador peso/altura é utilizado para avaliar 

retardo no crescimento linear e reflete alterações 

do estado nutricional a longo prazo. 

(C) O peso só é alterado quando a deficiência 

nutricional é prolongada. 

(D) O melhor indicador de crescimento físico do 

lactente é o peso, porque é de fácil obtenção e se 

altera com relativa rapidez em situações de 

desnutrição. 

 

25) Identifique o macronutriente mais variável do leite 

humano. 
 

(A) Gordura. 

(B) Carboidrato. 

(C) Proteína. 

(D) Lactose. 

 

26) Gestantes vegetarianas que não ingerem proteína 

animal devem receber suplementação de: 
 

(A) Fósforo. 

(B) Vitamina E. 

(C) Vitamina B12. 

(D) Selênio. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) O desmame anterior aos quatro meses de idade 

expõe o lactente à contaminação por nitratos de 

origens diversas tornando possível que a 

intoxicação eleve a formação de metahemoglobina 

em velocidade maior do que a capacidade de 

redução nesta faixa etária. Assim, a introdução da 

alimentação complementar precoce requer 

atenção especial aos vegetais que apresentam 

elevado teor de nitratos como: 

 

(A) Batata e ervilha.  

(B) Couve flor e cebola. 

(C) Brócolis e tomate. 

(D) Espinafre e beterraba. 

 

28) Na prática clínica comumente utilizamos peso 

atual, peso habitual e peso ideal na avaliação 

nutricional dos pacientes. É fundamental que o 

profissional nutricionista conheça seus conceitos e 

aplicabilidades. Acerca dessas medidas, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Por definição, peso ideal é aquele obtido no 

momento da avaliação nutricional, medido com o 

paciente em jejum, com o mínimo de roupa 

possível, no mesmo horário, em balança calibrada. 

(B) O conhecimento do peso atual do paciente na 

prática clínica não apresenta vantagens, pois está 

mascarado em alterações como ascite, 

desidratação, diálise peritoneal etc. 

(C) Peso atual é aquele referido pelo paciente ou 

membro familiar quando o paciente não consegue 

informar. 

(D) A utilização do peso ideal para cálculo da meta 

calórica em paciente gravemente desnutrido deve 

ser individualizada pelo risco de “superalimentar” 

o paciente causando potenciais complicações 

respiratórias, metabólicas e hepáticas. 

 

29) Sobre os aspectos nutricionais do idoso, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Alterações relacionadas com a idade que afetam o 

paladar, olfato e toque podem promover 

diminuição do apetite, escolhas inadequadas dos 

alimentos e ingestão insuficiente de nutrientes. 

(B) No idoso, as necessidades calóricas aumentam com 

a progressão dos anos. 

(C) O fluxo salivar no idoso encontra-se aumentado, 

possivelmente para facilitar o processo digestivo e 

prevenir doenças periodontais. 

(D) Parâmetros laboratoriais não são alterados com o 

envelhecimento, resultados levemente abaixo dos 

valores de referência devem ser sempre 

considerados como consequência de outras 

condições que não estejam associadas a 

senescência. 

 

30) Os aspectos fisiológicos relacionados a faixa etária 

pré-escolar (de 1 a 6 anos) geram muita ansiedade 

nos   pais   e   cuidadores   das   crianças   podendo   

levar   a   intervenções   negativas   e   

desnecessárias.   É fundamental   que o profissional   

nutricionista   tenha   conhecimento   desses   

aspectos   para   promover   a compreensão   da   

relação   entre   a   alimentação   e   o   

desenvolvimento   de   hábitos   saudáveis.  Sobre   a 

alimentação nessa faixa etária, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O apetite nessa faixa etária é estável e somente a 

ingestão na refeição anterior muito calórica 

interfere na aceitação alimentar. 

(B) Nessa faixa etária as crianças apresentam aversão 

à alimentos novos (neofobia).  Elas precisam 

provar o novo alimento várias vezes, mesmo que 

em quantidades bem pequenas, para conhecer o 

sabor e estabelecer a aceitação. 

(C) As crianças nessa faixa etária rejeitam os alimentos 

com sabor doce e muito calóricos. 

(D) A criança está em formação do hábito alimentar e 

ainda não possui mecanismos internos de 

saciedade, os pais ou cuidadores devem 

determinar a quantidade de alimentos que a ela 

necessita. 

