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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Em relação à toxicidade dos micronutrientes, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O consumo excessivo de cálcio pode causar litíase renal, devido à formação de cristais de cálcio nos 

rins. 
B)  O consumo de quantidades relativamente pequenas de cromo livre pode provocar náuseas e vômitos. 

No caso de ingestão de grandes quantidades de sais de cromo não ligados a proteínas, acarretará lesão 
dos rins, inibição da produção de urina e anemia devido à destruição de glóbulos vermelhos (hemólise). 

C) A concentração excessiva de cobre no organismo provoca sintomas, como náusea, vômito, cansaço, 
irritabilidade, parestesia e queda intensa de cabelos. 

D) Um dos principais efeitos adversos do consumo excessivo de flúor é a fluorose, que se caracteriza pelo 
aparecimento de manchas esbranquiçadas nos dentes permanentes. 

 

QUESTÃO 02 
Sobre as vitaminas, é correto afirmar, EXCETO 
A) A colina é essencial para manutenção da integridade das membranas celulares, da neurotransmissão 

colinérgica, do transporte e do metabolismo do colesterol, sendo encontrada, principalmente, no ovo, no 
fígado e nos cereais integrais. 

B) A vitamina D é indispensável para a homeostase do cálcio, do fósforo e também é essencial para a 
diferenciação celular. 

C) O ácido fólico protege a integridade do tubo neural durante o desenvolvimento, nos primeiros meses de 
vida intrauterina, evitando a má formação da medula espinhal da criança e a anencefalia. 

D) A presença de petéquias na pele sugere distúrbios plaquetários, que podem ser decorrentes da 
deficiência de niacina. 

 

QUESTÃO 03 
A formação da placa de ateroma na parede dos vasos sanguíneos, bem como suas consequências clínicas 
(infarto do miocárdio e Acidente Vascular Encefálico) associam-se intimamente com determinados fatores 
de risco cardiovascular, como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diminuição do HDL-c, hipertensão 
arterial sistêmica, Diabetes Mellitus e obesidade. Assinale a alternativa que indica os fatores nutricionais 
que podem aumentar o LDL - colesterol.  
A) Excesso de peso e ingestão de ácidos graxos poli-insaturados.  
B) Colesterol dietético e ingestão de ácidos graxos saturados. 
C) Perda de peso e consumo de fibra insolúvel.  
D) Consumo de esteróis e fibras alimentares. 
 

QUESTÃO 04 
São todos alimentos ricos em fibras solúveis, EXCETO  
A) Casca de frutas, pão integral, farelo de trigo. 
B) Aveia, soja, lentilha.  
C) Mandioca, beterraba, maçã. 
D) Frutas cítricas.  
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QUESTÃO 05 
Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa INCORRETA. 
A) A assistência pré-natal deve propiciar o diagnóstico nutricional precoce das gestantes e, se necessário, 

promover a recuperação nutricional, bem como garantir o adequado ganho de peso na gravidez, a fim de 
evitar os desvios do crescimento fetal. 

B) Os recém-nascidos macrossômicos (peso ao nascer ≥ 4000g) são geralmente filhos de mães diabéticas e 
apresentam elevada morbidade neonatal, representada por hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, 
hipocalcemia, síndrome do desconforto respiratório e cardiomiopatia hipertrófica. 

C) Recém-nascidos com baixo peso ao nascimento têm menores taxas de morbidade e mortalidade infantil 
decorrentes de doenças infecciosas e desnutrição. 

D) Quanto maior o ganho de peso gestacional, menor a chance de recém-nascidos de baixo peso (< 2500g), 
entretanto, o excessivo ganho ponderal pode levar a alterações maternas e fetais durante a gestação, bem 
como propiciar que a gestante permaneça na categoria de obesidade após o nascimento do concepto. 

