
Prefeitura Municipal de Abatiá

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2012

•  27 / MAIO / 2012  •

CARGO:
NUTRICIONISTA

INSTRUÇÕES

01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-
tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 2 de Atualidades, 3 de Informá-
tica e 20 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de

decorrida, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorri-

das 2 (duas) horas do início da prova.
10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão.

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:  
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Questão 02) O texto tem um caráter
sincrético porque faz referências a

A) Maria, mãe de Deus e a Krishna.

B) Gal Costa e a Apolo.

C) Popó do Maculelê e ao Subaé.

D) Santo Amaro e ao Conde.

E) Trilhos Urbanos e ao Balancê.

Questão 03) Em relação à frase “[...]
uma estrela sempre a luzir”, a palavra grifa-
da significa

A) partir.

B) fingir.

C) resplandecer.

D) distanciar-se.

E) aproximar-se.

Questão 04) Complete as lacunas.

Tamarindeirinho é um   _______________,
no grau ______________.

A) adjetivo  -  aumentativo

B) substantivo  - diminutivo

C) adjetivo  -   diminutivo

D) pronome  -   aumentativo

E) advérbio  -  diminutivo

Questão 05) Nas frases “Trago em
mim por ti”   e   “E eu não te perdi”,  as
palavras grifadas são, respectivamente, pro-
nomes:

A) oblíquo, oblíquo, oblíquo, oblíquo.

B) reto, reto, oblíquo, oblíquo.

C) reto, oblíquo, reto, oblíquo.

D) oblíquo, oblíquo, oblíquo, reto.

E) oblíquo, oblíquo, reto, oblíquo.

LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 01 A 05
BASEIAM-SE NO TEXTO SEGUINTE, AIN-
DA QUE INDIRETAMENTE.

Trilhos urbanos

Autor: Caetano Veloso

O melhor o tempo esconde, longe, muito longe
Mas bem dentro aqui, quando o bonde dava a

volta ali
No cais de Araújo Pinho, tamarindeirinho
Nunca me esqueci onde o imperador fez xixi
Cana doce Santo Amaro, gosto muito raro
Trago em mim por ti, e uma estrela sempre a

luzir
Bonde da Trilhos Urbanos vão passando os

anos
E eu não te perdi, meu trabalho é te traduzir
Rua da Matriz ao Conde no trole ou no bonde
Tudo é bom de vê, seu Popó do Maculelê
Mas aquela curva aberta, aquela coisa certa
Não dá prá entender o Apolo e o rio Subaé
Pena de Pavão de Krishna, maravilha, vixe

Maria
Mãe de Deus, será que esses olhos são meus?
Cinema transcendental, Trilhos Urbanos
Gal cantando o Balancê
Como eu sei lembrar de você.

Disponível em: <http://
letras.terra.com.br/caetano-veloso/44784/>.

Questão 01) O eu-lírico (pessoa que
fala), ao discorrer sobre a cidade de Santo
Amaro,

A) aponta lembranças que reteve na memória/
coração.

B) diz do seu choque ao ver a cidade com xixi.

C) sente que o imperador D. Pedro traduziu o
espírito da urbe.

D) choca-se ao ver carros velozes no cais de
Araújo Pinho.

E) recorda-se da Índia, da China, da Pérsia e
do Oriente.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

AS QUESTÕES DE NÚMEROS 06 A 10
ESTÃO RELACIONADAS COM O TEXTO
SEGUINTE, AINDA QUE INDIRETAMEN-
TE.

Brasil negocia instalação de sede do
MIT no país   (Texto adaptado)

Autor: Caio Quero - Especial para a BBC
Brasil, de Boston, atualizado em 10 de abril,

2012 - 17:06 (Brasília) 20:06 GMT

O governo brasileiro e o Massachusetts
Institute of Technology (MIT), umas das
mais respeitadas instituições de pesquisa
e inovação dos Estados Unidos, estão em
negociação para abrir uma sede da insti-
tuição no Brasil.

O convite foi feito à instituição pelo gover-
no brasileiro e a informação foi divulgada nesta
terça-feira, durante a visita da presidente Dilma
Rousseff à sede do instituto, na cidade de
Cambridge, próxima a Boston.

Segundo o ministro da Educação, Aloízio
Mercadante, as negociações para a abertura da
possível sede do MIT no Brasil estão em anda-
mento e ainda não há previsão sobre a cidade
onde ela ficará. “Estamos agora concluindo as
negociações e a presidenta deu integral apoio.
Vamos ter uma escola do MIT no Brasil.” Ainda
de acordo com Mercadante, também não há pre-
visão da data de quando o centro poderá ser
inaugurado. “(Para) Tudo no Brasil nós temos
pressa. Então depende do ritmo deles, o nosso
vai ser bem acelerado”, disse.