 

31) A realização do exame físico na avaliação 

nutricional deve ser criteriosa e com o objetivo de 

detectar alterações somáticas da desnutrição e 

complementar os achados da história alimentar e 

nutricional. No exame físico, as manchas de Bitot 

são manifestações que caracterizam à deficiência 

grave e prolonga de 

 

(A) Vitamina A. 

(B) Tiamina. 

(C) Riboflavina. 

(D) Piridoxina. 
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32) A medida da circunferência da panturrilha que 

indica redução da massa muscular (sarcopenia) e 

também está associada a maior risco de quedas, 

diminuição da força muscular e dependência 

funcional em idosos é. 

 

(A) Medida menor do que 31 cm. 

(B) Medida menor do que 33 cm 

(C) Medida menor do que 35 cm 

(D) Medida menor do que 37 cm 

 

33) O processo de ultra alta temperatura (UHT) é uma 

técnica de conservação de alimentos líquidos 

através de exposição ao calor intenso em curto 

período de tempo, em processo de fluxo contínuo, 

resfriamento e envasamento imediatos. Sobre a 

aplicação da técnica de conservação no leite, 

assinale a alternativa correta 

 

(A) A conservação em temperatura ambiente é 

assegurada por 02 anos, se o leite for mantido em 

lugar fresco. 

(B) Logo após o processo térmico de fluxo contínuo, o 

leite deve ser resfriado a uma temperatura inferior 

a 37° C. 

(C) O leite deve ser homogeneizado e submetido a 

aquecimento rápido à temperaturas muito altas 

(entre 130 a 150 graus Celsius ) por 2 a 4 segundos. 

(D) O leite UHT tem a vantagem de não necessitar de 

embalagens que garantam hermeticidade. 

 

34) Em relação as técnicas de cocção, tempo de espera 

e a qualidade nutricional do feijão, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Nutricionalmente, o feijão deve ser preparado com 

bastante tempo de antecedência e conservado em 

banho-maria para preservar as vitaminas. 

(B) Em relação aos minerais presentes no feijão, 

quanto maior o tempo de cocção, maior as perdas 

de minerais. 

(C) O volume de água utilizado na cocção do feijão tem 

pouca influência sobre a preservação dos seus 

nutrientes, pois desses, somente uma pequena 

quantidade de vitaminas pode passar para o meio 

de cocção. 

(D) O remolho do feijão potencializa os efeitos 

negativos que alguns fatores antinutricionais 

presentes no feijão apresentam. 

 

35) Em Unidade de Alimentação e Nutrição, para 

assegurar a qualidade higiênico sanitária algumas 

normas de procedimentos devem ser adotadas 

durante a preparação dos alimentos. Qual norma 

está de acordo com as recomendações? 

 

(A) Para conservar os alimentos a quente, devemos 

submetê-los à temperatura superior a 50ºC 

(cinquenta graus Celsius) por no máximo 8 (oito) 

horas. 

(B) No reaquecimento do alimento, o centro deve 

atingir 54ºC e o alimento deve ser consumido ou 

mantido na estufa em no máximo 2 horas. 

(C) Os óleos e gorduras utilizados em Unidades de 

Alimentação e Nutrição devem ser aquecidos a 

temperaturas não superiores a 220ºC (duzentos e 

vinte graus Celsius), e devem ser substituídos 

sempre que houver alteração. 

(D) No processo de resfriamento de um alimento 

preparado a temperatura deve ser reduzida de 

60ºC (sessenta graus Celsius) a 10ºC (dez graus 

Celsius) em até duas horas. E logo em seguida deve 

ser conservado sob refrigeração a temperaturas 

inferiores a 5ºC ou congelado à temperatura igual 

ou inferior a -18ºC. 

 

36) O cardápio é o guia de todas as etapas do fluxo 

produtivo de uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição e no momento da sua elaboração devem 

ser considerados alguns aspectos fundamentais. 

Nesse contexto, marque a opção correta. 

 

(A) O cardápio não tem impacto nas condições de 

trabalho dos funcionários que preparam as 

refeições, como exemplo, a repetição de 

movimentos, monotonia na realização de tarefas, 

levantamento de peso excessivo e ficar em pé por 

longos períodos de tempo. 

(B) Para planejar o cardápio, devemos levar em 

consideração apenas o aspecto econômico. 

(C) O planejamento do cardápio deve levar em 

consideração, entre outros fatores, aspectos 

nutricionais, hábitos alimentares, satisfação dos 

consumidores, custos, safra, recursos humanos, 

disponibilidade de material e equipamentos. 

