
I N S T R U Ç Õ E S

Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, antes de iniciar a prova:

1. O candidato recebe, juntamente com este Caderno de Provas, o Cartão-Resposta, único e
insubstituível. Conferir a escrita correta do nome constante no Cartão-Resposta.

2. O Cartão-Resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3. Este Caderno de Provas contém  30 questões, todas  com  5  (cinco) alternativas.

4. Para cada questão existe apenas UMA resposta a ser assinalada pelo candidato.

5. O valor de cada questão das provas é 0,33 (trinta e três décimos de ponto)

6. O Caderno de Provas só será trocado se apresentar problema de impressão, caso isso ocorra,
solicite ao Fiscal de Sala que tome as providências necessárias.

7. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o seu Cartão-Resposta e o
seu Caderno de Prova.

8. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da prova.

9. Eventuais questionamentos sobre a elaboração de questões,  podem ser comunicados ao fiscal.
Contudo, NÃO AGUARDE RESPOSTA, pois a ocorrência constará em ata pelo Fiscal de Sala, para
que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na dúvida, assinale a que mais lhe convier.

10. Sobre o Cartão-Resposta:
- preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul
ou preta;
- a rasura no Cartão-Resposta anula a respectiva resposta;
- não será fornecido outro Cartão-Resposta;
- não será atribuído ponto à questão que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada
no Cartão-Resposta;
- o Cartão-Resposta será lido por leitora ótica.
- o preenchimento do Cartão-Resposta deve ser feito dentro do horário normal de prova.

11. Na última página do Caderno de Provas, o candidato encontrará um espaço  para anotar suas
respostas, de acordo com as preenchidas do Cartão-Resposta.
Se desejar, preencha-o,  recorte-o e leve-o consigo.

12. A duração da prova é de 4 (quatro) horas,

13. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.

14. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na respectiva sala para saída
conjunta.

15. Os Cadernos das Provas Objetivas e o Gabarito Oficial, contendo as alternativas corretas às
respectivas  questões,  serão  divulgados  a partir das 18 horas do dia seguinte ao da prova.

16. O resultado do concurso será publicado no Site e no Órgão Oficial  do  Município.

Goioere, Junho de 2010.

A COMISSÃO
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PROVA PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA
Questão 01

Questão 04

Questão 03

Questão 02

Questão 05

Os frutoologossacarideos (FOS) são amplamente utilizados na indústria para a formulação de produtos alimentares
devido a seu sabor doce, puro e natureza não absorvível. Sua doçura é derivada de seu conteúdo de:

a) maltoxe;
b) frutose;
c) dextrose;
d) glicose;
e) sacarose.

São fontes de fibras solúveis:

a) Farelo, brócolis, cevada, maça;
b) Aveia, maça, cevada, laranja;
c) Aveia, limão, couve, cenoura;
d) Farelo, couve, trigo, cenoura;
e) Trigo, laranja, brócolis, limão.

Os alimentos prebióticos apresentam as seguintes funções:

I. Ajudam na manutenção da flora intestinal;
II. Estimulam a motilidade intestinal;
III. Controlam a absorção de proteína e vitaminas;
IV. Contribuem com a consistência normal das fezes, prevenindo assim a diarréia e a constipação intestinal

por alterarem a microflora colônica propiciando uma microflora saudável.

Qual (is) está (ão) incorreta(s)?

a) Apenas a I e a II;
b) Apenas a II e a III;
c) Apenas a IV;
d) Apenas I, II e IV;
e) Apenas a III.

Com base nas recomendações da FAO/Organização Mundial de Saúde-1985, para um ganho ponderal
gestacional de 12,5Kg são necessários 80000 kcal, logo para cada 1 Kg é requerido um adicional energético de:

a) 4000Kcal;
b) 5700Kcal;
c) 6400Kcal;
d) 7400Kcal;
e) 8200Kcal.

No preparo de fórmulas lácteas caseiras com leite de vaca fluido para lactente de 0 a 30 dias de nascido,
quanto ao esquema de adaptação e correto utilizar:

a) diluição 2/3, 5%farinha e 3%de açúcar;
b) diluição ao meio, 3%farinha e 5%de açúcar;
c) diluição 2/3,3%farinha e 5%de açúcar;
d) diluição ao meio, 5%farinha e 3%de açúcar;
e) integral, 5%farinha e 3%de açúcar.
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Questão 08

Questão 06

Questão 07

Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F), considerando a amamentação e os benefícios
que ela traz para a mãe, postada na caderneta da saúde da criança (Ministério da Saúde).

(    ) Reduz o risco de diabetes;
(    ) Ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal, diminuindo o risco de hemorragia e de anemia após o parto;
(    ) Reduz o peso mais rapidamente após o parto;
(    ) Reduz o risco de câncer de mama;
(    ) Aumenta o movimento intestinal facilitando a evacuação.

