
CONCURSO PÚBLICO

17. PROVA OBJETIVA

NUTRICIONISTA

INSTRUÇÕES

� VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 60 QUESTÕES OBJETIVAS.

� PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

� LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

� RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

� ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

� A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

� A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

� AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

27.09.2009 
tarde
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

O gene do otimismo

Além de pavimentar o caminho para uma revolução na medi-
cina, o sequenciamento do genoma humano permitiu que cientistas 
identificassem uma série de genes relacionados ao comportamento. 
Não se passa um mês sem que um novo estudo associe determi-
nado gene à tendência a adquirir certo traço de personalidade, 
ou a desenvolver um hábito ou vício – desde que seja ligado ao 
ambiente em que a pessoa viva. A mais recente dessas pesquisas, 
conduzida pela Universidade de Essex, na Inglaterra, debruça-se 
sobre o gene responsável pelo transporte de serotonina, neuro-
transmissor associado a sensações como bem-estar e felicidade. 
Uma variação nesse gene estaria relacionada à maneira como cada 
um processa as informações positivas ou negativas – ou seja, à 
tendência de ser otimista ou pessimista. O gene do otimismo, como 
foi batizado pela comunidade científica, já havia sido rastreado 
pela equipe da geneticista Mayana Zatz, da Universidade de São 
Paulo, em parceria com o geneticista João Ricardo de Oliveira, 
da Universidade Federal de Pernambuco.

Tanto os pesquisadores da Universidade de Essex quanto os 
da Universidade de São Paulo realizaram testes com grupos de 
voluntários para que fosse aferido quantos deles tinham o gene 
do otimismo. No caso dos ingleses, 16% possuíam. Entre os 
brasileiros, a marca bateu em 40%. Antes que se conclua que o 
Carnaval tem origem genética, é bom esclarecer que esses estudos 
precisam ser confirmados em outras populações. De qualquer 
maneira, parece claro que o brasileiro é o mais propenso a olhar 
o mundo com otimismo. O pesquisador de genética evolutiva 
Ricardo Kanitz, da PUC do Rio Grande do Sul, diz que o índice 
favorável aos brasileiros pode ter origem na mistura de etnias e 
nacionalidades. “A alegria do povo brasileiro pode ser, em parte, 
explicada por esse gene, menos comum entre a população da 
Inglaterra”, afirmou o pesquisador. 

Com a descoberta do gene do otimismo, a geneticista Mayana 
Zatz faz a seguinte reflexão: é possível que, de agora em diante, 
tenhamos de ser mais tolerantes com quem teima em ver somente 
�����������	
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pode estar nos genes.

(Leandro Beguoci, Veja, 06.05.2009. Adaptado)

01. De acordo com o texto

(A) a tendência a desenvolver um traço da personalidade 
independe do contexto a que o indivíduo está associado 
ao longo de sua vida.

(B) a pesquisa comprovou que os brasileiros apresentam um 
índice maior do gene do otimismo graças à miscigenação.

(C) aqueles que são pessimistas e apáticos agem dessa forma 
pois não têm em seu DNA o gene do otimismo, sendo 
assim, precisam de tolerância.

(D) o estudo do genoma humano já identificou todos os aspec-
tos físicos de um indivíduo, por isso, agora, as pesquisas 
se debruçam sobre os aspectos do comportamento.

(E) dados mais confiáveis e seguros sobre o gene do oti-
mismo estão atrelados a novas pesquisas e à inclusão de 
diferentes grupos de indivíduos.

02. Considere as frases.

... adquirir certo traço de personalidade (...) desde que seja 
ligado ao ambiente em que a pessoa viva.
... realizaram testes com grupos de voluntários para que fosse 
aferido quantos deles...
Visto que, essa atitude – em parte – pode estar nos genes.
Os termos em destaque estabelecem entre as orações, respec-
tivamente, as ideias de

(A) concessão – finalidade – causa

(B) concessão – conclusão – consequência

(C) tempo – conclusão – causa

(D) condição – finalidade – causa

(E) condição – finalidade – consequência

03. Reconheça a alternativa em que a palavra que exerce a função 
de pronome relativo.

(A) ... do genoma humano permitiu que cientistas... (1.º pará-
grafo)

(B) ... ligado ao ambiente em que a pessoa viva. (1.º parágrafo)

(C) Antes que se conclua que o Carnaval... (2.º parágrafo)

(D) ... é bom esclarecer que esses estudos... (2.º parágrafo)

(E) De qualquer maneira, parece claro que o brasileiro... 
(2.º parágrafo)

04. Considere os trechos.
 I. ... debruça-se sobre o gene responsável pelo transporte 

de serotonina...
 II. ... mais propenso a olhar o mundo com otimismo.
 III. ... menos comum entre a população da Inglaterra...
 IV. ... é possível que, de agora em diante, tenhamos de ser 

mais tolerantes.

