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PROVA OBJETIVA: 26 de setembro de 2010 

 

NÍVEL SUPERIOR 
NUTRICIONISTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de 
Noções de Informática, 05 de Legislação (RJU do Servidor Municipal – Lei nº 6.116/99) e 15 de Conhecimentos 
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há 
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término 
às 18:30h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 
recebidos. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Oriximiná, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2010-PMO.  

 
Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O sentido linguístico da vida 
 

Aldo Bizzocchi 
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Segundo consta, nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas, vale dizer, a questionar a nossa própria existência. E isso se dá 
exatamente porque somos a única espécie dotada de linguagem. (Observe que falo em 
"linguagem" e não em "comunicação", pois esta todas as espécies superiores possuem.) 
Em outras palavras, é a linguagem que permite a consciência. 

Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano: a origem do Universo 
(e, portanto, de tudo o que existe), a origem da vida e a origem da consciência (isto é, 
de uma forma de vida que sabe que está viva e que o Universo ao redor existe). Mas 
este último mistério se prende a um quarto e bem menos explorado: a origem da 
linguagem. 

Quatro condições são necessárias à existência da consciência. Em primeiro 
lugar, vida: seres inanimados não têm consciência (embora alguns filósofos New Age 
afirmem que sim). Em segundo lugar, atividade mental: amebas são vivas mas não 
conscientes. Em terceiro, memória: só posso compreender que um pássaro em voo está 
em movimento porque me lembro de que, um instante atrás, ele estava em outro lugar 
do céu; só posso saber que estou vivo e quem sou porque me lembro do meu passado. 
Se eu não tivesse memória, cada instante da minha existência seria como o primeiro, e 
eu viveria um eterno "nascimento". Enfim, a consciência está ligada à sensação, não 
importa se real ou ilusória, da passagem do tempo. 

Finalmente, a quarta condição para a consciência é a linguagem. Animais 
superiores, como cães e chimpanzés, são vivos, inteligentes, dotados de memória e, no 
entanto, não parecem ter consciência de si mesmos além de suas sensações, 
sentimentos e pulsões de satisfazer necessidades fisiológicas.  

Somente a linguagem humana realiza abstrações, ou seja, cria um mundo "que 
não existe" a partir do que existe. Por isso, o maior impasse da filosofia não é descobrir 
se a realidade que vemos está aí ou não (é bem provável que sim, ainda que não seja 
exatamente como a vemos). É saber se a realidade que só vemos em nossa mente 
existe fora dela. Enfim, nossa vida tem algum sentido ou somos nós que damos sentido 
a ela? 

 
http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11971  

[com adaptações] 

 
 

01. Leia os enunciados abaixo, 
 

I. Cabe à Filosofia, segundo Aldo Bizzocchi, chegar a conclusões a respeito das realidades criadas por 
nossas abstrações. 
II. Afirma-se, no texto, que o ser humano é a única espécie viva capaz de se comunicar; por isso, a 
única que tem consciência. 
III. Para Aldo Bizzocchi, a sensação de passagem do tempo, assim como a existência da realidade 
externa, são indubitavelmente ilusórias. 
IV. De acordo com o autor, para haver consciência, não basta ter vida; é preciso também ser inteligente, 
ter memória e ser dotado de linguagem. 

 

Em relação às idéias desenvolvidas no texto, está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
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02. O questionamento ontológico a que se refere Aldo Bizzocchi diz respeito a 
(A) dúvidas acerca da linguagem humana. 
(B) indagações a respeito da existência humana. 
(C) perguntas relativas a outras espécies superiores de vida. 
(D) incertezas quanto ao fato de ser o homem a única criatura do planeta. 

 
03. Julgue os itens abaixo: 
 

I. A locução “Por isso” (linha 25) sinaliza uma causa.  
II. “Em outras palavras” (linha 5) retoma e contradiz a ideia apresentada anteriormente. 
III. A expressão “vale dizer” (linha 2) introduz uma explicação e tem o mesmo valor da locução “ou seja”. 
IV. A substituição de “a torturar” (linha 6) por “que torturam” mantém a coerência e a correção 
gramatical do período. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
04. Em “É a linguagem que permite a consciência”, o “que” é pronome relativo com função anafórica. 
Esse mesmo fenômeno coesivo ocorre em 
(A) “só posso saber que estou vivo” (linha 16). 
(B) “cria um mundo ‘que não existe’" (linhas 24-25). 
(C)  “embora alguns filósofos New Age afirmem que sim” (linhas 12-13). 
(D) “só posso compreender que um pássaro em voo está em movimento” (linhas 14-15). 
 