 

QUESTÃO 06 
A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de mortalidade em pacientes com Diabetes Mellitus 
(DM), sendo essencial a intervenção dietética no manejo dessa complicação. São recomendações dietéticas 
da American Heart Association (2006) para reduzir o risco de doença cardiovascular em adultos, EXCETO 
A) Dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, nozes. 
B) Restrição de sódio na presença de insuficiência cardíaca sintomática. 
C) Produtos lácteos com alto teor de gordura.  
D) Redução da pressão arterial, tanto nos pacientes normotensos como nos hipertensos. 
 

QUESTÃO 07 
A relação cintura/quadril (Bray, 1989) é um método de avaliação da composição corporal utilizado para 
adultos, entre 20 a 69 anos, de ambos os sexos. Esse método utiliza um índice para classificar os indivíduos 
para o risco de desenvolverem doenças crônicas associadas à obesidade e tem como objetivo avaliar: 
A) A gordura corporal total.  
B) A presença de gordura visceral. 
C) A massa muscular.  
D) A gordura subcutânea.  
 

QUESTÃO 08 
São princípios da orientação nutricional, baseados no conhecimento científico e prático das necessidades 
nutricionais específicas, traduzidas em termos compreensíveis, que podem ser ensinados para todos os 
adolescentes, EXCETO 
A) Comer frutas, verduras/legumes e grãos integrais suficientes. 
B) Realizar 5 refeições diárias (café, almoço e jantar, além de 2 pequenos lanches intercalados). 
C) Beber líquidos em quantidade adequada, principalmente nos meses de verão e após exercícios. 
D) Escolher uma dieta rica em gorduras saturadas e colesterol. 
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QUESTÃO 09 
Sobre óleos e gorduras, analise as afirmativas abaixo marcando V (verdadeiras) e F (falsa). 
I - Os óleos são líquidos à temperatura ambiente, enquanto as gorduras são sólidas, passando ao estado 

líquido a uma temperatura entre 30 e 42º C. 
II - Os óleos de soja, de canola e o misto são os que apresentam maior temperatura até o aparecimento do 

ponto de fumaça. 
III - A manteiga decompõe-se facilmente quando submetida à temperatura acima de 120ºC. 
IV - Os óleos e as gorduras comestíveis são fundamentais na alimentação humana, pois fornecem calorias 

(9 Kcal/g). 
V - Os óleos e as gorduras auxiliam no transporte de vitaminas lipossolúveis para o interior das células, são 

fontes de ácidos graxos essenciais, além de contribuir para o sabor e palatabilidade dos alimentos e  
para a sensação de saciedade após a alimentação. 

Assinale a sequência CORRETA. 
A) V, V, F, V, F. 
B) V,V, V; V, V. 
C) F, V, V, V, V. 
D) V, F, V, V, V. 
 

QUESTÃO 10 
A higiene pessoal dos manipuladores de alimentos, do ambiente de trabalho e dos utensílios utilizados para 
o preparo dos alimentos é o item imprescindível para a obtenção de uma alimentação sem contaminação e 
de boa qualidade. Sobre a higiene dos manipuladores de alimentos, é CORRETO afirmar: 
A) O controle de saúde dos manipuladores de alimentos deve ser realizado pelo próprio manipulador, 

devendo este realizar diversos exames de saúde anualmente, tais como parasitológico de fezes, urina e 
coprocultura. 

B) Antes de iniciar sua atividade, o manipulador deve retirar a maquiagem e todos os adornos que sejam 
considerados grandes; adornos pequenos, como alianças, ainda são tolerados na manipulação de 
alimentos. 

C) Os uniformes dos manipuladores de alimentos devem ser sempre de cor branca e a troca deve ocorrer, 
no mínimo, a cada 3 dias. 

D) Os manipuladores de alimentos devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao local de trabalho, 
antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço e após usar os sanitários. 

 

QUESTÃO 11 
No processo de envelhecimento normal, ocorrem alterações fisiológicas e biológicas que afetam a 
alimentação e a nutrição do idoso. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa 
CORRETA. 
A) Os usos de carboidratos simples e fibras na dieta são altamente indicados por serem importantes na 

prevenção e controle de doenças cardiovasculares, diabetes e obstipação intestinal, comuns nessa fase da 
vida. 