A expressão em destaque tem a função de advérbio ou de 
locução adverbial em

(A) I, apenas.

(B) I e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
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05. Considere os trechos.

... como cada um processa as informações positivas ou 
negativas...
... da Universidade de São Paulo realizaram testes...
... é mais propenso a olhar o mundo com otimismo.
Assinale a alternativa em que os termos destacados estão 
substituídos, correta e respectivamente, pelos pronomes 
adequados.

(A) as processa ... realizaram-nos ... olhá-lo

(B) as processa ... realizaram-os ... olhá-lo

(C) as processa ... realizaram-nos ... olhar-lhe

(D) lhes processa ... realizaram-nos ... olhar-lhe

(E) lhes processa ... realizaram-os ... olhá-lo

06. Reconheça a alternativa cujas formas verbais completam a 
frase de acordo com a norma padrão.

Segundo a pesquisa, para aqueles que sempre  o 
bom humor,  haver, entre os vários genes que com-
põem seu DNA, o gene responsável por despertar o otimismo.

(A) mantêm ... poderão

(B) mantiveram ... poderá

(C) mantiveram ... poderão

(D) manteram ... poderá

(E) manteram ... poderão

07. Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância 
verbal e nominal estabelecidas pela norma culta.

(A) Devem fazer quatro meses que o artigo foi publicado em 
uma revista científica.

(B) A enfermeira ou o médico poderá ajudar o paciente com 
os medicamentos.

(C) Aquela funcionária tem bom humor e alegria extra-
ordinária.

(D) Por melhor que sejam suas intenções, o conselho não 
liberará as verbas.

(E) A pesquisadora ficou meia confusa diante dos resultados 
contraditórios.

08. Considere a frase.

Este é o cientista renomado  quem lhe falei, e os 
resultados das pesquisas  quais ele aludiu, durante 
sua palestra, são bastante promissores.
Completam correta e respectivamente a frase, as preposições

(A) a ... dos

(B) sobre ... nos

(C) para ... nos

(D) por ... aos

(E) de ... aos

09. Assinale a alternativa cujas palavras preenchem, correta e 
respectivamente, o trecho a seguir.

A ausência do gene do otimismo pode ser desfavorável 
 certas pessoas. Talvez por isso, alguns indivíduos 

se vejam,  vezes, propensos  uma crise 
de depressão.
(A) a ... às ... a
(B) à ... às ... a
(C) a ... as ... à
(D) a ... as ... a
(E) à ... às ... à

10. Considere a tirinha.

(Dik Browne, O melhor de Hagar, o Horrível. Vol.5)

Na fala de Eddie – Nossos homens que o digam! – há, em 
relação ao que foi dito por Hagar, seu chefe,
(A) uma solicitação.
(B) uma incompreensão.
(C) uma ironia.
(D) um exagero.
(E) uma redundância.

ATUALIDADES

11. Observe a charge.

(www.joildo.net/.../charges/crise_senado_rico.jpg)

Sobre a atual crise no Senado Federal, é correto afirmar que 
uma das suas causas estruturais é
(A) o processo de eleição da presidência, que não tem legi-

timidade.
(B) a relação promíscua entre o interesse público e o parti-

cular.
(C) a imprensa que desenvolve campanha visando ao fecha-

mento da instituição.
(D) a falta de definição ideológica dos partidos políticos.
(E) a oposição sistemática dos senadores ao poder executivo.



5 IASP0901/17-Nutricionista-tarde

12. As eleições legislativas realizadas na Argentina, em 28 de 
junho, trouxeram importantes consequências para a política 
daquele país. Assinale a alternativa que aponta corretamente 
uma dessas consequências.

(A) O fortalecimento dos partidos de direita.

(B) O alto grau de abstenção indicando que a democracia 
está ameaçada.

(C) A derrota do governo de Cristina Kirchner.

(D) O número elevado de votos em branco.

(E) A renúncia do ministro de articulação política.

13. Leia a manchete.

“Irã vai julgar 500 pessoas por protestos pós-eleições”
(Folha de S.Paulo, 09.07.2009)

Segundo informações do governo iraniano, 2 500 pessoas 
foram presas durante as manifestações.

Assinale a alternativa que indica corretamente a principal 
causa das manifestações e protestos ocorridos no Irã após a 
divulgação do resultado das eleições presidenciais.

(A) A luta pelo fim do Estado Islâmico e a implantação de um 
regime orientado pelo paradigma da democracia ocidental.