ITA
Também nesta terça-feira, a presidente

Dilma Rousseff participou da assinatura de dois
acordos de cooperação entre a Escola de Enge-
nharia do MIT e o ITA (Instituto Tecnológico de
Aeronáutica), que tem sede em São José dos
Campos, São Paulo.

Os termos do primeiro acordo de intenções
ainda serão concluídos nos próximos meses, mas
devem envolver o intercâmbio de estudantes,
professores e pesquisadores, pesquisas conjun-
tas e o desenvolvimento de novos programas
educacionais. De acordo com Mercadante, o con-
vênio também prevê a criação de um centro de
inovação na sede do ITA. Já o segundo convênio
envolve a concessão de 50 bolsas para doutores
brasileiros estudarem no MIT.

Disponível em: < http://www.bbc.co.uk/
portuguese/noticias/2012/04/

120410_dilma_mit_cq.shtml>.

Questão 06) Assinale a alternativa em
que todas estão INCORRETAS, de acordo
com o texto.

I) Infere-se que o governo brasileiro está
investindo na educação ligada à área
tecnológica.

II) O Brasil terá intercâmbios de coopera-
ção  estabelecidos entre o MIT e o ITA.

III) Dilma Roussef convidou o ITA a tam-
bém estabelecer uma sede em
Cambridge, próxima a Boston, segun-
do Mercadante.

IV) Segundo os convênios firmados entre
Brasil e EUA, 50 estudantes brasileiros
terão bolsas de doutorado para estu-
darem no MIT.

V) A filial do MIT, no Brasil, será breve-
mente instalada em São José dos Cam-
pos.

A) I e II.

B) II e III.

C) IV e V.

D) III e V.

E) I e V.

Questão 07) Marque a opção em que
o sentido é figurado.

A) Os projetos educacionais estão sendo exa-
minados pelos dois governos.

B) O MIT é uma instituição tecnológica admira-
da por brasileiros e americanos.

C) O ITA é admirado pelas inúmeras pesquisas
que desenvolve.

D) Os acordos firmados entre Brasil e EUA im-
pedirão a fuga de nossos professores Par-
dais.

E) O ministro Aloízio Mercadante é adepto de
convênios educacionais entre nações.
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Questão 08) Assinale a alternativa
que completa corretamente os espaços.

Dilma Roussef, __________________ por
Mercadante, também manteve contato com um
famoso _______________, visto que sua con-
tribuição será _____________, principalmente
para os universitários brasileiros.
A) ascessorada, enxadrista, excepicional

B) assessorada, enxadrista, excepcional

C) asseçorada, xadrez, exsepcional

D) acessorada, enxadrez, excepicional

E) ascessorada, enxadrezista, excepcional

Questão 09) Considere as alternativas
a seguir, quanto à concordância, apontan-
do a INCORRETA.

A) Alugam-se casas para estudantes brasileiros
residentes nos EUA.

B) Há anos o mau aluno foi excluído do progra-
ma.

C) É proibido a entrada no país de estudantes
sem visto e passaporte.

D) O convênio, faz dois anos que foi assinado.

E) Tudo aborrece os mestres: indisciplina,
impontualidade, falta de assiduidade.

Questão 10) Leia as frases e marque
aquela em que NÃO há erro.

A) Aonde está o material de estudo?

B) Por unanimidade, Dilma Roussef foi consi-
derada política abilidosa.

C) O acordo entre Brasil e Estados Unidos era
almejado pelos dois países.

D) Ele saiu para assinar o acordo, mais logo
retornou cabisbaixo.

E) Não sei por quê motivo o ministro recusou-
se a assinar a declaração.

MATEMÁTICA

Questão 11) Se a e b são números
reais não negativos quaisquer, então é verda-
deiro que:

A)

B)

C) 2ab > a2 + b2

D) (a – b)2 = a2 – b2

E) a . b < 0

Questão 12) Seja   f: R → R  uma  fun-
ção do segundo,  f(x) = ax2 + bx + c,  onde
a, b  e  c   são números reais quaisquer com
a ≠ 0.  A figura abaixo representa o gráfico de
f  em coordenadas cartesianas.

Com relação ao gráfico acima, analise as
sentenças a seguir.

I) A função f(x) possui  ∆ > 0.

II) A função não admite raízes reais.

III) O coeficiente a é um número positivo.

IV) A função tem um ponto máximo que é
V(1,4).