(D) Em UANs, o cardápio deve atender somente os 

interesses da empresa que oferece o serviço, sem 

levar em consideração as expectativas dos clientes 

e comensais e o fornecimento de alimentação 

saudável. 
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37) Para prevenção das doenças transmitidas por 

alimentos (DTAs) é recomendado consumo de água 

e alimentos que atendam aos padrões de qualidade 

da legislação vigente, higiene pessoal/alimentar e 

condições adequadas de saneamento.  

Analise as alternativas abaixo e identifique uma 

orientação para consumo seguro de alimentos. 

(A) Os ovos devem ser lavados em água potável, antes 

de estocar. 

(B) A desinfecção de alimentos em solução de 

hipoclorito de sódio a 2,5% em água tratada é 

recomendada somente para verduras. Não é 

necessária a desinfecção em frutas e legumes. 

(C) Não coma alimentos que tenham ficado em 

temperatura ambiente por mais de quatro horas, 

essa prática representa um dos maiores riscos de 

ter uma DTA. 

(D) O leite deve ser consumido cru. 

 

38) A salmonelose é originada pelo consumo de 

alimentos contaminados pela Salmonela sp e 

provoca sintomas como dores abdominais, 

diarréia, calafrios, náusea e vômito, abatimento 

com febre 18 a 36 horas (podendo variar de 6 a 72 

horas) após o consumo do alimento contaminado. 

Os principais alimentos envolvidos são: 

 

(A) Carnes de boi, porco e aves; alimentos com ovos 

que permanecem crus até o consumo. 

(B) Produtos à base de cereais, amido, arroz, molhos, 

almôndegas e massas. 

(C) Qualquer alimento, água, objetos contaminados ou 

contato com pessoas infectadas. 

(D) Saladas cruas. 

 

39) Nas primeiras horas de jejum, o nível glicêmico é 

mantido por.  

 

(A) Gliconeogênese. 

(B) Glicogenólise. 

(C) Glicogênese. 

(D) Cetogênese. 

 

40) Sobre a função do fósforo no metabolismo 

energético.  

 

(A) Participa como cofator de aproximadamente 300 

enzimas, parte delas atuam no metabolismo de 

lipídeos, carboidratos e lipídeos. 

(B) Participa na produção de compostos fosforilados 

ricos em energia (ATP). 

(C) Participa do metabolismo energético como parte 

da enzima citocromo c oxidase. 

(D) Participa como cofator de enzimas NAD e NADP 

que atuam no metabolismo energético. 

 

41) O corpo não armazena vitaminas hidrossolúveis 

em quantidades significativas, elas são facilmente 

absorvidas pelas células intestinais, vão   

diretamente   para   o   sangue   e   não precisam   do   

auxílio   das proteínas   carreadoras, porém   

existem   exceções.   Das   vitaminas   hidrossolúveis   

apresentadas   nas alternativas abaixo, qual é 

armazenada em quantidade significativa no 

organismo? 
 

(A) Vitamina C 

(B) Vitamina B12. 

(C) Vitamina B1 

(D) Vitamina B3 

 

42) Testes funcionais vem sendo utilizados, ainda que 

discretamente, como   relevantes indicadores de 

alterações   no   estado   nutricional   em   curto   

prazo   e   também   para   avaliar   a   resposta   da   

intervenção nutricional. Acerca da utilização 

desses testes funcionais, identifique o método que 

pode fornecer uma avaliação nutricional funcional 

do músculo esquelético com aplicação em 

cirúrgicos, população idosa e população em geral. 
 

(A) Diâmetro abdominal sagital. 

(B) Circunferência muscular do braço. 

(C) Dobras cutâneas. 

(D) Dinamometria Manual. 

 

43) O resto ingestão (RI) é a relação entre a quantidade 

de alimentos fornecida e o resto devolvido nas 

bandejas ou marmitex pelo paciente, o valor é 

convertido e expresso em percentual. É um 

indicador de qualidade da refeição servida, além de 

contribuir para o controle dos desperdícios e 

custos é também importante fator para mensurar a 

terapia nutricional. Admite-se como percentual 

aceitável para a população enferma. 
 

(A) Percentuais de até 40%. 

(B) Percentuais de até 32%. 

(C) Percentuais de até 28%. 

(D) Percentuais de até 20%. 



 
 

CARGO: NUTRICIONISTA                                                                                                                     Página 11 de 14 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

44) Acerca do recordatório de 24 horas, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O Recordatório de 24 horas é   um método 

exclusivamente qualitativo, não permite 

quantificar o   consumo de alimentos e bebidas. 