A seqüência correta de letras, de cima para baixo, é:

a) F, V, V, V, F;
b) V, V, F, F, V;
c) V, F, V, F, F;
d) V, V, V, V, F;
e) F, F, F, V, V.

Em relação à lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, na Seção II, Art 18, item IV compete à Direção Municipal
do Sistema Único de Saúde-SUS:

a) Executar serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento
básico e de saúde do trabalhador;

b) Atividades em alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, recursos humanos, saúde do trabalhador,
Vigilância Sanitária e farmacoepidemiologia, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador;

c) A administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
d) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais;
e) A realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde autorizada pelo Senado Federal.

Em relação ao Diabetes Melitus, analise os itens abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta:

I. O Objetivo Global do tratamento do Diabetes Melitus é auxiliar o indivíduo a fazer mudanças de estilo de vida
necessárias para levar aos resultados metabólicos desejados, não apenas conhecimento;

II. A Recomendação Nutricional (RDA) para ingestão de proteínas em diabéticos adultos é de 1,5g/Kg/ dia;
III. Sorbitol, manitol e xilitol são poliálcoóis comuns que têm uma resposta glicêmica maior que a sacarose e

outros carboidratos e não devem ser indicados para diabéticos;
IV. Os sintomas hipoglicêmicos moderados e avançados estão relacionados a neuroglicopenia e incluem dor de

cabeça, confusão, ausência de coordenação, visão embaçada, ira, ataques e coma;
V. A cetoacidose diabética é definida como níveis de glicose sanguínea elevada (130mg/dl) e a presença de

cetonas no sangue e urina.

A alternativa correta é:

a) Apenas o ítem III está correto;
b) Apenas os ítens I e IV estão corretos;
c) Apenas os ítens II, III e V estão corretos;
d) Apenas o ítem II está correto;
e) Todos os ítens estão corretos.

Na Insuficiência Renal Aguda, a recomendação de proteínas diárias deve ser:

a) 0,8 a 1,0 gramas/Kg de peso corporal ideal que aumenta à medida que a taxa de filtração glomerular
diminui até o normal;

b) 0,3 a 0,7 gramas/Kg de peso corporal ideal que aumenta à medida que a taxa de filtração glomerular
diminui até o normal;

c) 0,8 a 1,0 gramas/Kg de peso corporal ideal que aumenta à medida que a taxa de filtração glomerular
aumenta até o normal;

d) 0,4 a 0,6 gramas/Kg de peso corporal ideal que aumenta à medida que a taxa de filtração glomerular
diminui até o normal;

e) 1,0 a 1,2gramas/Kg de peso corporal ideal que aumenta à medida que a taxa de filtração glomerular diminui
até o normal.

Questão 09
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Questão 12

Questão 13

Questão 11

Questão 10

O envelhecimento pode contribuir para acelerar a perda óssea e o desenvolvimento de osteoporose senil.
Dessa forma, é INCORRETO afirmar que:

a) a atividade do calcitriol permanece inalterada com o envelhecimento;
b) a disponibilidade de cálcio está diminuída pela redução da ingestão;
c) a disponibilidade de vitamina D está diminuída pela redução da ingestão;
d) a síntese de calcitriol está diminuída pelo envelhecimento;
e) ocorre redução da produção de pró-vitamina D pela pele.

Para avaliar o estado nutricional, existem métodos que são considerados diretos e indiretos. Como método
direto podemos citar:

a) Avaliação do consumo alimentar;
b) Exame bioquímico;
c) Exame ergométrico;
d) Estatísticas vitais;
e) Estatísticas sociais.

Na avaliação do estado nutricional, as medidas bioquímicas são muito utilizadas. Entre os indicadores das
condições protéicas no organismo, o menos sensível é:

a) Albumina;
b) Pré-albumina;
c) Creatinina urinária;
d) Proteína carreadora de retinol;
e) Transferrina plasmática.

Entre as manifestações da anemia ferropriva destaca-se:

a) A intoxicação por cromo devido a sua maior absorção;
b) O edema generalizado e conjuntivas pálidas;
c) O aumento do número de linfócitos;
d) A diminuição da siderofilia total;
e) A hipercloridia.

Em referência aos distúrbios nutricionais observados no desnutrido, a afirmação que não corresponde às
alterações metabólicas freqüentes é:

a) Observa-se atrofia da mucosa gástrica e hipocloridria, com aumento do número de infecções;
b) No Kwashiorkor, a hipovitaminose A é a que mais se exterioriza;
c) No marasmo, há profundas alterações bioquímicas no sangue. Especialmente relacionadas às proteínas;
d) A depleção de magnésio e de potássio acompanha a deficiência protéica, sendo o balanço desses eletrólitos

tão importante quanto o consumo calórico-protéico;
e) Nenhuma das alternativas.

