
 

NUTRICIONISTA 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia com atenção o texto a seguir e responda às questões. 
"Está na hora de outra miss negra"  

Em 1984, Deise Nunes era uma das concorrentes 
do concurso rainha das Piscinas, realizado em Porto Alegre 
e, na época, uma das mais importantes vitrines do país 
para garotas que ambicionavam alcançar o cobiçado título 
de Miss Brasil. Deise venceu a competição naquele ano. 
Mas a coroação não foi tranquila. Os familiares das outras 
candidatas reclamaram, e foram necessárias três votações 
para confirmar a vitória. O motivo: parte dos envolvidos se 
recusava a aceitar que um dos concursos mais 
representativos do Rio Grande do Sul, conhecido por suas 
beldades loiras, graças à imigração europeia, sobretudo 
alemã, elegesse uma negra. 

"No dia, percebi alguns comentários maldosos, 
mas só fui saber dos detalhes depois. Foi uma passagem 
lamentável", conta Deise, que dois anos depois foi coroada 
a primeira - e, até hoje, única - miss Brasil negra. Ficou 
entre as finalistas do Miss Universo. Terminou em sexto 
lugar. "As outras concorrentes estranhavam. Geralmente, 
as negras do concurso vinham só da África. Hoje isso já 
mudou um pouco", comenta. 

Apesar do contato inicial com o preconceito, que 
quase a fez desistir da carreira de modelo, Deise decidiu 
continuar. Os conselhos de sua mãe foram decisivos. "Ela 
me mostrou que o racismo existia, mas que eu não 
poderia aceitá-lo calada", diz. "Muitos negros se 
resignaram, aceitaram a vitimização. Eu não me conformo 
com isso. É tudo difícil, mas é preciso insistir e insistir mais, 
até o fim." Deise, que atualmente vive com o marido e os 
dois filhos em Porto Alegre, fez trabalhos como modelo, 
apresentou programas de TV e, até hoje, é convidada a 
participar de júris e a dar palestras a novas misses.  E vê 
sinais de mudança. "Os negros deixaram de ganhar só os 
papéis de pobres e de marginais nas novelas e nos filmes. 
O novo presidente dos EUA é negro. Algo está mudando 
de fato." Passados 22 anos de sua coroação máxima, Deise 
afirma que "já está na hora de aparecer outra miss Brasil 
negra. Espero que ela possa chegar mais longe do que eu." 
(VIVIAN WHITEMAN)  (Folha de São Paulo, Caderno 
Ilustrada, 22/11/08, p. 2) 
 
01) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o 
texto: 
a) No trecho “Mas a coroação não foi tranquila” é 
demonstrada a opinião de Deise Nunes sobre o fato 
ocorrido. 
b) A condição do negro se modificou nesses 24 anos e isso 
se nota pelos papéis que os atores negros desempenham 
hoje nas novelas e nos filmes 
c) O texto se posiciona radicalmente sobre o lamentável 
preconceito sofrido pela modelo na época. 
d) O Rio Grande do Sul é um estado preconceituoso em 
função da imigração europeia. 
 

02) Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 
terceiro parágrafo: 
a) A locução “apesar do” (apesar de + o), que inicia o 
terceiro parágrafo, exprime uma condição e não uma 
concessão. 
b) No primeiro período, o pronome relativo “que” 
refere-se ao termo “preconceito”. 
c) O pronome pessoal de “aceitá-lo” refere-se ao 
termo “racismo”. 
d) O pronome “isso” retoma o que foi dito 
anteriormente sobre racismo e sobre a vitimização 
que muitos negros aceitam. 
 
03) Nos seguintes excertos “garotas que 
ambicionavam alcançar o cobiçado título de Miss 
Brasil.” e “conta Deise, que dois anos depois foi 
coroada a primeira - e, até hoje, única - miss Brasil 
negra.” têm-se, respectivamente: 
a) Uma oração subordinada objetiva direta e uma 
oração subordinada adjetiva restritiva. 
b) Uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma 
oração subordinada objetiva direta. 
c) Uma oração subordinada adjetiva restritiva e uma 
oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) Uma oração subordinada adjetiva explicativa e 
uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
04) Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Na oração “Deise venceu a competição naquele 
ano.”, o predicado é composto por um objeto direto e 
um adjunto adverbial de tempo. 
b) “Os conselhos de sua mãe foram decisivos” traz um 
predicado nominal. 
c) “Algo está mudando de fato” é oração sem sujeito. 
d) "Ela me mostrou que o racismo existia” apresenta 
uma oração subordinada objetiva direta. 
 