(B) Limitações cognitivas ou decorrentes de 

comprometimento da memória não interferem na 

qualidade da informação. 

(C) A escolaridade do entrevistado é pouco 

determinante da qualidade da informação que 

depende mais do preparo do entrevistador. 

(D) A aplicação do método em apenas um (01) dia já 

traduz com fidelidade o padrão de consumo do 

indivíduo. 

 

45) Um hospital público de trauma de ortopedia 

oferece aos pacientes que recebem marmitex 

grande uma porção de arroz de 200g e feijão de 

100g por refeição.  De acordo com as informações 

contidas da tabela abaixo, quantas calorias são 

fornecidas aos pacientes nas preparações arroz e 

feijão, no almoço e jantar? 

 

Arroz, tipo 1 - cozido 

(100g) 

Feijão, fradinho, cozido  

(100g) 

Calorias 125 Kcal Calorias 85 Kcal 

Proteína 2,5 g Proteína 5,5g 

Carboidrato 28,1 g Carboidrato 15,3g 

Lipídio 0,2g Lipídio 0,4g 

Fonte= Adaptado de Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos, TACO – 2011. 

 

(A) 420kcal/dia. 

(B) 670Kcal/dia. 

(C) 840Kcal/dia. 

(D) 335Kcal/dia. 

 

46) Acerca da epidemia de HIV/Aids, o tema segurança 

alimentar e nutricional é um dos aspectos que 

devem ser considerados pelos profissionais que 

prestam atendimento às pessoas vivendo com 

HIV/Aids, para perceber as vulnerabilidades a que 

possam estar expostas e melhorar a qualidade da 

atenção à saúde. Sobre a Alimentação Saudável 

para a Pessoa Vivendo com HIV e Aids, assinale a 

alternativa correta. 

 

 

(A) A Alimentação saudável para a Pessoa Vivendo com 

HIV e Aids não ameniza ou reverte os agravos 

causados pela Síndrome Lipodistrófica (SL) nesses 

pacientes. 

(B) Alimentação saudável para a Pessoa Vivendo com 

HIV e Aids deve contribuir exclusivamente para 

aumentar os níveis dos linfócitos T CD4. 

(C) Não é possível trabalhar Alimentação Saudável 

para a Pessoa Vivendo com HIV e aids, o 

aconselhamento é totalmente voltado para 

distúrbios nutricionais específicos. 

(D) Alimentação saudável para a Pessoa Vivendo com 

HIV e Aids deve contribuir para aumentar os níveis 

dos linfócitos T CD4, melhorar a absorção 

intestinal, diminuir os agravos provocados pela 

diarreia, perda de massa muscular, Síndrome da 

Lipodistrofia e todos os outros sintomas que a 

alimentação balanceada possa contribuir. 

 

47) Sobre o Sistema de Informação de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN), assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O SISVAN atende somente crianças e adolescentes 

que procuram por demanda espontânea um 

Estabelecimento Assistencial de Saúde – EAS. 

(B) O SISVAN assumiu identidade própria no Brasil em 

1970 para atuar no combate aos distúrbios 

nutricionais da população assistida pelos 

Programas Saúde da Família – PSF. 

(C) O SISVAN é um sistema de coleta, processamento e 

análise de dados e informações da situação 

alimentar e nutricional da população brasileira 

assistida pelo SUS, que identifica de forma precoce 

as tendências e seus fatores determinantes para a 

tomada de decisão, formulação ou reorientação de 

políticas públicas. 

(D) O SISVAN coleta e processa os dados da situação 

alimentar e nutricional exclusivamente da 

população atendida pelo Bolsa Família para 

garantir que as famílias beneficiadas pelo 

programa não passem fome. 
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48) Em relação a ambiência física em Unidade de 

Alimentação e Nutrição, assinale a alternativa 

correta. 
 

(A) As luminárias que ficam localizadas sobre a área de 

preparação dos alimentos devem estar protegidas 

contra explosões e quedas acidentais. A proteção 

da luminária deve possuir superfície externa lisa 

para facilitar a limpeza. 

(B) As lâmpadas incandescentes são recomendadas 

para UAN por apresentarem boa fidelidade de 

cores. 

(C) No planejamento físico da UAN, deve -se considerar 

5% da área do setor para iluminação natural. 

(D) Na UAN, as cores recomendadas para canalizações 

são: vermelho para vapor, laranja para água fria, 

branco para água quente e preto para gás. 