B) A prevalência da osteomalácea está associada à redução da massa óssea em decorrência do aumento da 
idade e, com isso, eleva o risco de fraturas, principalmente entre mulheres, após a menopausa. 

C) A inadequada ingestão de água leva à desidratação e problemas associados com hipertensão, elevação na 
temperatura corporal, obstipação intestinal, secura das mucosas e diminuição da excreção de urina. 

D) Com relação às gorduras, recomenda-se que se reduza o uso das gorduras insaturadas e colesterol, dando 
preferência às gorduras saturadas. 

 

QUESTÃO 12 
O Staphylococcus aureus é o segundo agente mais frequente relacionado a surtos de doenças transmitidas 
por alimentos no Brasil, sendo o seu principal reservatório:  
A) O homem. 
B) O solo. 
C) A água. 
D) Os crustáceos. 
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QUESTÃO 13 
Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são causadas pela ingestão de alimentos ou bebidas 
contaminadas. Sabe-se que: 
A) A hepatite C é uma DTA, causada por um vírus. Entre as medidas preventivas da doença, tem-se a 

higienização correta das áreas de pré-preparo de alimentos. 
B) A Salmonella spp. é uma bactéria entérica responsável por graves intoxicações alimentares. A doença 

pode ser causada pelo consumo de água e de alimentos contaminados, especialmente por leite e vegetais 
crus, mariscos e ovos. 

C) A neurocisticercose é uma DTA de grande ocorrência, e a transmissão da doença ocorre por meio da 
ingestão de leite pasteurizado contaminado com larvas dos parasitas Taenia solium e Taenia saginata. 

D) O Bacillus cereus é um bacilo esporulado disseminado na natureza, que não é resistente às temperaturas 
de cozedura e pasteurização dos alimentos. 

 

QUESTÃO 14 
Boas práticas são normas de procedimentos para atingir um determinado padrão de qualidade de um serviço 
de alimentação, que deve ser avaliado por meio do controle dos seguintes itens, EXCETO 
A) Água para abastecimento e consumo. 
B) Higiene pessoal e ambiental. 
C) Saúde dos fornecedores e funcionários. 
D) Higiene dos alimentos. 
 

QUESTÃO 15 
A edificação e as instalações de Unidades de Alimentação e Nutrição devem ser compatíveis com todas as 
operações realizadas. Para isso, a separação entre as diferentes atividades deve ser feita por meios físicos ou 
por outros meios eficazes, de forma a evitar a contaminação cruzada. Para as portas das áreas de preparação 
e armazenamento de alimentos, a Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC n.º 216/2004 
recomenda: 
A) Ajuste ao batente. 
B) Colocação de tela. 
C) Fechamento automático. 
D) Comunicação com a área externa da UAN. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas. 
 