(B) A defesa de reformas econômicas profundas, especial-
mente o desenvolvimento da sociedade de mercado.

(C) A reivindicação de maior liberdade no plano cultural, como 
o acesso às obras literárias produzidas no mundo ocidental.

(D) O repúdio à manipulação e à fraude no resultado das elei-
ções que indicou a vitória do atual presidente Mahmoud 
Ahmadinejad.

(E) O movimento de libertação das mulheres iranianas contra 
as regras de comportamento que as colocam em posições 
subalternas.

14. Leia as afirmações sobre a gripe Influenza A H1N1.
 I. É um surto global de uma variante de gripe suína, cujos 

primeiros casos ocorreram no México.
 II. O contágio se dá pelas vias aéreas e o contato, por meio 

das mãos em objetos contaminados. O vírus também se 
espalha pelo ar.

 III. O papel do suíno na emergência dessa nova estirpe de 
vírus encontra-se sob investigação. Contudo, a contami-
nação do homem se dá pelo consumo da carne suína.

 IV. Os sintomas são normalmente similares aos da gripe 
comum e incluem febre, letargia, falta de apetite e tosse. 
Algumas pessoas com gripe têm coriza, garganta seca, 
náusea, vômito e diarreia.

Estão corretas as afirmações

(A) I, II e III, apenas.

(B) I, II e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

15. O governo federal adotou medidas para evitar o desaqueci-
mento da economia e suas consequências danosas, como o 
desemprego.

Assinale a alternativa que aponta corretamente uma das me-
didas implantadas pelo governo.

(A) Vultosos empréstimos para setores estratégicos da eco-
nomia, como a indústria automobilística.

(B) Isenção do imposto sobre produtos industrializados para 
setores como o da linha branca (fogões, geladeiras etc.).

(C) Suspensão temporária da importação de produtos indus-
trializados, especialmente, para os setores de tecidos e 
calçados.

(D) Criação de linhas de créditos a fundo perdido pelo 
BNDES, isto é, em empréstimos em que a empresa não 
oferece garantia de pagamento.

(E) Adoção de medidas protecionistas, como o aumento das 
taxas de importação para proteger setores vitais, como o 
da construção civil.

POLÍTICA DE SAÚDE

16. Espera-se que o controle das doenças endêmicas no Brasil 
deva ocorrer

(A) por meio de campanhas de vacinação, prioritariamente.

(B) com a melhoria das condições socioeconômicas da po-
pulação.

(C) com o avanço da efetividade das medicações, priorita-
riamente.

(D) com campanhas de informação à população, prioritaria-
mente.

(E) por meio do estímulo à automedicação.

17. Um dos componentes do Pacto pela Saúde é o Pacto de Gestão 
do SUS, que tem como objetivo

(A) estabelecer as responsabilidades de cada ente federa-
do de forma a diminuir as competências concorrentes 
e fortalecer a gestão compartilhada e solidária do  
SUS.

(B) destinar as responsabilidades mais complexas ao gestor 
da esfera federal do SUS, deixando as de menor com-
plexidade aos gestores estaduais e municipais.

(C) restringir a participação da comunidade aos conselhos de 
saúde das esferas federal, estaduais e municipais, apenas 
nos casos dos municípios maiores de cem mil habitantes.

(D) relativizar a importância da programação pactuada e 
integrada, da regionalização e da descentralização das 
ações do SUS.

(E) aumentar o peso do gestor estadual, para que as articula-
ções intermunicipais sob sua responsabilidade, de fato, 
aconteçam.
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18. O Programa Saúde da Família caracteriza-se por ser uma 
estratégia na prestação de assistência à saúde 

(A) inédita no mundo, não encontrando similaridade com 
nenhum outro sistema de saúde em vigor.

(B) autônoma das demais ações e serviços do SUS, para que 
características indesejáveis dos demais serviços e ações 
do SUS não influenciem sua prática.

(C) em busca da diminuição da necessidade de especialidades 
médicas de difícil acesso no SUS.

(D) particularmente junto à população mais carente, por esta 
estar mais habituada a receber agentes do Estado em seus 
domicílios.

(E) estruturada na reorganização da atenção básica do SUS, 
voltada à promoção da qualidade de vida e intervenção 
nos fatores que a colocam em risco.

19. A lista de doenças de notificação compulsória inclui

(A) somente aquelas de notificação obrigatória imediata.

(B) somente os casos não decorrentes de acidentes ou eventos 
súbitos.

(C) aquelas que devem ser notificadas mesmo quando houver 
apenas suspeita diagnóstica.

(D) somente as infecciosas, de possível prevenção.

(E) somente aquelas que atingem níveis epidêmicos.