Uma menor tolerância à glicose torna os idosos mais suscetíveis à hipoglicemia ou hiperglicemia temporária.
Essa sensibilidade à insulina pode ser melhorada em relação ao uso de açúcares e fibras, respectivamente, da
seguinte forma:

a) Aumentando os simples e diminuindo as solúveis;
b) Diminuindo os simples e aumentando as solúveis;
c) Diminuindo os complexos e diminuindo as solúveis;
d) Aumentando os complexos e diminuindo as solúveis;
e) Aumentando os simples e aumentando as insolúveis.

Questão 14

Questão 15
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Questão 16

Questão 17

Questão 18

Para um paciente com diagnóstico de pancreatite crônica, com insuficiência das funções endócrinas e
exócrinas, deve-se prescrever:

a) Dieta hipercalórica, hipolipídica, hiperprotéica, hiperglícidica, com predominio de polissacarídeos;
b) Dieta hipercalórica, hipoprotéica, rica em fibras, hipopurínica;
c) Dieta hipocalórica, hipoprotéica, hipolipídica, hipossódica, com predomínio de glicídeos;
d) Dieta hipocalórica, hipolipídica, com predomínio de triglicerídeos de cadeia média, hipoglicídica;
e) Dieta hipercalórica, hiperlipidíca, hipoglícidica, com predominínio de aminoácidos aromáticos.

A deficiência de vitamina A pode ser diagnosticada pelo aparecimento de:

a) Manchas de Bitot;
b) Conjuntivite escarlate;
c) Fissuras dos epicantos;
d) Vascularização de córnea;
e) Infecção urinária.

O escolar de 6 a 12 anos de idade precisa de menos alimentos básicos utilizados na fase anterior. Entretanto,
devido às necessidades desta faixa etária, a ingestão tende a aumentar. Assim, neste período, pode ocorrer
um acréscimo ao seu peso de:
a) 3kg a 5kg;
b) 5kg a 10kg;
c) 8kg a 12kg;
d) 10kg a 15kg;
e) 15kg a 20kg.

Os alimentos perecíveis, como frutas e vegetais, devem ser conservados a uma temperatura de:
a) 3 a 8o C;
b) 9 a 10o C;
c) 12 a 15o C;
d) 16 a 18o C;
e) 18 a 20o C.

Para se obter o per capita de 150 gramas de carne, sabendo-se que o fator de correção é de 1,2, será
necessário comprar, em gramas, a seguinte quantidade de carne:
a) 180;
b) 190;
c) 200;
d) 210;
e) 220.

No reaquecimento dos alimentos, a medida de segurança a ser tomada é:
a) Atingir 74,5o C no centro geométrico do alimento;
b) Utilizar o banho-maria em temperatura entre 30o C e 56o C;
c) Manter a temperatura entre 20o C e 45o C após o choque térmico;
d) Refrigerar o alimento reaquecido em temperaturas de 5o C a 10o C;
e) Nenhuma das alternativas.

Questão 19

Questão 20

Questão 21






6

Questão 24

Questão 22

Questão 23

Um hospital municipal notificou à Vigilância Sanitária 123 casos de intoxicação alimentar que ocorrem entre
12 a 36 horas após a festa da cidade. Foram relatados os seguintes sintomas e sinais clínicos: sensação de
fadiga, náuseas, vômitos, diarréia, dor de cabeça e dispnéia. Em alguns casos ocorreu secura na garganta,
dificuldades na deglutição e distúrbio da voz. A intoxicação provável foi por:

a) Brucella ssp;
b) Bacillus cereus;
c) Escherichia coli;
d) Clostriidum Botulinum;
e) Salmonella.

O pH dos alimentos influência muito na sua conservação. Mofos proliferam melhor em alta acidez; leveduras
em pH entre 4 e 6 e bactérias em pH:

a) Acima de 9,0;
b) Entre 3,0 e 4,5;
c) A seguir de 5,0;
d) Acima de 4,5;
e) Entre 2,5 e 3,0.

Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), um dos auxiliares de cozinha sofreu um grave corte na mão
ao subdividir a carne, sem as luvas de malha de aço. O gerente da UAN justificou que o dono da empresa não
providenciou o equipamento de proteção individual (EPI), adequado, porque o funcionário não concordou com
o desconto das parcelas referentes ao fornecimento do uniforme completo e houve investimentos em equipamentos
de proteção coletiva (EPC). Nesse caso,

a) A empresa não está infringindo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), art. 166, nem a Norma
Regulamentadora 6 (NR 6), ao não fornecer gratuitamente os EPI, uma vez que investiu na aquisição dos EPC,
que são de uso mais aconselhável e possuem abrangência maior;

b) A responsabilidade é do trabalhador, mesmo porque a legislação prevê penalidades que vão da advertência à
demissão por justa causa, caso ele se negue a usar corretamente os equipamentos de segurança;

c) A responsabilidade é do empregador porque, pela legislação, ele deve adquirir o EPI adequado à atividade do
empregado, aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e com Certificado de Aprovação – CA, fornecer
gratuitamente o EPI, orientar o empregado e tornar seu uso obrigatório. Todo EPI deve ser substituído,
imediatamente, quando danificado ou extraviado;

d) A ocorrência de um acidente com lesões corporais (cortes) configura uma fatalidade, vez que o trabalhador não
é obrigado a adquirir o próprio EPI e a empresa fez opção pelo uso do EPC;

e) Nenhuma das alternativas.