 

49) Nos processos operacionais padronizados, existem 

os de limpeza que são aplicáveis em lactário. Um 

desses processos é um procedimento 

automatizado para a remoção de sujidades por 

meio de lavadoras com jatos de água quente, que 

operam com processos de enxágue associados e em 

temperatura e tempo padronizados. Aplicado em 

utensílios ou parte de equipamentos, exemplo: 

copo de liquidificador. Identifique esse processo. 
 

(A) Limpeza manual. 

(B) Limpeza mecânica 

(C) Limpeza terminal 

(D) Limpeza química. 

 

50) Sobre a estocagem do leite humano ordenhado, 

assinale a alternativa correta. 
 

(A) O Leite Humano Ordenhado Pasteurizado 

liofilizado e embalado a vácuo pode ser estocado 

em temperatura ambiente por um período máximo 

de 30 dias. 

(B) O Leite Humano Ordenhado Cru refrigerado pode 

ser estocado por um período máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas a temperatura máxima de 8°C (oito 

graus Celsius). 

(C) O Leite Humano Ordenhado Pasteurizado deve ser 

estocado sob congelamento a uma temperatura 

máxima de - 3ºC (três graus Celsius negativo), por 

um período de até 06 (seis) meses. 

(D) O Leite Humano Ordenhado Pasteurizado, uma vez 

descongelado, não pode ser mantido em 

refrigeração e deve ser consumido em no máximo 

2 horas. 

51) As recomendações do Guia Alimentar para a 

População Brasileira dão grande importância ao 

tipo de processamento a que são submetidos os 

alimentos antes de sua aquisição, preparo e 

consumo, porque condiciona o perfil de nutrientes, 

o gosto e o sabor, entre outros. Das categorias de 

processamento, além de outros, temos os 

alimentos in natura ou minimamente processados 

recomendados para a base da alimentação. São 

alimentos in natura ou minimamente processados: 

 

(A) Arroz branco, milho na espiga, sucos de frutas 

pasteurizados e sem adição de açúcar ou outras 

substâncias, pescados frescos, café. 

(B) Refrigerantes e macarrão instantâneo, biscoitos 

recheados. 

(C) Salgadinho de milho no pacote, peixe em conserva, 

suco de laranja em pó. 

(D) Suco de goiaba no pacote, milho em conserva, 

nuggets. 

 

52) No suporte nutricional, uma complicação mecânica 

que pode causar vários inconvenientes, dentre eles, 

a interrupção da terapia nutricional reduzindo o 

aporte nutricional necessário ao paciente é a 

obstrução da sonda para nutrição enteral.  Qual a 

melhor forma de se evitar esta ocorrência? 

 

(A) Irrigação periódica do dispositivo com 5 a 10 ml de 

água potável, antes e após cada alimentação 

intermitente e a cada 4 a 6 horas, quando se 

empregar infusão contínua. 

(B) Irrigação periódica do dispositivo com 20 a 30 ml 

de água potável, antes e após cada alimentação 

intermitente e a cada 4 a 6 horas, quando se 

empregar infusão contínua. E após cada verificação 

do resíduo gástrico e entre a administração de 

medicamentos. 

(C) Não há necessidade de irrigar o dispositivo quando 

a administração de água para hidratação estiver 

sendo administrada. 

(D) Deve-se utilizar água morna a 37º C ou em 

temperatura ambiente ou bebidas gaseificadas à 

base de cola, uma vez ao dia, como forma de 

prevenção. 
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53) M.S, do sexo feminino, 45 anos, casada, mãe de um 

filho, peso habitual 49,3 kg, Peso atual= 40Kg, 

Estatura= 1, 54m, IMC= 16,8Kg/m2, internada com 

quadro de disfagia e perda ponderal de 9,3Kg em 4 

meses, a esclarecer. De acordo com os dados, 

calcule a meta calórica da paciente. 
 

(A) 1200 kcal/dia. 

(B) 1479 kcal/dia 

(C) 1600 kcal/dia 

(D) 2100 kcal/dia 

 

54) Ingestão dietética recomendada de cálcio para 

adolescentes (9-18 anos), ambos os sexos. 
 

(A) 500 mg 

(B) 800 mg 

(C) 1000 mg 

(D) 1300mg 

 

55) Na avaliação nutricional do paciente hospitalizado 

acamado, a altura pode ser estimada por métodos 

alternativos. Sobre esses métodos, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) A altura recumbente é a alternativa de estimativa 

de estatura mais fidedigna para idosos. 