20. Dois municípios de pequeno porte, com número de habitantes 
e perfil demográfico e socioeconômico semelhantes, apresen-
tam coeficiente de mortalidade por câncer de pulmão muito 
diferentes. Assinale a alternativa correta.

(A) Há certamente algum fator ambiental que atinge os ha-
bitantes dos municípios de forma diferenciada.

(B) É fundamental realizar um estudo genético para verificar 
fatores de proteção ao câncer nos habitantes dos dois 
municípios.

(C) O município com menor coeficiente de mortalidade pela 
doença certamente possui um sistema de saúde com 
maior capacidade terapêutica.

(D) Certamente erros nos fluxos de notificação dos muni-
cípios explicam a disparidade entre os coeficientes de 
mortalidade pela doença.

(E) É preciso verificar a capacidade diagnóstica do sistema 
de saúde do município que apresenta o menor coeficiente 
de mortalidade pela doença.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Com relação à digestão e absorção de nutrientes, assinale a 
alternativa correta.

(A) No intestino grosso, alguns carboidratos não digeríveis 
são fermentados por bactérias intestinais, resultando na 
formação de açúcares simples.

(B) A saliva tem pH ao redor de cinco, enquanto o pH normal 
do estômago é maior que três.

(C) A digestão das gorduras  se inicia na boca, por ação da 
amilase salivar.

(D) A digestão das proteínas tem início no estômago, por 
ação da pepsina, secretada com a bile.

(E) As enzimas secretadas pelo pâncreas auxiliam na digestão 
de proteínas, carboidratos e gorduras.

22. A deficiência de vitamina A está entre as mais prevalentes na 
população brasileira. São boas fontes de vitamina A:

(A) fígado, cenoura e manga.

(B) cenoura, tomate e inhame.

(C) leite, alho e cenoura.

(D) maçã, laranja e uva.

(E) couve, brócolis e repolho.

23. Aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não 
consegue produzir. É considerado um aminoácido essencial

(A) ácido aspártico.

(B) isoleucina.

(C) ácido linolênico.

(D) ácido aspártico.

(E) taurina.

24. O cálcio é um elemento mineral e sua principal fonte são os 
leites e produtos lácteos. Sobre o cálcio, é correto afirmar que

(A) sua deficiência é muito rara, ocorrendo apenas em pessoas 
que têm intolerância ao alimento.

(B) sua deficiência pode levar à osteopenia e à osteoporose, 
aumentando o risco de fraturas.

(C) a vitamina D interage com o cálcio, impedindo sua ab-
sorção pelo intestino.

(D) o ferro se liga ao cálcio, auxiliando sua absorção pelo 
organismo.

(E) exercícios físicos aumentam a eliminação de cálcio pela 
urina, contribuindo para o enfraquecimento da matriz 
óssea.
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25. O ácido fólico ou folato é uma vitamina hidrossolúvel do 
complexo B. Entre suas principais funções consta

(A) a interação com o cálcio, aumentando sua absorção.

(B) o favorecimento do metabolismo das gorduras e proteínas.

(C) o auxílio às células no metabolismo da glicose.

(D) a formação de proteínas estruturais e hemoglobina.

(E) o auxílio à coagulação sanguínea.

26. Sinais clínicos são importantes no diagnóstico de algumas 
deficiências nutricionais. A Mancha de Bitot é um sinal pre-
sente na deficiência de

(A) ferro.

(B) folato.

(C) cálcio.

(D) vitamina D.

(E) vitamina A.

27. O método “Recordatório de 24 horas” é um instrumento para 
coleta de dados sobre a alimentação. Assinale a alternativa 
que contém uma das principais vantagens de sua utilização.

(A) Pode ser utilizado com indivíduos de qualquer escolari-
dade e tem baixo custo.

(B) Com a coleta de apenas um dia, é possível determinar o 
consumo alimentar habitual.

(C) Ao contrário de outros métodos, não depende da memória 
do entrevistado.

(D) Não depende da capacidade do entrevistador em estabe-
lecer um canal de comunicação.

(E) Sua aplicação pode ser feita por qualquer indivíduo e 
não precisa de treinamento.

28. O Ministério da Saúde preconiza que toda gestante deve ter 
seu estado nutricional avaliado durante a gestação, como roti-
na do pré-natal. O ganho de peso esperado para uma gestante 
com estado nutricional adequado é de

(A) 7,0 a 11 kg.

(B) 8,5 a 12 kg.

(C) 11,5 a 16 kg.

(D) 13 a 18 kg.

(E) 14,5 a 19 kg.

29. A amamentação é a maneira natural de alimentar o bebê nos 
primeiros meses de vida. Sobre o aleitamento materno, é 
correto afirmar que

(A) o Ministério da Saúde recomenda que o bebê seja amamen-
tado exclusivamente ao seio até os quatro meses de idade.