05. Julgue os enunciados abaixo: 

 

I. O substantivo “pulsões” (linha 23) significa força que dirige e incita as ações dos seres vivos. 
II. Há uma concordância siléptica em “nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas” (linhas 1-2). 
III. A palavra “intelecto” em “Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano” (linha 6) poderia 
ser substituída, sem perda de sentido, por “mente”. 
IV. Em “cada instante da minha existência seria como o primeiro, e eu viveria um eterno ‘nascimento’” 
(linhas 17-18), os verbos estão no futuro do pretérito e encerram ações a serem realizadas no futuro. 

 

É verdadeiro o que se afirma em 
(A) I e III. 
(B) I, II e III. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
06.  No Microsoft Office Excel 2007, quando o usuário precisa executar a correção ortográfica dos 
textos contidos numa planilha, é necessário pressionar a tecla de função  
(A)  F2. 
(B)  F3. 
(C)  F7. 
(D)  F8. 
 
07.  No Windows XP, o acesso ao menu Iniciar pode ser feito por meio das seguintes opções, exceto: 
(A)  um clique simples no botão Iniciar. 
(B)  pressionando as teclas CTRL + ESC. 
(C)  pela tecla Windows. 
(D)  pressionando as teclas ALT + I. 
 
08.  Os sites do tipo Portal disponibilizam páginas para que os usuários possam bater papo on-line com 
os outros usuários. Esses sites são chamados de 
(A)  Salas de Chat. 
(B)  Conversas Virtuais. 
(C)  Usuários on-line. 
(D)  Portal Virtual. 

 
09.  O item “Opções da Internet” presente no menu “Ferramentas” do Internet Explorer 6.0 possui a guia 
“Programas”, onde o usuário pode especificar que programa o Windows utiliza automaticamente para 
cada serviço da Internet.  Dentre as opções abaixo, aquela que não representa um Serviço de Internet é 
a  
(A)  e-mail. 
(B)  grupo de notícias. 
(C)  lista de contatos. 
(D)  compiladores. 
 
10.  No Windows Explorer, após abrir a “Lixeira”, o usuário seleciona o arquivo desejado e utiliza o 
comando ___________ do menu Arquivo para recuperar o arquivo excluído. 
 

O comando que preenche a lacuna acima é o  
(A)  Consertar. 
(B)  Restaurar. 
(C)  Reparar. 
(D)  Compor.  
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LEGISLAÇÃO 
 

11. A Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de dezembro de 1999, do Município de Oriximiná-PA, instituiu o 
Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos municipais. Em consonância com as disposições 
legais ali contidas e em relação às formas de provimento em cargo público municipal, considere: 
I. A nomeação far-se-á em caráter efetivo ou temporário; a primeira hipótese ocorre quando se tratar 

de cargo isolado da carreira; a segunda, para cargos de confiança, de livre exoneração, sendo 
necessário para ambos os casos de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos. 

II. A recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, sendo 
decorrente de reintegração do anterior ocupante. 

III. A reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 
médica. 

IV. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica 
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 
 

Estão corretos os itens  
(A) I e IV, somente. 
(B) II e IV, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, e III, somente. 
 
12. Atualmente, o serviço público, além de constituir símbolo de estabilidade, proporciona a obtenção de 
certas vantagens pecuniárias incomuns em outros postos de trabalho na iniciativa privada. Acerca das 
disposições atinentes às vantagens do servidor público constantes na Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de 
dezembro de 1999, do RJU do Município de Oriximiná-PA é correto afirmar:  
I. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, 

reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua 
vinculação, ressalvado o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil. 

II. Vencimento é a remuneração no cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou 
temporárias estabelecidas em lei. 

III. Provento é o tipo de sistema remuneratório devido exclusivamente aos servidores ocupantes de 
cargo em comissão. 

 

Estão incorretos os itens  
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, II e III. 
 
13. Sobre os deveres do servidor público municipal, assinale a alternativa correta.  
(A) Cumprir as ordens superiores, posto que manifestamente ilegais, é dever do servidor público 

municipal. 
(B) O servidor deve zelar pela economia do material e do patrimônio público de modo a restringir 

atendimento àqueles que deles não consumirem. 
(C) Deve o servidor tratar com urbanidade apenas àqueles que lhe despenderem tratamento recíproco. 
(D) Ao servidor é atribuído o dever de atender ao público em geral, fornecendo com presteza as 

informações requeridas, salvo as protegidas por sigilo. 
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14. Quanto à estabilidade no serviço público municipal, e a aspectos a ela atinentes, assinale a 
alternativa correta.  
(A) Os requisitos para a obtenção da estabilidade são: provimento efetivo em razão de concurso público 

e decurso do estágio probatório, não havendo necessidade de emissão de parecer concluindo a 
favor da confirmação do servidor em estágio. 

