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CCCAAARRRGGGOOO::: NNNUUUTTTRRRIIICCCIIIOOONNNIIISSSTTTAAA

TEXTO I:
A moléstia é real, os sintomas são claros, a síndrome está completa: o homem continua cada vez mais incomunicável 

(porque deturpou o termo Comunicação), incompreendido, e/ou incompreensível, porque se voltou para dentro e se auto-
analisa continuamente, mas não troca com os outros estas experiências individuais; está “desaprendendo” a falar, usando 
somente o linguajar básico, essencial, e os gestos. Não lê, não se enriquece, não se transmite. Quem não lê, não escreve. 
Assim, o homem do século XX, bicho de concha, criatura intransitiva, se enfurna dentro de si próprio, ilhando-se cada 
vez mais, minado pelas duas doenças do nosso tempo: individualismo e solidão. 

(Ely Vieitez – Laboratório de Literatura, São Paulo: Estrutural, 1978) 

01) A respeito do trecho “A moléstia é real, os sintomas são claros, a síndrome está completa:...” é correto afirmar 
que ocorre: 
A) O uso de um recurso na construção do texto que mostra a enumeração de algumas ideias que caracterizam o 

pensamento. 
B) O uso de palavras que expressam exatamente o contrário da ideia principal. 
C) O emprego de expressões contrastantes. 
D) O emprego de palavras agradáveis, em substituição às que têm um sentido desagradável. 

02) O uso dos parênteses no texto tem o seguinte objetivo: 
A) Introduzir uma explicação para a palavra “incomunicável”. 
B) Introduzir o motivo pelo qual o homem continua cada vê mais incomunicável.  
C) Introduzir uma explicação para o que venha a ser “comunicação”. 
D) Introduzir um assunto diferente dentro do tema principal tratado no texto. 

03) A autora afirma que o homem, cada vez mais, passa a demonstrar com maior intensidade qualificações como: 
incomunicável, incompreendido, e/ou incompreensível. No fragmento “incompreendido, e/ou incompreensível”,
foi usado um recurso coesivo a partir do qual é possível afirmar que:  
A) O homem tornou-se um ser que não pode ser compreendido pelos outros. 
B) O ser humano é incapaz de compreender a si mesmo. 
C) O ser humano é incapaz de compreender a seus semelhantes. 
D) O homem tornou-se um ser que pode não ser compreendido ou não se deixa compreender, ou ainda, é capaz de 

não ser compreendido ao mesmo tempo em que não se deixa compreender.

04) Em “... porque se voltou para dentro e se auto-analisa continuamente...” a conjunção em destaque pode ser 
substituída sem prejuízo do sentido por: 
A) já que    B) que    C) conquanto   D) desde que  

05) A seguir, indique a sequência em que todas as palavras podem ser classificadas quanto à tonicidade como 
paroxítona:
A) minado, sintomas, claros 
B) século, lê, tempo 
C) está, escreve, síndrome 
D) linguajar, transmite, solidão 

TEXTO II: 
Lá em casa eles me viam tão entregue a esse livro, tão quietinha num canto, só eu e o livro, que eles me deram, 

correndo, uma porção de Lobatos. Eu li; eu experimentei eles todos; eu curti. Mas Reinações de Narizinho tinha me dado 
um prazer tão intenso, que era pra ele que eu voltava sempre ao longo da minha infância. Esse livro sacudiu a minha 
imaginação. E ela tinha acordado. Agora ... ela queria imaginar. 

(Lygia Bojunga Nunes. Livro – Um encontro com Lygia Bojunga Nunes. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1990) 

06) Analise o trecho a seguir retirado do texto II: 
“Lá em casa eles me viam tão entregue a esse livro, tão quietinha num canto, só eu e o livro, que eles me deram, 
correndo, uma porção de Lobatos.” A respeito do trecho anterior, assinale a afirmativa correta quanto à 
classificação dos elementos no período: 
A) A expressão “Lá em casa” indica um complemento nominal. 
B) Em “Lá em casa eles me viam” o sujeito é composto. 
C) O vocábulo “correndo” indica um adjunto adverbial de intensidade. 
D) O verbo “deram” possui como complemento verbal “uma porção de Lobatos”.

07) Indique o par de palavras que exprime um fato (ação, estado ou fenômeno) no tempo: 
A) casa, intenso   B) curti, sacudiu  C) infância, tão   D) acordado, todos 
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08) No final do texto, o pronome “ela” é usado como elemento de coesão textual e refere-se à: 
A) Reinações de Narizinho. 
B) Menina que gostava de ler Monteiro Lobato. 
C) Literatura de um modo geral. 
D) Imaginação da autora.  

09) Ao dizer que “o livro sacudiu” a imaginação, infere-se que, de acordo com o contexto: 
A) Aquele livro determinado foi o ponto de partida para o processo de criação e imaginação da autora.  
B) O ato de “sacudir” indica uma “desarrumação”, ou seja, algo que estava no lugar e agora não está mais, gerando 

dessa forma uma consequência negativa. 
C) O livro em questão teria sido o motivo do isolamento da autora com o restante do grupo familiar, pelo motivo de 

ter remexido com os seus pensamentos mais profundos. 
D) A imaginação da autora sofreu, em virtude da leitura do livro, um processo de transformação em que não era 

possível externar seus sentimentos ao mundo exterior.    