 A desoras, desfeliz 
 
          Encenou-se, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no feriado de 21 de abril, em forma de peça 
teatral, uma celebração chamada “desenforcamento de Tiradentes”. Com advogado, promotor e júri popular, 
refez-se o julgamento do herói da Inconfidência Mineira, tudo mais ou menos conforme o que registram os 
autos de dois séculos atrás, mas com resultado inverso: no final o réu é inocentado. Ou seja, desenforcado. 
O melhor de tudo foi o título. “Desenforcamento” entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial 
permite criar, invertendo significados e instituindo um mundo às avessas. 
          Em Apesar de Você, sua música contra a ditadura, Chico Buarque pediu: “Você, que inventou a 
tristeza, ora tenha a fineza de desinventar”. Talvez já se invocasse o “desinventar” antes; depois, invocou-se 
mais ainda. Até foi acolhido no dicionário digital Aulete, que lhe dá o significado de “retroceder, retroagir 
na ação de inventar”, e oferece como exemplo um trecho do poeta Manoel de Barros: “É preciso desinventar 
os objetos. O pente, por exemplo. É preciso dar ao pente a função de não pentear. Até que ele fique à 
disposição de ser uma begônia”. 
          Numa de suas malucas aventuras no País das Maravilhas, Alice comemora seu unbirthday, como 
escreveu o autor do livro, o inglês Lewis Carroll. Unbirthday foi traduzida em português para 
“desaniversário”, bela palavra para significar um belíssimo não evento. E, por falar em belo, a escritora Ana 
Miranda deu o título de Desmundo ao romance em que narra a sina de uma órfã portuguesa enviada à força 
ao Brasil da época do Descobrimento para servir de esposa a um dos desbravadores da terra. “Desmundo” é 
mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso. 
          É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos. No livro 
Roteiro de Macunaíma, de 1950, o crítico M. Cavalcanti Proença escreveu que o personagem de Mário de 
Andrade resumia as “desvirtudes nacionais”. O próprio Mário de Andrade engendrou, por sua vez, outro 
oportuno ‘des’ ao lamentar, num poema (Louvação da Tarde), a “pátria tão despatriada”. 
           Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos depois da 
publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não 
é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no 
mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras. O tema de hoje são as que portam o prefixo 
‘des’, começando com as inventadas, mas não se esgotando nelas. O exímio criador/recolhedor de palavras 
que foi Guimarães Rosa espalhou por suas obras, entre muitas outras, “desamigo”, “desendoidecer”, 
“desdormido”, “desexistir”, “destriste”, “desfeliz”, “desviver”, “desfalar”. 
          No precioso livro O Léxico de Guimarães Rosa, da professora Nice Sant’Anna Martins, registram-se 
exatas 230 palavras com ‘des’, sinal de que o ‘des’ é uma tentação irresistível para quem gosta de brincar 
com as possibilidades do idioma. Até “desmim” Guimarães Rosa inventou. “Querer mil gritar, e não pude, 
desmim de mim mesmo, me tonteava, numas ânsias”, diz Riobaldo, no Grande Sertão: Veredas. 
          O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo. Mesmo as palavras em 
‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, nos chegam com novo 
viço quando nos detemos a examiná-las. A uma família melancólica pertencem “desamor”, “desventura”, 
“desencanto” e a fatal “desespero”, ao inverter o alto significado moral de “amor”, “ventura”, “encanto” e 
“esperança”. “Desassossego” vai  no mesmo caminho. 
          “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga. Ao contrário, de alto valor moral são 
“destemor” e “desassombro” ao opor-se ao temor e ao assombro. “Desatino” é humilhante; é perder o tino. 
“Desoras” só pode ter sido criada por um surrealista. Usa-se no sentido de “altas horas”, mas na pura raiz 
etimológica significa estar fora das horas – como assim, fora das horas? “Desasnar” é o inspirado sinônimo 
de aprender pela via de deixar de ser asno. 
           Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas. O leitor 
não deve saber, como o colunista não sabia, que existe a palavra “desnamorar”, assim como “desnamorado”.   
A difícil arte do dicionarista revela-se em seu melhor na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas 
pessoas relacionamento amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, 
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aspira à continuidade”. Descontinuada tal relação, fica-se com a desconsolada figura do desnamorado, que 
se imagina desamparado, a desoras, desnorteado e desterrado de si mesmo, desfeliz. 

 
(TOLEDO, Roberto Pompeu de. A desoras, desfeliz. Revista Veja, 3-março-2015.) 

 
QUESTÃO 16 
A partir das ideias defendidas pelo articulista, pode-se inferir, EXCETO 
A) O prefixo ‘des’ é muito produtivo, já que possibilita a formação de muitos neologismos. 
B) Certos neologismos são registrados pelo dicionário, mas outros, não. 
C) A criação constante de novas palavras causa desorganização na língua portuguesa. 
D) Há palavras formadas com o prefixo ‘des’ que não são do conhecimento do usuário da língua. 
 