05) Com relação à regência dos verbos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Em “ venceu a competição” , o verbo é transitivo 
direto. 
b) Em “se recusava a aceitar”, o verbo é transitivo 
indireto. 
c) Em “não me conformo com isso”, o verbo é 
transitivo direto. 
d) Em “não me conformo com isso”, o verbo é 
transitivo indireto. 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

06) Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em 
um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro 
em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o 
terreno horizontal e o ângulo formado entre a 
escada e o plano do solo 30o, pode-se afirmar que o 
comprimento 
da escada é: 
a) 4 metros; 
b) 2 metros; 
c) 1 metro; 



 

d) 8 metros; 
 
07) Considere a circunferência contendo 8 pontos 
equidistantes. O número de triângulos que podemos 
obter a partir dos 8 pontos distintos distribuídos, é: 
a) 56 
b) 14 
c) 28 
d) 24 
 
08) Uma torta de tomate em formato circular com 20 cm 
de diâmetro e 4 cm de espessura é fatiada em 10 pedaços 
iguais. Sabe-se que o valor calórico dessa torta é de 5 kcal 
por centímetro cúbico. Então se pode estimar que o valor 
calórico de cada uma dessas fatias, em quilocalorias, é 
igual a: 
a) 280 
b) 360 
c) 200 
d) 380 
 
09) Um quadrado é cortado em 49 quadrados menores. 
Todos esses quadrados têm as medidas de seus lados, em 
centímetros, expressas por números inteiros positivos. 
Há exatamente 48 quadrados com área igual a 1 cm2. O 
número de resultados possíveis para expressar, em cm2, 
a medida da área do quadrado original é exatamente 
igual a: 
a) 2  
b) 3 
c) 1  
d) 5 
 
10) O mês de fevereiro de um ano bissexto só terá cinco 
sábados se começar em um (a): 
a) Quarta-feira. 
b) Sábado 
c) Domingo.  
d) Quinta-feira. 
_______________________________________ 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11) O que representa a sigla CONAMA: 
a) Código Nacional do Meio Ambiente. 
b) Conselho Nacional de Assistência  do Meio Ambiente. 
c) Conselho Nacional do Meio Ambiente 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um 
programa que tem como finalidade prestar o socorro à 
população em casos de emergência:  
a) Samu/192. 
b) Samu/156. 
c) Samu/190. 
d) Samu/162. 
 
Com base na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 que 
institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, responda as questões 13 a 14: 

13) O prazo mínimo até o recebimento das 
propostas ou da realização do evento de compra em 
um processo licitatório será:  
a) Trinta dias para concurso, quando o contrato a 
ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo melhor 
técnica ou técnica e preço. 
b) Trinta dias para tomada de preços, quando a 
licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e 
preço. 
c) Trinta dias para tomada de preços, nos casos não 
especificados na alínea b do inciso anterior, ou leilão. 
d) Trinta dias para concorrência, quando o contrato 
a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo melhor 
técnica ou técnica e preço. 
 
14) São modalidades de licitação:  
I – Concorrência. 
II - Tomada de preços.  
III – Convite. 
IV – Concurso.  
V - Leilão.  
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
 
15) Das alternativas abaixo, assinale a alternativa 
que não caracteriza dispensa de licitação: 
a) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, desde 
que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão 
ou entidade. 
b) Para outros serviços e compras de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previsto para a modalidade 
convite –  R$ 15.000,00. 
c) Nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem. 
d) Quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, 
mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas. 
_________________________________________ 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16) A infecção por HIV acomete mais de 590 mil 
pessoas no Brasil. A população materno-infantil 
deve ser acompanhada segundo as seguintes 
implicações nutricionais do HIV: 
I - Apesar do aleitamento materno exclusivo ser 
protetor contra a infecção por HIV, no Brasil, o 
aleitamento materno não é incentivado no caso de 
mãe com diagnóstico positivo para HIV. 
II - Para crianças ainda sem diagnóstico ou 
assintomáticas, a prescrição da dieta segue a 
recomendação nutricional estabelecida para crianças 
de mesma idade. 