10) Apesar da coleção de livros de Lobato que lhe foram dados, a autora afirma que sempre voltava para o título 
“Reinações de Narizinho”, tal fato demonstra, no contexto, que: 
A) Na verdade, a leitura só era importante para ela quando estava lendo “Reinações de Narizinho.”
B) A autora reconhece a importância de “Reinações de Narizinho” para a sua formação enquanto leitora, já que era 

com grande prazer que lia tal título. 
C) “Reinações de Narizinho” foi, para autora, um pretexto para que pudesse conseguir toda a coleção do autor 

Monteiro Lobato. 
D) A insistência em ler o sempre o mesmo título demonstra uma imaturidade própria da infância.  

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS
11) Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, qual deve ser a periodicidade de realização da higienização da 

área de preparo de alimentos? 
A) 3 vezes ao dia. 
B) 6 vezes ao dia. 
C) 9 vezes ao dia. 
D) Quantas vezes forem necessárias, logo após o término dos trabalhos. 

12) Analise as definições apresentadas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Desinfecção: operação de redução, exclusivamente por método físico, do número de micro-organismos em 

nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.  
(     ) Higienização: operação que compreende duas etapas: a limpeza e a desinfecção. 
(     ) Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e/ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, 

gordura e outras sujidades.  
A sequência correta está em: 
A) F, V, V   B) V, V, V   C) F, F, F   D) V, V, F 

13) São métodos objetivos que podem ser utilizados para avaliar o estado nutricional do indivíduo, EXCETO: 
A) Antropometria.   
B) Exame físico.   
C) Composição corporal.  
D) Parâmetros bioquímicos. 

14) Assinale a alternativa que representa um método prospectivo de avaliação do consumo alimentar: 
A) Recordatório de 24 horas. 
B) Questionário de frequência alimentar. 
C) Registro alimentar estimado. 
D) N.R.A. 

15) O Registro Alimentar Pesado é um método de avaliação do consumo alimentar, no qual o indivíduo registra o 
peso dos alimentos, logo após o seu consumo. É um método que aumenta a acurácia do tamanho das porções e, 
consequentemente, dos nutrientes ingeridos. Por outro, lado pode apresentar alguma desvantagem, assinale-a: 
A) Não fornece informações sobre a quantidade consumida. 
B) Não identifica os tipos de alimentos consumidos. 
C) Exige tempo. 
D) Depende da memória. 

16) Uma criança é considerada de baixo peso ao nascer viva, pesando menos de: 
A) 2000g   B) 2500g   C) 2250g   D) 1850g 
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17) O método de avaliação da composição corporal por bioimpedância elétrica baseia-se na condutividade elétrica, 
para a estimativa dos compartimentos corporais. Acerca disso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas: 
(     ) Os tecidos magros são altamente condutores de corrente elétrica. 
(     ) Os resultados da avaliação por este método podem ser afetados por fatores como alimentação, desidratação e 

ciclo menstrual. 
(     ) Uma possível retenção hídrica do indivíduo não afetaria os resultados obtidos pela avaliação por bioimpedância 

elétrica.
A sequência correta está em: 
A) F, F, F   B) V, V, V   C) V, F, V   D) V, V, F 

18) De acordo com as definições propostas pelo sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), 
assinale a alternativa INCORRETA quanto aos perigos: 
A) Os perigos à saúde do consumidor são classificados em químicos, físicos e biológicos e são específicos para cada 

produto. 
B) Os perigos biológicos compreendem bactérias patogênicas ou não, vírus e parasitas. 
C) Os perigos físicos incluem cacos de vidro, fios de cabelos, entre outros. 
D) Os perigos químicos podem ser defensivos agrícolas, antibióticos, sanitizantes e uma grande quantidade de 

produtos químicos que podem entrar em contato com o alimento.  

19) São diretrizes programáticas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), EXCETO: 
A) Estímulo a ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos. 
B) Monitoramento da situação alimentar e nutricional. 
C) Promoção do desenvolvimento de linhas de investigação. 
D) Prevenção, mas não o controle dos distúrbios e doenças nutricionais.  

20) Um dos pontos prioritários da questão alimentar e nutricional da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN) está relacionado às deficiências de micronutrientes, centralizadas no trinômio: 
A) Vitamina A / Ferro / Iodo 
B) Vitamina A / Ferro / Cálcio 
C) Vitamina D / Ferro / Iodo 
D) Vitamina D / Iodo / Cálcio 

21) O Programa Nacional Saúde de Ferro constitui uma das ações do conjunto de estratégias, voltadas para o 
controle e redução da anemia por deficiência de ferro no país e, consiste, principalmente em: 
A) Suplementação medicamentosa de ferro e de vitamina C para crianças de 6 a 18 meses de idade, gestantes a partir 

da 20ª semana. 
B) Suplementação medicamentosa de ferro somente para crianças de 6 a 18 meses de idade. 
C) Suplementação medicamentosa de ferro para crianças de 6 a 18 meses de idade, gestantes a partir da 20ª semana e 

mulheres até o 3° mês pós-parto. 
D) N.R.A. 