(B) A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, outorgado a servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo em razão de concurso público que tenha transposto o estágio probatório 
no período de 2 (dois) anos. 

(C) Estágio probatório é o período em que o servidor será observado pela Administração com o objetivo 
de apurar sua aptidão para o exercício do cargo, mediante a verificação de certos requisitos 
legalmente definidos. 

(D) Caso não satisfaça às condições do estágio probatório, o servidor, além de não obter a estabilidade, 
será demitido de ofício. 

 
15. No que concerne às vedações atribuídas ao servidor público municipal, considere: 
I. Cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa, mesmo em situações 

transitórias de emergência. 
II. Promover manifestações de apreço no recinto da repartição. 
III. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. 
IV. Exercer qualquer outra atividade profissional, posto que seja compatível com o cargo ou função e 

com o horário de trabalho. 
 

Constituem vedações ao servidor público as assertivas contidas nos itens  
(A) I e III, somente. 
(B) I e II, somente. 
(C) II e IV, somente. 
(D) II e III, somente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16. Segundo a pirâmide alimentar dos alimentos, baseado na dieta de 2000 kcal, uma porção do grupo 
das carnes e ovos, equivale a  
(A) 190 kcal. 
(B) 195 kcal. 
(C) 200 kcal. 
(D) 250 kcal. 
 
17. O valor nutritivo de um alimento é atribuído pela quantidade de energia e nutrientes contidos em 
sua composição.  Analise as alternativas abaixo e, em seguida, marque a assertiva CORRETA. 
I - Os alimentos fontes são aqueles que contêm até 5%do valor da DRI em uma porção usual.  
II - Os alimentos boa fonte são aqueles que contêm entre 20 a 30% do valor da DRI em uma porção 
usual. 
III - Os alimentos fonte são aqueles que contêm mais de 5% do valor da DRI em uma porção usual. 
IV - Os alimentos de excelente fonte são aqueles que contêm mais de 20% do valor da DRI em uma 
porção usual. 
 

Marque a alternativa correta. 
(A) Apenas a I está correta. 
(B) Apenas I e II estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas II e IV estão corretas. 
 
18. Calcule o NDpcal% de um cardápio de uma empresa que oferece 1800 kcal e 40,2g de proteína 
liquida em suas refeições. 
(A) 8,7% 
(B) 8,9% 
(C) 2,23% 
(D) 2,21% 
 
19. Quanto à ordenha do leite materno, marque a alternativa CORRETA. 
(A) Deve-se fazer massagem circular de frente para trás, até o mamilo. 
(B) Deve-se apertar e puxar devagar o mamilo para o deslizamento do leite. 
(C) Deve-se estimular suavemente os mamilos, estirando-os ou rodando-os entre os dedos. 
(D) Não se devem desprezar os primeiros jorros de leite de cada seio, pois eles contêm vitaminas. 
 
20. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2007), uma criança do sexo feminino, com idade de 6 
anos, que possui percentil 2, apresenta diagnóstico nutricional, em relação à estatura para a idade de 
(A) muito baixa estatura para idade. 
(B) baixa estatura para idade. 
(C) estatura adequada para idade. 
(D) estatura elevada para idade. 
 
21. A dieta isenta de lactose tem como característica conter alimentos sólidos e líquidos isentos de 
lactose, podendo não conter quantidades suficientes de proteína, cálcio e riboflavina. Marque a 
alternativa cuja doença NÃO tem como indicação de uso a dieta isenta de lactose: 
(A) Galactosemia. 
(B) Enterite regional.  
(C) Colite ulcerativa. 
(D) Homocistinúria. 
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22. Idosos que fazem uso de neurolépticos antiparkinsonianos têm sua absorção diminuída pelo 
consumo de dietas do tipo 
(A) hiperglicídicas ricas em metionina. 
(B) hiperproteicas ricas em metionina. 
(C) hiperlipídicas ricas em metionina. 
(D) hiperglicídicas rica em caseína. 
 