 

III - Deve haver maior cuidado com a anemia nas 
gestantes, uma vez que o uso de medicamentos diminui a 
hemoglobina nestes casos. 
IV - A qualidade higiênico-sanitária dos alimentos deve 
ser assegurada tanto na fase sintomática quanto na 
assintomática. 
V - As complicações nutricionais mais comuns durante a 
gestação de mulheres com diagnóstico positivo para HIV 
são: perda de peso, diarréia e deficiência de ferro e ácido 
fólico. 
a) Apenas as alternativas  II, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas  I, III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
 
17) O leite materno é composto por 40 a 50% de lipídios, 
segundo as necessidades do bebê. Este fato gera 
conseqüências na alimentação do recém-nascido. 
Portanto, deve-se estar atento: 
a) Ao aleitamento materno, pois a presença de lipases no 
leite materno capacitam o bebê a utilizar a gordura e os 
compostos lipossolúveis do leite materno. 
b) Ao fornecimento de ácidos graxos essenciais pelo leite 
materno, importantes para o desenvolvimento 
neurológico do recém-nascido. 
c) Às funções hepáticas e pancreáticas, que não estão 
plenamente desenvolvidas, prejudicando a digestão de 
lipídios. 
d) A possíveis cólicas e esteatorréias nos primeiros dias de 
vida do bebê. 
 
18) O aleitamento materno é um dos fatores 
preponderantes na alimentação das crianças menores de 
dois anos de idade. Quanto a sua recomendação e 
padronização de termos, segundo o Ministério da Saúde, 
é correto afirmar: 
I - Aleitamento materno exclusivo: apenas leite humano, 
diretamente da mama ou ordenhado, de sua própria mãe 
ou de uma doadora, e nenhum outro líquido ou alimento 
sólido, com exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, 
suplementos minerais ou medicamentos. 
II - Aleitamento materno predominante (AMP): a fonte 
predominante de nutrição da criança é o leite humano, 
entretanto, a criança recebe também água e líquidos, tais 
como água açucarada ou com sabor, chás, suco de frutas, 
solução de reidratação oral e outros tipos de leite. 
III - Aleitamento materno pleno ou completo: é 
constituído pela junção do aleitamento materno 
exclusivo e predominante. 
IV - Alimentação complementar: a criança recebe tanto 
leite humano quanto alimentos sólidos ou semi-sólidos. 
V - Alimentação com mamadeira: a criança recebe 
líquidos ou alimentos semi-sólidos por meio de bico de 
mamadeira. 
VI – Desmame: Processo que se inicia com a introdução 
de qualquer alimento na dieta da criança que não seja o 
leite materno. 
a) Apenas as alternativas I, II, IV e VI estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II, III, V e VI estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
 
19) O AME é descrito como protetor para uma série 
de condições, entre elas: 
a) doenças das vias respiratórias e do trato 
gastrointestinal. 
b) doenças infecciosas, enterocolite necrotizante, 
otite média, síndrome da morte súbita, doença de 
Crohn, retocolite ulcerativa inespecífica. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) doenças alérgicas, diabetes melito tipo 1, 
obesidade. 
 
20) O interesse acerca das síndromes hipertensivas 
da gravidez - SHG está associado com sua 
prevalência e morbiletalidade materna e perinatal. 
Quanto as SHGs, é correto afirmar: 
I - Estão relacionadas à hereditariedade, paridade, 
nutrição, tabagismo, raça e idade materna. 
II - A pré-eclâmpsia inclui hipertensão arterial e 
edema, mas a proteinúria ainda não está presente. 
III - Pode haver comprometimento hepático, com 
elevação dos níveis de TGO e TGP, hemólise e 
trombocitopenia. 
IV - O ganho de peso súbito (≥ 0,5Kg/semana) pode 
estar associado à hipertensão. 
V - O manejo dietético inclui dieta hiperprotéica e 
aporte aumentado de vitaminas A, C e E e de cálcio. 
VI - A dieta hipossódica é sempre recomendada. 
a) Apenas as alternativas I e V estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II, IV e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II, III, V e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas. 
 