(B) a partir do segundo mês de idade, é recomendado que o 
lactente receba, além do leite materno, água ou bebidas 
à base de água, como sucos de frutas e chás.

(C) a partir do quinto mês de idade, deve-se abandonar o 
aleitamento materno.

(D) a partir do quarto mês de idade, é recomendado que o 
lactente receba, além do leite materno, frutas e sucos.

(E) o Ministério da Saúde recomenda que o bebê seja amamen-
tado exclusivamente ao seio até os seis meses de idade.

30. O consumo de produtos light e diet tem aumentado nos últimos 
anos, entretanto muitas vezes o consumo desses alimentos é 
feito sem o correto conhecimento da sua composição nutricio-
nal. Segundo a legislação brasileira, alimento light é aquele

(A) com redução mínima de 10% em determinado nutriente 
ou calorias comparado com o alimento convencional.

(B) com redução mínima de 25% em determinado nutriente 
ou calorias comparado com o alimento convencional.

(C) com retirada total de algum dos seguintes nutrientes: 
carboidratos, gorduras, proteínas e sódio.

(D) com a retirada total do açúcar presente na composição 
do alimento convencional.

(E) com redução de 35% em determinado nutriente ou calo-
rias comparado com o alimento convencional.

31. No cuidado nutricional ao idoso com disfagia neurogênica, a 
conduta de menor risco para complicações pulmonares é

(A) oferecer sucos de frutas durante as refeições.

(B) excluir gordura da alimentação.

(C) oferecer alimentos pastosos.

(D) oferecer alimentação líquida com dupla consistência.

(E) oferecer alimentação com pouca fibra.

32. Nos últimos anos, é cada vez mais comum utilizar a técnica 
de Contagem de Carboidratos para o tratamento nutricional 
dos diabéticos. Essa técnica é recomendada por importantes 
órgãos como a Sociedade Brasileira de Diabetes. Dessa forma, 
uma unidade de insulina rápida ou ultrarrapida para adultos 
corresponde a

(A) 30 g de carboidrato.

(B) 25 g de carboidrato.

(C) 20 g de carboidrato.

(D) 15 g de carboidrato.

(E) 10 g de carboidrato.
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33. Na dietoterapia das doenças hepáticas, especialmente na 
encefalopatia, recomenda-se a utilização de uma dieta oral 
ou enteral restrita em

(A) aminoácidos de cadeia aromática.

(B) aminoácidos de cadeia ramificada.

(C) ácidos graxos de cadeia curta.

(D) ácido gama-aminobutírico.

(E) ácido eicosapentanoico.

34. O tratamento dietético de um paciente internado, que apre-
senta diagnóstico nutricional de eutrofia e medidas de pressão 
arterial que oscilam em torno de 150 x 90 mmHg, tem como 
objetivo principal

(A) aumento da ingestão de calorias provenientes das proteí-
nas de alto valor biológico (mínimo de 25%).

(B) controle da ingestão total de carboidratos, proteínas, 
lipídeos e sódio (máximo de 2 400 mg/dia).

(C) redução, na dieta, de alimentos com alto teor de gordura 
monoinsaturada (máximo de 7%) e de potássio.

(D) redução da ingestão de fibras solúveis e aumento das 
insolúveis.

(E) controle da ingestão de calorias provenientes dos carboi-
dratos (máximo de 45%).

35. Ao realizar a avaliação nutricional de um paciente obeso, o nu-
tricionista observou depósito aumentado de gordura nos quadris, 
comparado a uma pera. Esse tipo de obesidade é denominado

(A) ginóide, e sua presença está relacionada com um maior risco 
para artroses e varizes.

(B) central, e sua presença está relacionada com risco elevado 
para doença isquêmica do coração.

(C) generalizada, e sua presença está relacionada com risco 
maior para alguns tipos de câncer.

(D) mórbida, e sua presença está relacionada com risco ele-
vado para doenças respiratórias.

(E) androide, e sua presença está associada com risco elevado 
para doenças crônicas.

36. Um exemplo de doença em que a dietoterapia é o tratamento 
preponderante, é a doença celíaca. Preparações culinárias que 
podem compor a dieta de pacientes com esse agravo são:

(A) arroz à grega, bife à milanesa e filé de frango ao molho 
de cerveja.

(B) mingau de aveia, pão integral e leite com chocolate em 
pó.

(C) banana-prata com aveia em flocos finos, salada de frutas 
sem açúcar e pudim de pão.

(D) quibe de carne, empadinha de palmito e cachorro-quente.