Por meio da técnica dietética é possível melhorar a utilização dos alimentos visando à preservação do valor
nutritivo e à obtenção das características sensoriais desejáveis. Seus objetivos podem ser classificados em
dietético, digestivo, nutritivo, higiênico, sensorial, operacional e econômico. Em relação aos objetivos digestivos
e econômicos, são, respectivamente, exemplos de ações em técnica dietética:

a) Ferver o leite quando este não é pasteurizado; fazer uso culinário de partes comumente descartadas, como
aparas de carnes, para caldos e sopas;

b) Dividir em partes menores uma fruta; utilizar condimentos e a arte culinária para favorecer o sabor das
preparações;

c) Liquidificar os alimentos; fazer planejamento de cardápio com base em per capita e receitas padronizadas;
d) Calcular o índice de parte comestível; fazer o cozimento dos alimentos;
e) Calcular per capita dos alimentos e aplicar fator de correção.

Questão 25
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Questão 29

Questão 26

Questão 28

Questão 30

Uma mulher procura o nutricionista de uma Unidade de Alimentação e Nutrição relatando que seus familiares
costumam apresentar alterações gastrointestinais após ingerirem salada de hortaliças e legumes crus e que
ela não sabe como deve proceder para higienizar de forma correta esses alimentos. A orientação adequada
é:

a) Lavar um a um em água corrente, deixar de molho em solução contendo ácido acético por 15 minutos e
enxaguar em água potável;

b) Lavar um a um em água corrente, deixar de molho em ácido acético por 10 minutos e enxaguar se achar
necessário;

c) Lavar um a um em água corrente, deixar de molho em solução de hipoclorito de sódio por 15 minutos e
enxaguar em água potável;

d) Lavar um a um, deixar de molho em hipoclorito de sódio e enxaguar se achar necessário;
e) Lavar um a um, deixar de molho em solução iodada e enxaguar abundantemente em água potável.

A despensa é o local destinado à estocagem de gêneros não perecíveis em temperatura ambiente. Dentre
algumas de suas normas, sabemos que:

a) Os cereais em grãos e as leguminosas devem ficar sobre prateleiras de madeira, em sacos de aniagem, ou
algodão;

b) As prateleiras devem estar 10 cm das paredes para evitar umidade nos alimentos;
c) Os pés dos estrados devem ser revestidos com folhas de flandres para evitar acesso de roedores aos alimentos;
d) Todas as afirmativas estão corretas;
e) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Conforme a Resolução/FNDE/CD/Nº 67 de 28 de Dezembro de 2009, indique qual o valor monetário por
alunos matriculados nas creches é repassado pelo governo federal às prefeituras.

a) R$ 0,30 (Trinta centavos de reais);
b) R$ 0,60 (Sessenta centavos de reais);
c) R$ 0,65 (Sessenta e cinco centavos de reais);
d) R$ 0,80 (Oitenta centavos de reais);
e) R$ 0,90 (Noventa centavos de reais).

Conforme a Resolução/FNDE/CD/ Nº 38 de 17 de Julho de 2009, qual a recomendação energética deve ser
suprida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no período de permanência do aluno na
escola.

a) 350 kcal e 9 gramas de proteína;
b) somente 350 kcal por refeição;
c) no mínimo 15% das necessidades dos escolares;
d) no máximo 15% das necessidades dos escolares;
e) no mínimo 12% das necessidades dos escolares.

Segundo o Código de Ética do nutricionista, e dever:

a) Manifestar preferência, divulgar ou permitir divulgação de produtos alimentícios por meio de peças de vestuário,
quando não estiver contratado para marketing de uma empresa;

b) Não ter que assumir responsabilidade no acompanhamento e orientação de estagiários;
c) Na função de dirigente em entidades, aceitar patrocínio ou parcerias que contrariem o código da ciência da

Nutrição;
d) Manter o sigilo no exercício da profissão sempre que tal seja do interesse dos indivíduos ou da coletividade

assistida;
e) Emitir atestado de comparecimento a consulta nutricional.

Questão 27
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QUESTÃO           ALTERNATIVA

GABARITO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30