21) A doença celíaca é causada pela reação ao 
glúten, resultando em má absorção de todos os 
nutrientes. Sobre esta doença, marque verdadeiro 
(V) ou falso (F), e assinale a alternativa correta: 
( ) As alterações na mucosa intestinal tornam as 
células deficientes em dissacaridases e também nos 
carreadores de nutrientes. 
( ) A dieta sem glúten resulta em melhora clínica 
imediata, com restituição da mucosa intestinal em 
tempo variável. 
( ) Nas fases remissivas, a dieta com pequena 
quantidade de glúten é bem tolerada. 
( ) Os sintomas observados nas crianças são: diarréia, 
falha de crescimento, abdômen distendido, anemia, 
câimbras, osteomalácia e distúrbios endócrinos. 
( ) Para que o adequado estado nutricional da 
criança com doença celíaca seja recuperado e 
mantido, deve-se substituir as fontes de glúten por 
milho, batata, arroz, centeio, cevada e tapioca, 
visando o adequado fornecimento de carboidratos 
na dieta. 
a) V – F – F – F – V. 
b) F – V – V – V – F. 
c) F – V – F – V – V. 
d) V – V – F – V – F. 
 



 

 
22) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi criado pela 
Constituição Federal de 1988 para que toda a população 
brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde. 
Sobre sua organização, marque a alternativa incorreta: 
a) A Comissão Intergestora Tripartite, integrada por 
gestores da União, Estados e Municípios, é a instância que 
atua na direção nacional do SUS. 
b) As Conferências de Saúde avaliam os avanços e 
retrocesso do SUS, e são importantes, pois estabelecem 
diretrizes para a atuação dos Conselhos de Saúde nas três 
esferas de governo. 
c) O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado 
de caráter permanente, deliberativo, normativo e 
fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do 
SUS, no município. 
d) Controle Social no SUS é implementado pela Secretaria 
Municipal de Saúde e fiscalizado pelo Ministério da Saúde.  
 
23) Sobre o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, 
marque verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a opção 
correspondente: 
( ) Proposto pelo INAN, é um instrumento para obtenção 
de dados de monitoramento do estado nutricional e do 
consumo alimentar das pessoas que freqüentam as 
Unidades Básicas do SUS. 
( ) Os índices recomendados pelo Ministério da Saúde 
para avaliação nutricional de crianças são peso para 
idade e estatura para idade. 
( ) Os novos pontos de corte na avaliação nutricional de 
crianças para o índice peso para idade (MS) são: 3, 10 e 
97. 
(  ) O ganho de peso esperado para gestantes no 2º e 3º 
trimestres, que apresentavam IMC inicial adequado e 
sobrepeso é respectivamente de 0,5 e 0,4Kg/semana. 
( ) A avaliação nutricional de adolescente inclui IMC para 
idade e estatura para idade. 
a) V – F – F – F – V. 
b) F – V – F – V – V. 
c) V – F – V – V – V. 
d) V – V – F – F – F. 
 
24) Entre as medidas de prevenção da deficiência de 
vitamina A, segundo o Programa Nacional de 
Suplementação de Vitamina A, destacam-se: 
I - Promoção do aleitamento materno exclusivo até o 6º 
mês e complementar até 2 anos de idade, pelo menos. 
II - Garantia da suplementação periódica e regular de 
vitamina A para as crianças menores de 5 anos. 
III - Monitoramento da situação alimentar e nutricional. 
IV - Garantia da suplementação de vitamina A para 
gestantes e lactantes. 
V - Promoção da alimentação saudável, incentivando o 
consumo de alimentos ricos em vitamina A. 
VI - Enriquecimento de alimentos habitualmente 
consumidos pela população. 
a) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III, V e VI estão corretas. 
c) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e V estão corretas. 

 
25) Os hábitos alimentares são estabelecidos desde 
a primeira infância. Sobre a formação de hábitos 
alimentares, assinale a incorreta: 
a) A família exerce grande influência sobre a 
alimentação da criança, responsabilizando-se pelo 
oferecimento de alimentos nutritivos, bem como de 
um ambiente adequado para as refeições. 
b) Na enfermidade e convalescença, deve-se oferecer 
os alimentos de preferência da criança, de acordo 
com sua aceitação. 
c) Na inapetência comportamental, deve-se incentivar 
o consumo de escolha da criança, prevenindo a perda 
de peso. 
d) A criança não deve ser forçada a se alimentar em 
horários pré-determinados; deve-se respeitar os 
intervalos entre as refeições. 
 