(E) quinoa com carne assada, arroz integral com ervilha e 
salada de pepino temperada com azeite.

37. Uma das indicações para a instalação de nutrição enteral, em 
adultos, ocorre nos casos de

(A) deficiência de enzimas como a insulina.

(B) ausência de prótese dentária.

(C) paraplegia de membros superiores.

(D) síndrome de má absorção.

(E) sinais de depressão moderada.

38. A fibrose cística é uma doença hereditária caracterizada por 
um comprometimento crônico da função pulmonar, além de 
outras complicações relacionadas ao pâncreas. O tratamento 
dos pacientes exige modificações importantes na dieta, a 
saber,

(A) incluir preparações com alimentos de baixa densidade 
calórica.

(B) evitar o uso de cloreto de sódio nas refeições principais.

(C) reduzir a ingestão de alimentos ricos em vitaminas lipos-
solúveis.

(D) aumentar a contribuição calórica das gorduras para  
30 a 40% do valor calórico total.

(E) considerar o gasto energético igual ao metabolismo basal 
acrescido de 20%.

39. A dieta recomendada para pacientes diabéticos (diabete me-
lito tipo 2) com diagnóstico nutricional de obesidade grau I 
deve ser

(A) normocalórica e hipoproteica.

(B) hipoproteica e hipoglicídica.

(C) normocalórica e hiperproteica.

(D) hipocalórica e normoproteica.

(E) hipoglicídica e hipolipídica.

40. A esofagite consiste na inflamação da mucosa esofágica e 
acarreta várias complicações de ordem alimentar e nutricional. 
Uma recomendação importante é

(A) fracionar a dieta em 4 refeições ao dia para evitar a es-
timulação gástrica dos alimentos.

(B) incluir alimentos que contenham cafeína e teobromina 
para aumentar a pressão do esfíncter esofagiano inferior.

(C) planejar a dieta com 20% do valor calórico total prove-
niente de lipídeos para  reduzir a ação da colecistocinina.

(D) evitar alimentos líquidos e semilíquidos na fase aguda 
para melhorar a disfagia.

(E) planejar a dieta, reduzindo a proporção de proteínas e de 
carboidratos para diminuir o volume ingerido.
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41. O cuidado nutricional prestado a pacientes internados envolve 
o oferecimento de dietas por via enteral, tanto para a manu-
tenção do estado nutricional como para a suplementação de 
certos nutrientes. Em relação à osmolalidade das fórmulas 
enterais, pode-se afirmar que

(A) é menor quanto maior a proporção de nutrientes hidro-
lisados.

(B) é independente da concentração de glicose.

(C) depende do tamanho de partículas iônicas e moleculares.

(D) é maior quanto maior for o peso molecular das partículas.

(E) está diretamente relacionada à composição nutricional e 
é função do pH da fórmula.  

42. A antropometria é uma importante ferramenta na avaliação 
nutricional utilizada pelo nutricionista em qualquer nível de 
atuação. Em relação à antropometria, é correto afirmar que

(A) a razão cintura/quadril é importante para determinar a 
massa magra em adultos.

(B) na avaliação nutricional de idosos, a medida mais im-
portante é a dobra cutânea triciptal, para avaliar o risco 
de desnutrição.

(C) para adolescentes, o ponto de corte do Índice de Massa 
Corporal para classificar excesso de peso e desnutrição 
é igual ao dos adultos.

(D) para crianças, os três melhores índices para classificar 
o estado nutricional são as relações peso/altura, altura/
idade e peso/idade.

(E) o Índice de Massa Corporal (IMC), apesar de muito uti-
lizado na avaliação de adultos, não é um bom indicador 
para determinar excesso de peso.

43. De acordo com as recomendações da Organização Mundial 
de Saúde, o adolescente é classificado com obesidade quando 
apresenta o valor de IMC acima do

(A) percentil 70.

(B) percentil 75.

(C) percentil 80.

(D) percentil 85.

(E) percentil 95.

44. A circunferência da cintura é uma medida muito utilizada 
na avaliação nutricional de adultos. Comumente, ela é usada 
para classificar o risco para doenças cardiovasculares, sendo 
considerado como risco elevado quando a medida for

(A) >70 cm em mulheres e >82 cm em homens.
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(E) >92 cm em mulheres e >104 cm em homens.

45. Um nutricionista atende um paciente de 48 anos de idade e 
realiza avaliação antropométrica, encontrando os seguintes 
dados: peso atual = 85 kg e altura = 175 cm. Esses dados 
permitem afirmar que o paciente

(A) apresenta obesidade classificada como grau I.

(B) apresenta sobrepeso.

(C) apresenta peso normal para sua idade.

(D) apresenta obesidade abdominal.

