
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - Para a previsão quantitativa de gêneros, se faz necessário aplicar índices de perdas e transformações que os alimentos 
sofrem durante as etapas de pré-preparo e preparo. O índice que relaciona o peso cozido do alimento com o peso líquido é 
denominado: 
a) fator de correção. 
b) fator térmico. 
c) índice de produção. 
d) índice reidratação. 
 
22 - Um indivíduo adulto do sexo masculino precisa consumir 2500 kcal por dia para cobrir suas necessidades energéticas. 
Desta forma, conclui-se que suas necessidades protéicas podem ser supridas com uma oferta mínima diária deste nutriente 
igual a: 
a) 50,0 gramas. 
b) 60,0 gramas. 
c) 62,5 gramas. 
d) 93,75 gramas. 



 

23 - São consideradas boas fontes alimentares de vitamina B12: 
a) cereais integrais, leite e derivados e ovos. 
b) leite e derivados, carnes vermelhas e ovos. 
c) vegetais folhosos verdes escuros e sementes oleaginosas. 
d) germe de trigo, sementes oleaginosas e cereais integrais. 
 
24 - Uma Unidade de Alimentação e Nutrição irá servir uma preparação à base de batata para 200 funcionários. 
Considerando que o per capita da batata utilizado no preparo foi igual a 50 gramas e que o peso da preparação total 
pronta foi igual a 4,5 kg, conclui-se que: 
a) a preparação deve ter sido cozida em vapor sob pressão. 
b) houve uma acentuada perda durante o processo de pré-preparo da batata. 
c) a batata foi submetida a um método de cocção que utiliza calor seco. 
d) provavelmente esta a batata foi cozida no vapor. 
 
25 - O uso de mel não é recomendado para crianças menores de um ano. Esta medida se deve à: 
a) possibilidade da presença da toxina botulínica no mel. 
b) alta concentração de açúcares em pequenas porções do produto. 
c) elevada associação entre o desenvolvimento de alergias e o consumo de mel. 
d) maior probabilidade de desenvolvimento de diarréia osmótica. 
 
26 - Procedimentos operacionais padronizados (POPs) são instruções seqüenciais para a realização de operações rotineiras 
e específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos. Segundo a Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro 
de 2002, estabelecimentos produtores de alimentos devem implementar POPs para: 
a) higienização das instalações e equipamentos, higiene e saúde dos manipuladores e higienização de hortaliças. 
b) higienização dos alimentos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos e seleção das matérias-primas, ingredientes e 
embalagens. 
c) higiene e saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos e controle integrado de vetores e pragas urbanas. 
d) programa de recolhimento de alimentos, controle da potabilidade da água e higienização dos alimentos. 
 
27 - Consideram-se custos os elementos de despesas que entram na produção de bens ou serviços. Em um restaurante, são 
fatores que interferem no custo: 
I - Padrão do cardápio. 
II - Qualidade da matéria-prima. 
III - Política de compras. 
IV - Controle da produção. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28 - Para indivíduos hipertensos, o controle da ingestão de sódio é uma ação importante para a manutenção de níveis 
pressóricos normais. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendam uma ingestão diária de 
sal igual a 5 gramas, valor que corresponde à: 
a) 1 grama de sódio.   c) 3 gramas de sódio. 
b) 2 gramas de sódio.   d) 4 gramas de sódio. 
 
29 - O uso de baixas temperaturas é o principal método utilizado para o armazenamento e conservação de produtos 
perecíveis. Para o congelamento de hortaliças, é recomendado realizar inicialmente o processo de branqueamento, pois ele: 
I - Promove a eliminação de microorganismos antes do congelamento, contribuindo com a conservação prolongada dos 
alimentos. 
II - Inativa as enzimas responsáveis pela deterioração das hortaliças. 
III - Fixa a cor verde dos vegetais. 
IV - Proporciona maior conservação de vitaminas hidrossolúveis. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III. 
c) Apenas as afirmativas III e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
30 - As doenças transmitidas por alimentos (DTAs), as gastroenterites virais se destacam pela frequência com que 
acometem a população. São exemplos de agentes virais causadores de DTAs transmitidos pelo ciclo-oral fecal: 
a) norovírus, Rotavírus Hepatite A e Hepatite E. 
b) apenas a Hepatite A e Hepatite E. 
c) apenas Rotarívus e Hepatite E. 
d) apenas Rotarívus e Hepatite A. 
 



 

31 - O transporte de alimentos exige condições básicas de higiene para prevenir a contaminação. Durante esse processo 
recomenda-se, exceto: 
a) materiais usados para proteção e fixação da carga, como cordas e plásticos não devem oferecer risco de contaminação para o 
produto e devem ser desinfetados juntamente com o veículo de transporte. 
b) nenhum alimento deve ser transportado diretamente sobre o piso do veículo e embalagens ou recipientes abertos. 
c) a cabine do motorista deve ser isolada da parte que contém os alimentos. 
d) alimentos refrigerados devem ser transportados a uma temperatura máxima de 12°C. 
 