(B) A medida da extensão dos braços possui baixa 

correlação com a estatura e só deve ser usada 

quando não for possível utilizar a altura do joelho 

ou altura recumbente. 

(C) A altura do joelho não é alterada com a idade e deve 

ser realizada com o paciente em posição supina, 

formando um ângulo de 90º com o joelho e o 

tornozelo. 

(D) As medidas alternativas devem ser aplicadas 

somente em pacientes acamados adultos, não são 

indicadas para deficientes físico e/ou idosos. 

 

56) Alguns medicamentos indicados para o tratamento 

da osteoporose em mulheres na pós-menopausa 

para prevenir fraturas, exemplo o Alendronato 

(Fosamax), devem ser ingeridos com o estômago 

vazio, com água filtrada apenas, porque a absorção 

desse fármaco é negligenciável quando 

administrado juntamente com alimentos e 

criticamente reduzida quando ingerido com. 
 

(A) Feijão e/ou batata. 

(B) Carne e/ou arroz. 

(C) Macarrão e/ou ovos. 

(D) Café e/ou suco de laranja. 

57) Em relação a complexidade dos nutrientes das 

dietas enterais, enumere a segunda coluna de 

acordo com a primeira. 

 

1. Dieta 

polimérica 

(  ) São as dietas enterais em 

que os macronutrientes, 

especialmente a proteína, 

apresentam-se na sua 

forma parcialmente 

hidrolisada 

(oligopeptídeo). 

2. Dieta 

Oligomérica 

(   ) São dietas enterais em que 

os macronutrientes, 

especialmente a proteína, 

apresentam-se na sua 

forma intacta 

(polipeptídeo). 

3. Dieta 

Elementar 

ou 

monomérica 

(  ) São as dietas enterais em 

que os macronutrientes, 

especialmente a proteína, 

apresentam-se na sua 

forma totalmente 

hidrolisada (aminoácidos 

livres). 

 

Assinale a alternativa correta. 

(A) 1, 2 e 3 

(B) 2, 1 e 3 

(C) 3,1 e 2 

(D) 3, 2 e 1 

 

58) Faz parte das atribuições e responsabilidades do 

profissional nutricionista no cuidado nutricional 

do paciente hospitalizado. 

 

(A) Administrar a dieta do paciente, se houver 

necessidade de dieta assistida. 

(B) Fazer o diagnóstico clínico nosológico do paciente. 

(C) Avaliar o estado nutricional, estabelecer a 

prescrição dietética, registrar diariamente no 

prontuário do paciente a evolução nutricional e as 

intercorrências. 

(D) Administrar os medicamentos. 
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59) Faz parte das atividades obrigatórias do 

nutricionista no Programa de Alimentação Escolar 

(PAE): 

 

(A) Coordenar, supervisionar e executar ações de 

educação permanente em alimentação e nutrição 

para a comunidade escolar. 

(B) Participar do recrutamento, seleção e capacitação 

de pessoal que atue diretamente na execução do 

PAE. 

(C) Contribuir na elaboração e revisão das normas 

reguladoras próprias da área de alimentação e 

nutrição. 

(D) Participar do processo de licitação e da compra 

direta da agricultura familiar para aquisição de 

gêneros alimentícios, no que se refere à parte 

técnica. 

 

60) De acordo com o código de ética e de conduta do 

nutricionista, aprovado pela resolução CFN Nº 599, 

de 25 de fevereiro de 2018, é vedado ao 

profissional.  

 

(A) Utilizar estratégias que possam gerar concorrência 

desleal ou prejuízos à população, tais como 

promover suas atividades profissionais com 

mensagens enganosas ou sensacionalistas e alegar 

exclusividade ou garantia dos resultados de 

produtos, serviços ou métodos terapêuticos na 

divulgação de informações ao público. 

(B) Encaminhar os indivíduos ou coletividades sob sua 

responsabilidade profissional para outros 

profissionais habilitados quando identificar que as 

atividades demandadas se desviam de suas 

competências. 

(C) Realizar em consulta não presencial orientação e 

acompanhamento nutricional de indivíduos sob 

sua responsabilidade profissional. 

(D) Alterar a conduta de outro profissional 

nutricionista, mesmo que a medida seja necessária 

para benefício de indivíduos, coletividades ou 

serviços e as alterações e justificativas sejam 

registradas de acordo com as normas da 

instituição, e ainda informadas ao profissional 

quando possível. 

 

 