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I é verdadeira.

B) III e IV são verdadeiras.

C) Todas são falsas.

D) I e IV são verdadeiras.

E) I, II e III são falsas.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 13) Deseja-se dividir um pe-
daço de barbante de 1 metro de comprimen-
to em duas partes de modo que os compri-
mentos dessas partes satisfaçam a seguinte
proporção: a parte menor está para a parte
maior assim como a parte maior está para o
comprimento total. A parte maior será igual a

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 14) Um reservatório circular
reto de 5 metros de altura será externamen-
te reforçado com concreto. Será construída
em volta desse reservatório uma caixa cúbica
cujo comprimento das laterais é de 4 metros.
O centro da base do reservatório coincidirá
com o centro da base da caixa, e a distância
interna mínima entre as paredes da caixa e
do reservatório é de 1 metro. Para preencher
completamente o espaço entre o reservató-
rio e a caixa será utilizado um volume total
de concreto igual a

A) 80 m3

B) (80 – 5π) m3

C) (64 + 5π) m3

D) 64 m3

E) (64 – 4π) m3

Questão 15) Qual é o gráfico, no pla-
no cartesiano, que melhor representa a fun-
ção a f(x) = –3x + 3 ?

A)

B)

C)

D)

E)
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ATUALIDADES

Questão 16) Acontecerá, no Rio de
Janeiro, entre os dias 13 e 22 de junho de
2012, um debate mundial sobre desenvolvi-
mento sustentável. Como é chamado esse
evento?

A) Fórum Nacional de Sustentabilidade.

B) Eco 92.

C) Fórum Econômico Mundial de Davos.

D) Rio+20 - Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável.

E) Conferência Internacional sobre o Meio Am-
biente.

Questão 17) Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul compõem atualmente um
grupo de países emergentes, que reivindicam
maior protagonismo no cenário internacional.
Que sigla, criada em 2001, pelo economista
Jim O’Neill, é empregada para fazer referên-
cia a esses países?

A) ALCA

B) BRICS

C) MERCOSUL

D) ONU

E) FMI

INFORMÁTICA

Questão 18) Teclas de atalho são te-
clas ou sequência de teclas que quando acio-
nadas executam um recurso dentro de um
programa de computador. Considerando o pro-
cessador de textos Microsoft Word 2007, é
correto afirmar que as teclas de atalho “CTRL
+ N” e “CTRL + S” executam respectivamen-
te as funções:

A) abrir um novo documento em branco | sal-
var o documento atual.

B) criar nota de rodapé | criar sumário.

C) inserir nova imagem | substituir texto.

D) aplicar negrito ao texto selecionado | aplicar
sublinhado ao texto selecionado.

E) criar nova tabela | inserir marcadores.

Questão 19) Quando anexamos um
arquivo a uma mensagem de e-mail, e em
seguida o enviamos para um destinatário de
nossa lista de contatos, seria INCORRETO
afirmar que

A) quando o destinatário receber a mensagem
de e-mail, terá a sua disposição o arquivo
anexado, que pode ser consultado e até
mesmo salvo em seu computador local.

B) o arquivo anexado à mensagem de e-mail é
movido definitivamente para dentro da men-
sagem de e-mail.

C) o destinatário pode realizar alterações no
arquivo anexado à mensagem, e em segui-
da pode responder a mensagem de e-mail
com o arquivo alterado em anexo.

D) o destinatário pode encaminhar a mensa-
gem de e-mail recebida, compartilhando o
arquivo em anexo com mais pessoas.

E) a mensagem de e-mail pode ser enviada para
mais de um destinatário simultaneamente.
Dessa forma, cada destinatário receberá em
anexo uma cópia do arquivo anexado.

Questão 20) Os dispositivos de arma-
zenamento de dados estão propensos a apre-
sentar falhas, que podem causar perda total
ou parcial das informações. Para evitar a per-
da das informações, há um procedimento que
mantém uma cópia dos dados em outro dis-
positivo de armazenamento. Esse procedimen-
to é conhecido como

A) download.

B) FTP.

C) background.

D) homepage.

E) backup.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 21) O indicador mais ade-
quado para acompanhamento da evolução do
crescimento de recém-nascidos pré-termo em
curtos períodos de tempo é

A) a dobra cutânea tricipital.

B) o peso.

C) a estatura.

D) a relação circunferência do braço / circunfe-
rência craniana.

E) a circunferência craniana.

Questão 22) O leite de vaca integral
pode ser usado na alimentação infantil medi-
ante diluição com água e acréscimo de fari-
nha e sacarose, com o objetivo de

A) manter o teor de proteína e diminuir a quan-
tidade de hidrato de carbono.