23. No diabético, a frutose, quando consumida em quantidades de 15 a 20% do valor energético total, 
pode levar à (ao) 
(A) diminuição do LDL-c. 
(B) aumento de LDL-c e triglicerídeos. 
(C) diminuição de HDL e triglicerídeos. 
(D) diminuição de LDL-c e aumento dos triglicerídeos. 
 
24. Em relação às shigelas, principais agentes de enterocolites no Brasil, marque a alternativa 
INCORRETA. 
(A) O período de incubação da doença é de um a sete dias, mais geralmente acontece no período 

inferior a quatro dias. 
(B) Os sintomas vão desde uma infecção assintomática até uma disenteria caracterizada por fezes 

muco sanguinolentas e até convulsões, em crianças menores de 4 anos. 
(C) A toxina shiga é produzida pela Shigela dysenteriae, sendo que seu principal papel parece estar 

relacionado à síndrome de uremia hemolítica. 
(D) A shigela apresenta um único flagelo que movimenta a bactéria em direção à mucosa intestinal. 
 
25. Conforme a Resolução RDC nº 216, de 15/09/2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação, julgue as alternativas a seguir.  
I - As instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas e íntegras, de 
forma a permitir a higienização dos ambientes.  
II - As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento 
manual.  
III - Os lavatórios devem possuir sabonete líquido inodoro antisséptico, toalhas de papel reciclado ou 
outro sistema higiênico e seguro de secagem das mãos, e coletor de papel acionado sem contato 
manual.  
IV - Durante a manipulação de alimentos, os manipuladores devem retirar todos os objetos de adorno 
pessoal, com exceção do uso da maquiagem, que é permitida pela resolução. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas I está correta. 
(B) I, II, III estão corretas. 
(C) II, III e IV estão corretas. 
(D) I, II, III, e I V estão corretas. 
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26. Os custos são imprescindíveis para o gerenciamento e o sucesso de uma Unidade de alimentação 
e Nutrição. A respeito da classificação dos custos quanto ao aspecto econômico e contábil, enumere a 
coluna abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 
 

1 - Custos fixos diretos    (  ) gêneros alimentícios 
2 - Custos fixos indiretos    (  ) energia elétrica 
3 - Custos variáveis diretos    (  ) salários 
4 - Custos variáveis indiretos    (  ) depreciação de equipamentos  
 

Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
(A) 2, 4, 1, 3. 
(B) 3, 4, 1, 2. 
(C) 1, 3, 2, 4. 
(D) 4, 3, 1, 2. 
 
27. O Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) é responsável por verificar 
os controles críticos, com ênfase no controle sanitário de alimentos. Assinale a alternativa CORRETA 
quanto aos princípios básicos do APPCC: 
(A) Realiza análise de perigos e relaciona-os com as etapas de preparação, determinando os pontos 

críticos de controle. 
(B) Uma vez implantado o sistema APPCC, não necessita estabelecer um sistema de documentação de 

seus procedimentos e registros.  
(C) Uma vez implantado o sistema APPCC, não são necessários procedimentos de comprovação para 

confirmar a eficácia do seu sistema. 
(D) As alternativas A e C estão corretas. 
 
28. Segundo a Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 DE JULHO DE 2009, o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) deve ofertar por semana, pelo menos,  
(A) duas porções de frutas e hortaliças (200g/aluno/semana). 
(B) três porções de frutas e hortaliças (200g/aluno/semana). 
(C) duatro porções de frutas e hortaliças (350g/aluno/semana). 
(D) três porções de frutas e hortaliças (280g/aluno/semana). 
 
29. Sobre a Vigilância Alimentar Nutricional, marque a alternativa CORRETA. 
(A) A pessoa atendida pelo PNAN que apresenta melhora do seu estado nutricional é desligada do 

programa devido à grande demanda. 
(B) A Vigilância Alimentar e Nutricional é um programa de prevenção, intervenção e monitoramento de 

programas relacionados à alimentação e nutrição a nível populacional e individual. 
(C) A referência técnica sobre a avaliação do estado nutricional para cada fase do ciclo de vida 

dependerá da área especifica da analise, pois cada região possui um parâmetro de referência. 
(D) Dentre as sete diretrizes que compõem o PNAN, a vigilância alimentar e nutricional está designada 

na terceira diretriz contemplada como “Monitoramento da situação alimentar e nutricional”. 
 
30. No código de ética do nutricionista, participar de movimentos reivindicatórios de interesse da 
categoria constitui-se um (uma) 
(A) direito.  
(B) dever.  
(C) responsabilidade profissional. 
(D) forma de relacionar-se com as entidades da categoria. 
 
 
 

 

 