22) Sobre as definições propostas pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Vigilância nutricional: parte da vigilância alimentar e nutricional, tratando como enfoque principal o estado de 

nutrição de grupos biológicos e sociais mais expostos aos problemas da nutrição.  
(     ) Transição epidemiológica: mudanças que ocorrem nos perfis de morbimortalidade de uma população, tendo 

como substrato principal, a transição demográfica de uma pirâmide etária “jovem” para um modelo de 
população madura ou envelhecida. 

(     ) Riscos nutricionais: condições caracterizadas por probabilidade aumentada de que um determinado problema 
nutricional possa acontecer ou já esteja ocorrendo. 

A sequência correta está em: 
A) V, V, V   B) F, F, F   C) V, V, F   D) F, F, V 

23) É considerada hiperprotéica a dieta que possui proteínas totais/dia na proporção de: 
A) 0,6g/kg/dia  B) 0,8g/kg/dia   C) 1,0g/kg/dia   D) 2,0g/kg/dia 

24) Assinale a alternativa correta sobre as características de algumas dietas modificadas: 
A) Dieta branda: sem nenhuma restrição, deve preencher todos os requisitos de uma dieta equilibrada. 
B) Dieta pastosa: os alimentos devem estar em forma de purê, mingau, batidos ou triturados, exigindo pouca 

mastigação e facilitando a deglutição. 
C) Dieta líquida: utiliza preparações líquidas e pastosas associadas, de fácil digestão, mastigação e deglutição. 
D) Dieta leve: utiliza somente alimentos de consistência líquida, na temperatura ambiente, que produzem poucos 

resíduos e são de fácil digestão. 



PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOO SSSEEELLLEEETTTIIIVVVOOO SSSIIIMMMPPPLLLIIIFFFIIICCCAAADDDOOO ––– PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL DDDEEE CCCAAARRRDDDOOOSSSOOO MMMOOORRREEEIIIRRRAAA///RRRJJJ

NUTRICIONISTA 
   www.consulplan.net         atendimento@consulplan.com - 5 -

25) O peso é a soma de todos os componentes e reflete o equilíbrio protéico-energético do indivíduo. Assinale a 
alternativa INCORRETA com relação a este parâmetro: 
A) O peso usual é utilizado como referência na avaliação das mudanças recentes de peso e em casos de 

impossibilidade de medir o peso atual. 
B) O peso atual é obtido por meio de uma balança calibrada de plataforma ou eletrônica, na qual o indivíduo deverá 

se posicionar de pé, no centro da base da balança, descalço e com roupas leves. 
C) O modo mais prático para o cálculo do peso ideal ou desejável é pela utilização da fórmula do Índice de Massa 

Corporal (IMC). 
D) A porcentagem de adequação do peso atual em relação ao ideal é calculada a partir da seguinte fórmula: peso 

ideal x 100 / peso atual. 
CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS

26) No artesanato, o município de Cardoso Moreira tem projeção, considerando: 
A) Bordado e pintura em tela. 
B) Bordado, material reciclável e madeira. 
C) Barro e recicláveis. 
D) Confecção de bonecas. 

27) Sobre a história do município de Cardoso Moreira, analise: 
I. Os freis franciscanos, na margem direita do Rio Muriaé, fundaram um agrupamento indígena, por volta de 1672. 

II. Os fazendeiros que precisam escoar sua produção se organizaram para construir um ramal da estrada de ferro até 
Carangola.

III. O Comendador Cardoso Moreira, fazendeiro de grandes investimentos, tornou-se grande acionista da estrada de 
ferro.

IV. D. Pedro II e a Princesa Isabel compareceram à inauguração da estrada de ferro. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III   B) II, III, IV   C) I, II, III, IV   D) I, III, IV 

28) Assinale abaixo, um dos pontos turísticos de maior atração no município de Cardoso Moreira: 
A) O Morro do Cristo.  
B) As embarcações.   
C) O Museu da Criança.  
D) O Festival do Sorvete. 

29) Pela sustentação econômica do município de Cardoso Moreira, identifique abaixo, as Agências Bancárias que 
funcionam nesse município: 
A) Bradesco e Unibanco. 
B) Itaú, Bradesco e Brasil. 
C) Caixa Econômica Federal, HSBC e Mercantil. 
D) HSBC e Brasil. 

30) Nas afirmativas abaixo sobre o município de Cardoso Moreira, marque V para as verdadeiras e F para as 
falsas:
(     ) A rodovia que dá acesso ao município é a BR-356. 
(     ) A assinatura do documento de emancipação do município de Cardoso Moreira foi do Governador Moreira 

Franco, em 1989. 
(     ) Catarino, Palmeira e Cachoeiro são alguns dos bairros do município de Cardoso Moreira. 
(     ) Italva e São Fidélis são alguns dos municípios limítrofes de Cardoso Moreira. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, V  B) V, V, V, F   C) V, F, V, F   D) V, V, F, F 