B) diminuir o teor de proteína e aumentar a
quantidade de hidrato de carbono.

C) aumentar o teor de proteína e manter a
quantidade de lipídeos.

D) manter o teor de lipídeos e aumentar a quan-
tidade de hidrato de carbono.

E) diminuir o teor de lipídeos e manter a quan-
tidade de hidrato de carbono.

Questão 23) As repercussões negati-
vas da carência energética sobre uma ado-
lescente grávida de baixa idade ginecológica
e sobre uma de maior maturidade tanto gine-
cológica quanto fisiológica, de um modo ge-
ral, diferenciam-se, respectivamente, pela
ocorrência principal de

A) menor tolerância ao estresse e a doenças –
fechamento das placas epifisárias.

B) fechamento das placas epifisárias – compro-
metimento de todo o sistema esquelético.

C) comprometimento do sistema esquelético –
menor tolerância ao estresse e a doenças.

D) comprometimento do sistema esquelético –
fechamento das placas epifisárias.

E) menor tolerância ao estresse e a doenças –
comprometimento do sistema esquelético.

Questão 24) A antropometria tem
sido a metodologia mais usada para avalia-
ção do estado nutricional de populações.
Waterlow propõe um sistema de classificação
que utiliza os seguintes indicadores:

A) peso para idade e peso para altura.

B) peso para altura e altura para idade.

C) peso para altura e prega cutânea.

D) peso para idade e altura para idade.

E) peso para idade e circunferência braquial.

Questão 25) Em gestantes com reflu-
xo gastroesofagiano e plenitude gástrica,
deve-se adotar a seguinte conduta na orien-
tação alimentar:

A) aumentar a ingestão de fibras alimentares.

B) reduzir o fracionamento da dieta.

C) evitar o consumo de líquido durante as gran-
des refeições.

D) aumentar a ingestão hídrica.

E) aumentar a ingestão do teor lipídico.

Questão 26) O processo de envelhe-
cimento é marcado pelo seguinte fator:

A) aumento da taxa de filtração glomerular.

B) elevação da acidez gástrica.

C) ganho progressivo de massa corpórea ma-
gra.

D) perda da acuidade do paladar.

E) redução da resistência vascular periférica.

Questão 27) A desnutrição energéti-
co-proteica, as anemias e a hipovitaminose A
são carências que mostram alta relevância a
partir de critérios de prioridade em saúde co-
letiva. São, também, exemplos de carência
mais presentes em nosso país:

A) raquitismo e beribéri.

B) pelagra e arriboflavinose.

C) bócio endêmico e cárie dental.

D) raquitismo e escorbuto.

E) escorbuto e pelagra.
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Questão 28) Quanto às funções dos
hormônios gastrointestinais nos processos
metabólicos e digestivos dos nutrientes, po-
demos afirmar que

A) a liberação de colecistocinina em presença
de aminoácidos no intestino delgado causa
contração na vesícula biliar.

B) a liberação de secretina, pela presença alca-
lina, estimula a secreção ácido-gástrica da
gastrina.

C) a liberação de glucagon pelo estímulo alcali-
no jejunal estimula a lipogênese celular.

D) a liberação de gastrina, pela presença de
polipeptídeos, reduz a pressão de repouso
do esfíncter esofagiano inferior.

E) a liberação de motilina gástrica pelo estímu-
lo ácido acelera o esvaziamento do tubo di-
gestivo.

Questão 29) Um adulto sadio tem ati-
vidade basal ou padrão correspondendo a um
gasto de _____ kcal/kg/dia.

A) 25

B) 35

C) 45

D) 40

E) 30

Questão 30) A insuficiência renal crô-
nica é clinicamente caracterizada pela perda
progressiva das funções exócrina e endócri-
na dos rins, que se traduzem pela presença
dos seguintes sinais:

A) acidose metabólica, hipouricemia, hipercal-
cemia e hiponatremia.

B) azotemia, acidose metabólica, hipocalcemia
e hiperfosfatemia.

C) azotemia, anemia, hipernatremia e hipofos-
fatemia.

D) alcalose metabólica, anemia, hiperuricemia
e hipercalemia.

E) alcalose metabólica, anemia, hipocalcemia
e hipocalemia.

Questão 31) O paciente com caquexia
cardíaca apresenta

A) aumento do consumo de oxigênio, aumento
do Gasto Energético Basal (GEB) e diminui-
ção da atividade simpática.

B) diminuição do trabalho respiratório, diminui-
ção do consumo de oxigênio e aumento do
Gasto Energético Basal (GEB).

