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PROVA PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia, com atenção, o texto adiante 
transcrito e responda às questões seguintes, a ele 
relacionadas: 
 

O Rei dos Mentirosos 
    (Moacyr Sliar) 

 
 Era muito tarde quando ele chegou em 
casa. A esposa estava esperando furiosa. Onde é 
que você esteve, perguntou, os olhos fuzilando de 
raiva: 
 - Você sabe, mulher – respondeu, seco. – 
Eu lhe disse antes de sair: fui participar do 
concurso para a escolha do Rei dos Mentirosos. 
 Ela riu: 
 - Rei dos Mentirosos, essa é muito boa. 
Nem Pinóquio inventaria uma tão boa. Rei dos 
mentirosos... E aposto que você foi o escolhido. 
 - Fui. E até ganhei uma coroa. Está aqui, 
neste pacote. Você quer ver? 
 Ela fechou a cara: 
 - Agora chega. Chega, ouviu? Não quero ver 
nada, não quero saber de nada. Durante todos 
esses anos, agüentei suas mentiras, mas com essa 
você passou do limite. Vou lhe perguntar pela 
última vez. Pense bem no que você vai me dizer, 
porque, conforme a sua resposta, arrumo a mala e 
vou embora para sempre. Onde foi que você 
esteve? 
 Ele suspirou. 
 - Está bem. Você quer mesmo saber?  
Estive com uma mulher. Uma executiva – alta, 
loira, belíssima. Veio ao escritório para discutir um 
empreendimento na área de turismo. Começamos 
a conversar, ela me perguntou se eu não gostaria 
de tomar um drinque num ambiente mais 
relaxado. No apartamento dela. Como se tratava 
de negócio, aceitei. Fomos até lá. Sentei no living, 
ela me pediu que esperasse um momento. Entrou 
no quarto e depois voltou, usando uma lingerie 
preta. Fiquei deslumbrado. Ela jogou-se sobre mim 
e tivemos relações ali mesmo, no sofá. Depois eu 
vim para cá. 
 Olhou a mulher: 
 - Pronto. Era isso que você queria ouvir? 
 Ela não disse nada. Entrou no quarto, 
fechou a porta atrás de si. Ele suspirou de novo. 
Enfim, tinha acontecido: a grande briga, aquela 
que durante tantos anos se esforçara por adiar. 
Mas o impulso para contar a história fora mais 
forte, e ele não pudera resistir. Agora era agüentar 
as conseqüências. 

 A porta se abriu. Era a mulher: usava uma 
lingerie preta belíssima, provavelmente comprada 
naquele mesmo dia. 
 - Era assim que ela estava vestida? – 
perguntou, com um sorriso. 
 Fizeram amor ali mesmo, no sofá da sala. 
Mas depois, como era de hábito, foram para a 
cama de casal. 
 No meio da noite, ele se levantou. Abriu o 
pacote, tirou dali a coroa de Rei dos Mentirosos, 
colocou-a, olhou-se ao espelho. Ficava-lhe muito 
bem. Como que sob medida para ele. 
 
 
01. Assinale a alternativa em que a declaração 

sintetiza melhor uma das idéias reinantes no 
texto: 

 
a) A mentira tem pernas curtas. 
b) O talento dos vencedores em concursos. 
c) A criatividade e a fantasia no convívio dos 

casais. 
d) Mentir, assim como matar, nunca compensa. 
e) O castigo e a censura se impõem aos 

mentirosos. 
 
 
02. Tomando o diálogo mantido entre o homem e 

sua esposa, podemos depreender o seguinte: 
 
a) Tudo não passou de uma encenação de ambos 

para preparar uma noite de amor diferente. 
b) A mulher, ao que tudo indica, já passara por 

experiências anteriores semelhantes. 
c) A esposa reapareceu, usando lingerie, para 

provar que era melhor que a amante. 
d) A esposa acreditou verdadeiramente na 

história contada pelo marido. 
e) A história contada por ele era verdadeira e 

poderia ter ocasionado a separação. 
 
 
03. De acordo com o que o texto nos revela, o 

marido 
 
a) jamais tinha participado de concurso algum. 
b) participou do concurso e contou uma história 

verdadeira à sua mulher. 
c) participou do concurso e estivera fazendo 

empreendimentos turísticos. 
d) participou do concurso e mentira mais uma 

vez à sua mulher. 
e) Estava mesmo era bebendo e se divertindo 

com os amigos, na noite. 
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04. Qual a linguagem predominante no texto? 
 
a) a linguagem conotativa 
b) a linguagem jornalística 
c) a linguagem figurada 
d) a linguagem abstrata 
e) a linguagem denotativa 
 
05. De maneira geral, qual o discurso 

predominante no texto? 
 
a) O discurso indireto, sem diálogos. 
b) O discurso direto, sem diálogos. 
c) O discurso indireto, com diálogos. 
d) O discurso direto, com diálogos. 
e) O discurso indireto livre, sem diálogos. 
 