(E) apresenta obesidade classificada como grau II.

46. Por meio da avaliação do consumo alimentar de um homem 
com 35 anos de idade, uma nutricionista observou que 
ele consumiu em um dia 2 200 Kcal, 82,5 g de gordura e  
330 g de carboidratos. Sobre a distribuição dos macronutrien-
tes desse dia alimentar, pode-se afirmar que

(A) as gorduras contribuíram com 25% do total calórico.

(B) os carboidratos contribuíram com 55% do total calórico.

(C) as proteínas contribuíram com 12% do total calórico.

(D) as gorduras contribuíram com 20% do total calórico.

(E) os carboidratos contribuíram com 65% do total calórico.

47. O Brasil vem passando por um acelerado processo de transição 
nutricional. Nas últimas décadas, houve importantes mudanças 
nas prevalências de desnutrição infantil no Brasil. Conside-
rando-se a evolução na prevalência do déficit de estatura em 
crianças menores de cinco anos de idade, pode-se afirmar que

(A) ocorreu um relevante aumento nas prevalências de déficit 
de estatura nas áreas rurais do país.

(B) a diminuição na prevalência do déficit de estatura foi 
igual nas áreas urbanas e rurais do país.

(C) o ritmo de queda na prevalência do déficit de estatura foi 
mais acentuado na área rural da região Norte.

(D) apesar da diminuição na prevalência do déficit de esta-
tura, o problema ainda é relevante nas áreas urbanas e 
rurais do país.

(E) as menores prevalências de déficit de estatura são 
encontradas nas áreas urbanas das regiões Centro-Sul 
(englobando Sudeste, Sul e Centro-Oeste).

48. Na população adulta brasileira, a prevalência de excesso 
de peso vem aumentando nas últimas décadas. Sobre esse 
assunto, é correto afirmar que

(A) a prevalência de excesso de peso vem diminuindo nas 
mulheres mais escolarizadas.

(B) as maiores prevalências de excesso de peso são encon-
tradas nos homens de menor escolaridade.

(C) as maiores prevalências de excesso de peso são encon-
tradas nas mulheres de maior escolaridade.

(D) a prevalência de excesso de peso só é um problema 
relevante entre as mulheres de maior escolaridade.

(E) as menores prevalências de excesso de peso são dos 
homens de maior escolaridade.
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49. Os leites pasteurizados são encontrados no mercado sob 
diversos tipos: A, B e C, que diferem entre si devido ao teor 
de gordura e à
(A) qualidade microbiológica indicada pela contagem padrão 

de bactérias.
(B) quantidade de micro-organismos gram negativos.
(C) presença de bactérias patogênicas, mas não produtoras 

de toxinas.
(D) qualidade organoléptica conferida pelo teor de micro-

organismos.
(E) qualidade microbiológica determinada pela presença ou 

ausência de Staphilococcus aureus.

50. Em cocção, uma carne perde 20% de seu peso e seu fator 
de correção é de 1,1. Para oferecer uma porção de 100 g por 
comensal, para um total de 200 pessoas, é necessário comprar
(A) 18,2 kg.
(B) 23,2 kg.
(C) 26,4 kg.
(D) 31,8 kg.
(E) 38,8 kg.

51. As Unidades de Alimentação e Nutrição devem dispor dos 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs). Com 
relação aos POPs, é correto afirmar que
(A) esses documentos devem permanecer bem guardados, 

pois seu único objetivo é ser apresentado à autoridade 
sanitária, sempre que requerido.

(B) devem conter as instruções sequenciais das operações e a 
frequência de execução, especificando o nome e o cargo 
dos responsáveis pelas atividades.

(C) são documentos onde constam unicamente as instruções 
sequenciais de todas as operações consideradas de risco.

(D) devem ser implementados apenas para itens relacionados 
à higienização de equipamentos, utensílios e ambiente.

(E) só precisam ser feitos em unidades que não contam com 
supervisão de nutricionistas, garantindo a produção de 
refeições seguras.

52. Muitos alimentos, ao serem submetidos à cocção, perdem 
algumas de suas propriedades nutritivas. A retenção dos 
nutrientes no alimento está diretamente ligada à
(A) quantidade de água utilizada e tempo de cocção.
(B) característica do utensílio para cozer alimentos e fonte 

de calor.
(C) fração de parte comestível e índice de reidratação.
(D) concentração de eletrólitos no alimento e teor vitamínico.
(E) forma de processamento e índice de gelatinização.

53. Um dos indicadores das condições de conservação de carnes é a 
cor, e o aspecto vermelho vivo da carne fresca é determinado pela
(A) ação enzimática e grau de maturação.
(B) presença de actina e miosina.
(C) grau de maturação e tipo de abate.
(D) presença de hemoglobina e mioglobina.
(E) albumina e globulina.