C) diminuição do consumo de oxigênio, dimi-
nuição do trabalho respiratório e diminuição
do Gasto Energético Basal (GEB).

D) aumento do trabalho respiratório e diminui-
ção da atividade simpática e aumento do
Gasto Energético Basal (GEB).

E) aumento da atividade simpática, aumento
do Gasto Energético Basal (GEB)  e aumen-
to do trabalho respiratório.

Questão 32) O fígado lesado pela cir-
rose provoca desordens de todos os tipos,
sobretudo alterações metabólicas de nutrien-
tes, como

A) deficiência das vitaminas A, D e níveis ele-
vados de complexo B.

B) níveis baixos de aminoácidos aromáticos e
elevados de aminoácidos de cadeia ramifi-
cada.

C) diminuição de absorção de Ca e níveis bai-
xos de Mg e Zn.

D) níveis baixos de lipoproteínas LDL e de Beta-
lipoproteínas.

E) diminuição de hormônios do crescimento e
consequente intolerância à glicose.

Questão 33) A maturação das carnes
interfere

A) na sua aparência.

B) na sua maciez.

C) na sua conservação.

D) no seu odor.

E) na sua cor.
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 34) A substância presente na
gema do ovo que inibe a absorção de ferro
não-heme denomina-se

A) fosvitina.

B) lecitina.

C) gliadina.

D) avitina.

E) pectina.

Questão 35) Para a estocagem de
gêneros alimentícios não-perecíveis, a despen-
sa deve ser equipada com

A) prateleira de madeira e geladeira.

B) armários de fórmica inoxidáveis.

C) armários de fórmica e geladeira.

D) prateleiras e estrados fenestrados elevados
do piso.

E) prateleiras e estrados de madeira elevados
do piso.

Questão 36) Para se apurar e contro-
lar o custo das refeições é essencial classificá-
lo em: direto, indireto, fixo e variável. Custo
direto é aquele que

A) pode ser apropriado diretamente ao produ-
to e varia conforme a quantidade produzi-
da.

B) não pode ser apropriado diretamente ao pro-
duto ou serviço e é imputado através de ra-
teio.

C) pode ser apropriado diretamente ao produ-
to e é imputado através de estimativa.

D) não varia em função da produção do bem
ou serviço e está dentro de uma faixa deter-
minada de volume.

E) pode ser apropriado diretamente ao produ-
to ou serviço e é facilmente identificado.

Questão 37) Para estimarmos o nú-
mero e a capacidade de caldeirões necessári-
os a uma Unidade de Alimentação e Nutrição,
além de conhecermos o tempo de cocção das
preparações e a viabilidade de sua reutiliza-
ção, também devemos conhecer

A) o tipo de preparação, fator de correção e
tempo para operacionalização das refeições.

B) o tipo de preparação, índice de concentra-
ção e fonte de abastecimento.

C) per capita líquido, fator de cocção das pre-
parações e número de refeições produzidas.

D) per capita bruto, índice de absorção das pre-
parações e tipo de caldeirão.

E) fator de correção, per capita líquido e quali-
ficação da mão de obra.

Questão 38) Em relação ao tráfego
nas áreas de cocção, o espaço diante das
panelas a vapor deve ser de 1,20 m, e entre
os demais equipamentos de cerca de

A) 0,90 m.

B) 1,30 m.

C) 2,00 m.

D) 0,50 m.

E) 1,00 m.

Questão 39) O capítulo Da Saúde, da
Constituição Federal de 1988, foi considera-
do para diversos setores sociais como um dos
mais avançados do mundo por vários aspec-
tos, entre eles,

A) definir responsabilidades para o Estado no
que diz respeito ao seu dever de assegurar
a saúde dos indivíduos.

B) conceituar a saúde como um fenômeno ex-
clusivamente biológico.

C) permitir a comercialização de sangue.

D) propor a organização de um sistema de saú-
de compartimentalizado.

E) responsabilizar o próprio indivíduo por pro-
blemas relativos à saúde.

Questão 40) O movimento que asse-
gurou a universalização do acesso aos servi-
ços de saúde, a integração das ações e a uni-
ficação dos serviços concretizou-se através

A) de um Sistema Único Descentralizado de
Saúde – SUDS.

B) de um Sistema Único de Saúde – SUS.

C) do Conselho Nacional de Administração da
Saúde Previdenciária – CONASP.

D) das Ações Integradas de Saúde – AIS.

E) do Programa Nacional de Serviços Básicos
de Saúde – PREV-SAÚDE.