06. Em: “Ela me pediu que esperasse.”, de acordo 

com as regras de colocação pronominal, 
temos:  

 
a) a próclise 
b) a ênclise 
c) a mesóclise 
d) ênclise e próclise, ao mesmo tempo 
e) mesóclise e ênclise, respectivamente 
 
07. Assinale a alternativa cuja palavra está 

corretamente grafada: 
 
a) Largatixa 
b) Cardeneta 
c) Estrupo 
d) Metereologia 
e) Espontaneidade 
 
08. Quanto à flexão verbal, os verbos bolir, falir e 

reaver são considerados: 
 
a) regulares 
b) irregulares 
c) defectivos 
d) abundantes 
e) gerúndios 
 
09. Assinale a alternativa que apresente 

incorreção quanto à concordância nominal: 
 
a) Há menos pessoas do que imaginávamos. 
b) Elas mesmas resolveram o problema. 
c) As laranjas custam barato. 
d) É proibida entrada de menores. 
e) Encontrou argumento o mais fáceis possível. 
 
10. A regência verbal está empregada 

erroneamente em: 
 
a) Ele informou aos amigos sua decisão 
b) O filho obedece ao pai. 
c) Eu prefiro o cargo de presidente ao de 

secretário. 
d) As crianças assistiram ao filme. 
e) Os bares da cidade devem agradar aos turistas 
 

11. Leia a oração abaixo: 
 
Deve chover hoje em todo o Estado da Paraíba 
 
Assinale o verbo da oração acima: 

 
a) Inexistente 
b) Indeterminado 
c) “hoje” 
d) “Deve” 
e) “todo o Estado da Paraíba” 
 
12. Leia a oração abaixo: 
 

Sua pesquisa é útil a todos. 
 
As palavras sublinhadas assumem 
sintaticamente a função de: 

 
a) Adjunto adnominal 
b) Complemento nominal 
c) Objeto indireto 
d) Adjunto adverbial 
e) Agente da passiva 
 
13. Marque a alternativa cujo espaço deve ser 

preenchido corretamente com Ç: 
 
a) sumi__o 
b) ge__o 
c) reme__a 
d) ama__ado 
e) demi__ão 
 
14. Há erro de ortografia quanto ao uso da letra G 

em: 
 
a) ferrugem 
b) beringela 
c) gengibre 
d) virgem 
e) dígito 
 
15. Assinale a alternativa em que ambas as 

palavras estejam corretamente grafadas com o 
dígrafo CH: 

 
a) cachimbo/ salsicha 
b) capricho/ chingar 
c) rouchinol/ macho 
d) fachina/ lagarticha 
e) embaichada/ trecho 
 
ESPECÍFICA 
 
16. Como reservatório natural das salmonelas, 

entre os animais, quais os mais importantes do 
ponto de vista epidemiológico: 

 
a) Suínos; 
b) Roedores; 
c) Aves; 
d) Equinos; 
e) Répteis. 
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17. As Shigellas são _________: 
 
a) Cocos Gram-negativos;  
b) Cocos Gram-positivos; 
c) Bacilos Gram-positivos; 
d) Bacilos Gram-negativos; 
e) Bacilos formadores de esporos. 

 
18. Que tipo de operação para união dos alimentos 

é utilizada quando se deseja reunir substâncias 
dificilmente miscíveis? 

 
a) Bater; 
b) Misturar; 
c) Juntar; 
d) Amassar; 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
19. Nas operações preliminares de divisão dos 

alimentos, considerando a subdivisão com 
separação de partes, assinale a alternativa 
correspondente à separação de um sólido e um 
líquido: 

 
a) Sedimentar; 
b) Decantar; 
c) Tamisar; 
d) Destilar; 
e) Centrifugar. 

 
20. Quais são as únicas substâncias da natureza 

destinadas, exclusivamente, a servir de 
alimentos? 

 
a) Lipoproteínas; 
b) Leite e mel;  
c) Raízes; 
d) Folhas; 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 
21. Assinale a alternativa correspondente  a um 

queijo de fabricação nacional obtido da fusão 
da mistura de cremon, massa de coalhada 
dessorada e lavada, de leite integral ou 
desnatado:  

 
a) Queijo tipo Parmesão; 
b) Queijo Minas; 
c) Queijo Prato; 
d) Queijo Fundido; 
e) Requeijão. 

 
22. Além de seus papéis primários o trato 

Gastrointestinal (GI) também participa de 
muitas outras funções que afetam todo o 
corpo. Assinale a alternativa correspondente a 
essas funções: 

 
a) Funções Reguladoras; 
b) Funções Patológicas; 
c) Funções Nosológicas; 
d) Funções Iônicas; 
e) Funções Analíticas. 

23. O trato GI se estende da boca ao ânus e inclui 
as estruturas abaixo, EXCETO: 

 
a) Fígado; 
b) Pâncreas; 
c) Bexiga; 
d) Estômago; 
e) Esôfago. 