54. As leguminosas são grãos contidos em vagens e as mais 
utilizadas em preparações culinárias são:

(A) broto de feijão, triticale e vagem.

(B) castanha-de-caju, castanha-do-Pará e pinhão.

(C) ervilha,  feijão preto e gergelim.

(D) noz moscada, gergelim e alho-poró.

(E) amendoim, feijão preto e soja.

55. O controle higiênico sanitário dos alimentos exige dos envol-
vidos no processo de produção de refeições o conhecimento 
de todas as possíveis formas de contaminação dos alimentos. 
Dentro do sistema APPCC (Análise de Perigos em Pontos 
Críticos de Controle), define-se perigo como

(A) local, equipamento ou pessoa que pode representar risco 
à saúde.

(B) contaminação de origem biológica, química ou física que 
pode causar agravo à saúde.

(C) probabilidade estimada de ocorrência de contaminação 
por agente biológico, químico ou físico.

(D) condição em que os procedimentos operacionais não foram 
executados de acordo com o Manual de Boas Práticas.

(E) valor atribuído a determinados locais ou procedimentos 
operacionais que representam risco à saúde.

56. As instalações físicas de uma unidade de alimentação devem 
ser adequadas às operações que são realizadas nos diferentes 
setores da unidade. Uma recomendação importante para a área 
de preparo de alimentos é

(A) a utilização de luminárias com coletores de água prove-
niente da condensação de vapores.

(B) a instalação de caixas de gordura com dimensões com-
patíveis com o volume de resíduos produzido.

(C) a instalação de telas milimetradas e removíveis nos 
equipamentos de sistema de exaustão.

(D) a utilização de substâncias odorizantes ou desodorizantes, 
desde que aprovadas por órgão competente.

(E) a proibição do uso de controle químico de vetores e 
pragas urbanas por meio de substâncias desinfestantes.

57. O nutricionista de uma unidade de alimentação de um hospital 
geral foi informado de que o auxiliar de cozinha estava com 
diarreia. Nessa situação, o nutricionista deve

(A) encaminhá-lo para ajudar no balcão de porcionamento e 
distribuição de alimentos.

(B) encaminhá-lo para trabalhar na área de escolha manual 
de cereais e feijão.

(C) deslocá-lo para a área de pré-preparo de vegetais.

(D) afastá-lo da tarefa de auxiliar o cozinheiro no preparo 
dos alimentos.

(E) deslocá-lo para a tarefa de recebimento de gêneros 
alimentícios.
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58. Durante o preparo de uma torta salgada, foi aberto um pacote 
de 5 kg de farinha de trigo e foram utilizados 2 kg. A sobra 
da farinha deve ser colocada em um recipiente adequado e 
identificado com, no mínimo, as seguintes informações:

(A) data de fracionamento, nome do manipulador e prazo de 
validade.

(B) número do lote, nome do alimento e data de preparo da 
torta.

(C) número do lote, data do preparo e prazo de validade da 
embalagem original.

(D) nome do alimento, data de fracionamento e prazo de 
validade após a abertura da embalagem original.

(E) nome do alimento, nome do responsável pelo preparo 
e data.

59. No que se refere a sobremesas à base de leite, preparadas 
com 24 horas de antecedência, a sua distribuição deve ficar 
armazenada sob refrigeração até, no máximo,

(A) 8º C.

(B) 10º C.

(C) 12º C.

(D) 14º C.

(E) 16º C.

60. Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por um processo 
de grande diminuição nas taxas de fertilidade e mortalidade, 
levando ao processo de envelhecimento populacional. Assim, 
a atenção à saúde do idoso vem ocupando papel importante 
nas políticas de saúde. Sobre a atenção nutricional dessa 
população, é correto afirmar que

(A) no idoso ocorre diminuição do tecido adiposo e aumento 
da massa muscular, refletindo em um aumento nas ne-
cessidades de energia.

(B) o estado nutricional do idoso é o reflexo de hábitos ali-
mentares atuais, sendo influenciado por diversos efeitos 
de curto prazo.

(C) com o envelhecimento ocorre diminuição da massa 
muscular e aumento gradativo no porcentual de gordura 
corporal, refletindo na diminuição do metabolismo basal.

(D) no idoso ocorre uma diminuição da visão fazendo com 
que ele se alimente com porções maiores de alimentos, 
consumindo um número excessivo de calorias.

(E) as doenças crônicas não transmissíveis são pouco fre-
quentes nessa população, por isso há pouco consumo de 
medicamentos que podem gerar interações indesejáveis.