32 - A Vigilância Sanitária determina que o controle da saúde do manipulador de alimentos seja feito anualmente por meio 
da realização dos seguintes exames: 
I - Hemograma. 
II - Coprocultura. 
III - Coproparasitológico. 
IV - VDRL. 
V - DST. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e V. 
b) Apenas as afirmativas I, III e V. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
d) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.  
 
33 - Foi solicitado a um nutricionista de uma Unidade de Alimentação e Nutrição, a elaboração de uma dieta especial para 
um cliente que está no segundo mês de pós-operatório de uma cirurgia desabsortiva. Desta forma, deve ser prescrita uma 
dieta: 
a) líquida restrita. 
b) líquida completa. 
c) pastosa. 
d) branda. 
 
34 - Unidades produtoras de refeições devem possuir lay out compatível com o fluxo de alimentos para evitar cruzamentos 
de atividades. Para isso, não é recomendado que: 
a) a área de armazenamento localize-se sempre preferencialmente próxima à área de recebimento e pré-preparo. 
b) deve existir pelo menos uma pia exclusiva para higiene das mãos em posição estratégica em relação ao fluxo de preparo dos 
alimentos. 
c) na impossibilidade de áreas exclusivas para cada operação, o uso comum de um mesmo setor para pré-preparo e preparo dos 
alimentos é permitido desde que o manipulador seja treinado para evitar a contaminação cruzada. 
d) as instalações sanitárias não devem se comunicar diretamente com área de manipulação de alimentos ou refeitórios. 
 
35 - O sistema Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) é um modo sistematizado de produzir alimentos 
mais seguros. Dentre seus tradicionais conceitos, o “ponto crítico de controle” refere-se a: 
a) uma contaminação inaceitável capaz de provocar a ocorrência de DTAs. 
b) magnitude de um perigo ou grau de consequências que podem resultar quando existe um perigo. 
c) operações nas quais uma medida preventiva pode ser tomada para eliminar, prevenir ou minimizar um ou vários perigos. 
d) estimativa da probabilidade de ocorrência de um perigo ou de uma sequência de perigos. 
 
36 - O processo de ordenha requer cuidados específicos para garantir a qualidade microbiológica do leite e diversos fatores 
podem provocar a sua contaminação neste momento. Um microorganismo que contamina frequentemente o leite durante a 
ordenha, podendo causar toxiinfecção alimentar é: 
a) Bacillus cereus. 
b) Campylobacter ssp. 
c) Clostridium perfringes. 
d) Staphylococcus aureus. 
 
37 - A presença de água na forma disponível nos alimentos é um critério para que ocorra atividades metabólicas e a 
multiplicação microbiana, assim, métodos que visem reduzir a atividade de água dos alimentos podem contribuir com a 
sua conservação. São exemplos desses métodos: 
I - Desidratação. 
II - Adição de açúcar. 
III - Adição de sal. 
IV - Congelamento. 
Estão corretas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
  



 

38 - As fibras dietéticas desempenham diferentes funções no organismo e em algumas condições patológicas devem ser 
alteradas em quantidade no cardápio. Um exemplo de almoço preparado especialmente para atender um paciente com 
doença inflamatória intestinal em fase aguda pode ser composto por: 
a) arroz branco, salmão grelhado, berinjela refogada, salada de rúcula, pepino e tomate, laranja e suco de goiaba. 
b) arroz branco, caldo de feijão, frango cozido, abóbora refogada, maçã sem casca e suco de morangos. 
c) arroz papa, feijão com caldo, carne moída, purê de mandioquinha, salada de tomate, pêra e suco de goiaba. 
d) arroz papa, caldo de feijão, carne moída, couve refogada, salada de cenoura ralada, banana e suco de maçã. 
 
39 - O preço do quilo da acelga em um supermercado A está por R$ 2,40 e em um supermercado B por R$ 2,60. 
Considerando que o fator de correção da acelga é igual a 1,50 e 1,35 no mercado A e B respectivamente, conclui-se que o 
menor valor real que se pode pagar pela acelga é igual a: 
a) R$ 3,51. 
b) R$ 3,60. 
c) R$ 3,65. 
d) R$ 3,68. 
 
40 - Durante o pré-preparo de leguminosas, o processo de escolha pode contribuir com a eliminação de perigos e assim, 
prevenir a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos. Neste procedimento, o perigo que pode ser eliminado é 
provavelmente de origem: 
a) física.     c) química. 
b) tóxica.    d) microbiológica. 
 