 
24. Hormônio liberado pela mucosa duodenal: 
 
a) Lipase; 
b) Ptialina; 
c) Prolactina; 
d) Secretina; 
e) Amilase; 
 
25. São consideradas glândulas salivares: 
 
a) Adrenais; 
b) Paratireoides; 
c) Vesicais; 
d) Parótidas; 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 

26. No que diz respeito aos macronutrientes, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) De acordo com as atuais recomendações, um 

ser humano adulto saudável necessita de 0,8g 
de proteína por kg/peso; 

b) O nitrogênio pode ser removido dos 
aminoácidos em um processo chamado 
desanimação e o carboidrato resultante pode 
ser utilizado para energia fornecendo 4kcal/g; 

c) O Nitrogênio contido em todos os aminoácidos 
se origina como gás nitrogênio (N2) na 
biosfera; 

d) Em um “ciclo de nitrogênio”, as plantas 
incorporam o nitrogênio inorgânico das 
bactérias fixadoras de nitrogênio para formar 
aminoácidos e proteínas; 

e) Os aminoácidos são importantes porque são 
utilizados como substratos para a síntese de 
proteína. 

 
27. Qual o principal componente das lipoproteínas 

utilizadas para o transporte de gorduras e 
colesterol? 

 
a) Lactase; 
b) Lactose; 
c) Proteinúria; 
d) Pepsina; 
e) Lecitina. 

 
28. Representam sinais de toxicidade da vitamina 

A, todas as alternativas abaixo, EXCETO: 
 
a) Hepatomegalia; 
b) Alopecia; 
c) Gengivite; 
d) Dor e fragilidade ósseas; 
e) Pele úmida, oleosa. 
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29. Vitamina cuja deficiência se manifesta como 
raquitismo: 

 
a) D; 
b) B; 
c) C; 
d) A; 
e) E. 

 
30. Não representa objetivo do preparo dos 

alimentos na cozinha: 
 
a) Permitir o aproveitamento de alimentos que 

podem ser consumidos em seu estado natural; 
b) Tornar os alimentos de mais fácil digestão; 
c) Favorecer o aspecto, dando melhor 

apresentação ao alimento; 
d) Piorar o sabor dos alimentos; 
e) A alternativa A está correta. 

 
31. Na confecção de várias receitas culinárias 

adicionam-se os ingredientes facilmente 
miscíveis, tais como farinha e açúcar. A essa 
operação, denominamos: 

 
a) Bater;  
b) Misturar; 
c) Sovar; 
d) Decantar; 
e) Amassar. 

 
32. Constitui processo básico de cocção: 
 
a) Calor úmido; 
b) Calor Seco; 
c) As alternativas anteriores estão incorretas; 
d) Apenas a alternativa A está correta; 
e) Apenas as alternativas A e B estão corretas. 

 
33. A forma de transmissão de calor, 

correspondente à transmissão pelo 
deslocamento de moléculas aquecidas que se 
tornam menos densas e sobem à superfície do 
líquido, substituindo-se pelas mais frias e mais 
densas que descem ao fundo da panela (assim 
se aquecem os líquidos), denominamos: 

 
a) Fusão; 
b) Conversão; 
c) Convecção; 
d) Condução; 
e) Irradiação. 

 
34. São tipos de recipientes adequados para uso 

em forno de micro-ondas todos os abaixo, 
EXCETO: 

 
a) Fibra;  
b) Plástico; 
c) Metais; 
d) Vidro; 
e) Cerâmica. 

 
 

35. A clara do ovo é constituída, entre outras, de: 
 
a) Ovovitelina; 
b) Monócitos; 
c) Plasmócitos; 
d) Albumina; 
e) Domperidona. 

 
36. Com relação aos objetivos da cocção da carne, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Coagular as proteínas; 
b) Conservar germes patogênicos; 
c) Enrijecer o tecido conjuntivo; 
d) Desenvolver um sabor anorexígeno; 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
37. Para uso alimentar, classificam-se os pescados 

em: 
 
a) Peixes;  
b) Moluscos; 
c) Crustáceos; 
d) Quelônios; 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
38. A _________________ é uma virose do 

sistema nervoso, causada por um vírus que 
tem como hospedeiro o homem e como habitat 
o intestino, sem risco para o hospedeiro 
quando este tem anticorpos em níveis 
protetores. Na ausência desses anticorpos, os 
vírus atingem o sistema nervoso central, 
destruindo as células da medula óssea: 

 
a) Coqueluche;  
b) Poliomielite; 
c) Varíola; 
d) Sarampose; 
e) Rubéola. 

 
39. A febre tifoide só acomete os _________e, 

normalmente, é transmitida por água e 
alimentos contaminados com fezes humanas: 

 
a) Peixes; 
b) Bovinos; 
c) Homens; 
d) Suínos; 
e) Todas as alternativas anteriores estão 

incorretas. 
 

40. Com relação as características clínicas da 
infecção extra intestinal por Yersinia 
Enterocolítica podem ocorrer todas as abaixo, 
EXCETO: 

 
a) Lúpus Eritematoso; 
b) Síndrome de Reiter; 
c) Síndrome de Zollinger-Ellison; 
d) Septicemia; 
e) Artrite. 