QUESTÃO 17 
Em todas as alternativas, o articulista trabalha com a semântica do prefixo ‘des’, EXCETO 
A) “... entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial permite criar, invertendo significados e 

instituindo um mundo às avessas.” (Linhas 5-6) 
B) “Unbirthday foi traduzida em português para “desaniversário”, bela palavra para significar um 

belíssimo não evento.” (Linhas 14-15) 
C) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
D) “ ‘Desmundo’ é mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso.” (Linhas 17-18) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho: “Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos 
depois da publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste 
ano, mas não é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar 
no mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras.” (Linhas 23-26) 
Através desse trecho, infere-se, EXCETO que o articulista 
A) não gosta de abordar questões que dizem respeito aos problemas sociais do Brasil. 
B) aproveita o tema para fazer críticas a determinados comportamentos existentes no Brasil. 
C) normalmente aborda problemas da sociedade brasileira. 
D) Lidar com o tema que envolve palavras é uma forma de evitar falar de problemas que afetam a 

sociedade. 
 

QUESTÃO 19 
Ao afirmar: “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga” (linha 39), o autor propõe que o 
termo 
A) “desentendimento” é mais pesado que o termo “briga”. 
B) “briga” é um termo mais popular que “desentendimento”. 
C) “desentendimento” é formal, e o termo “briga”, coloquial. 
D) “desentendimento” é mais brando que o termo “briga”. 
 

QUESTÃO 20 
Em relação ao trecho da questão anterior, infere-se que a expressão “estado de inocência”, denotativamente, 
significa que as palavras 
A) não foram ainda usadas em contextos. 
B) possuem significados simples. 
C) perderam o seu valor original. 
D) são vazias de significação. 
 

QUESTÃO 21 
Em todos as alternativas, verifica-se o uso de linguagem metafórica, EXCETO 
A) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
B) “O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo.” (Linha 34) 
C) “... por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no mar de nossas misérias 

públicas?” (Linhas 25-26) 
D) “É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
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QUESTÃO 22 
Considere o trecho: “... na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas pessoas relacionamento 
amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, aspira à continuidade”. 
(Linhas 46-48) 
Sobre o uso do sinal grave indicativo de crase, é  INCORRETO afirmar: 
A) Está relacionado à transitividade do verbo aspirar. 
B) É facultativo, tendo em vista o termo regente e o termo regido. 
C) Indica a fusão da preposição ‘a’ e o artigo feminino ‘a’. 
D) Está relacionado à preposição ‘a’ exigida pelo termo regente. 
 

QUESTÃO 23 
Assinale a alternativa em que o uso da próclise NÃO é obrigatório, uma vez que não se verifica a ocorrência 
de palavra atrativa. 
A) “... e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não é disso que se trata 

aqui...” (Linhas 24-25) 
B) “... chegam com novo viço quando nos detemos a examiná-las.” (Linhas 35-36) 
C) “... palavras em ‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, 

nos chegam com novo viço...” (Linhas 34-36) 
D) “Talvez já se invocasse o “desinventar” antes...” (Linha 8) 
 

QUESTÃO 24 
Considere o verbo negritado na frase: “Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
Em relação ao emprego desse verbo nessa frase, NÃO se pode afirmar: 
A) Trata-se de um verbo impessoal, portanto deverá ficar na 3.ª pessoa do singular. 
B) Por ser impessoal, constrói uma oração sem sujeito. 
C) Foi usado com valor semântico de ‘existir’ e, nessa acepção, classifica-se como impessoal. 
D) Trata-se de um verbo pessoal e, portanto, concorda com o sujeito a que se refere. 
 

QUESTÃO 25 
Marque a alternativa que justifica corretamente o emprego das aspas em “Você, que inventou a tristeza, 
ora tenha a fineza de desinventar”.” (Linhas 7-8) 
A) Construir uma ironia. 
B) Indicar ressignificação de palavra. 
C) Assinalar uso de citação direta. 
D) Indicar uso de estrangeirismos. 




