
  

 

Concurso Público 
Código: 809 

 
NUTRICIONISTA 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Presídios brasileiros: existe uma solução? 

 
O STF realizou uma audiência para tentar buscar 

soluções para o sistema carcerário brasileiro. Uma das 
opiniões é colocar o preso em regime de prisão domiciliar. 
Com o devido respeito, esvaziar a cadeira pura e 
simplesmente não resolverá nada. Isso ________ a 
cadeia em tese serviria para eficácia da lei penal, no 
sentido de criar balizas de comportamento social.  

Parte da solução está em recuperar o 
transgressor e inseri-lo novamente na sociedade. Mudar o 
preso de lugar não o fará melhor, nem o recuperará. 

Tão somente pelos números nota-se que o Brasil 
adota a política de encarceramento, uma vez que é 
mínimo o número de colônias agrícolas, industriais ou que 
proporcione uma atividade direta e diária ao preso.  Essa 
realidade é fruto da política penal adotada pelo Brasil. 
Também não podemos esquecer que esse pensamento é 
um reflexo da nossa sociedade.  

Por estarmos acostumados, deixamos de lado 
grandes projetos como a recuperação do ser humano, que 
está longe de acontecer nos presídios. Esquecemos que 
tem meio milhão de presos no Brasil. Não nos importa o 
que eles fazem ou como vivem, esse comportamento se 
dá até que alguma coisa praticada pelos presidiários nos 
incomoda.  

Qual é a solução para os presídios brasileiros? 
Essa resposta é a tese de muitos estudos acadêmicos. 
Por unanimidade, todos dizem que o preso deve ter 
dignidade.  Na verdade, dignidade é o princípio para a 
construção de qualquer indivíduo social. Deve-se inserir 
uma política séria, tanto no aproveitamento dessas 
pessoas quanto na reformulação do sistema. 

Para reformular o sistema, certamente deveriam 
acontecer inúmeros concursos públicos, não só de 
agentes penitenciários, mas de médicos, psicólogos, 
assistentes sociais, advogados etc. Sem falar na 
adequação das instalações prisionais. 

Portanto, enquanto não encararmos o problema 
dos presidiários como um problema social, pois mesmo 
“fora” do convívio social eles fazem parte da sociedade, 
mesmo que atuem indiretamente, continuarão a existir os 
crimes e assaltos constantes. Ouso a dar uma sugestão, e 
para tanto me apoio na máxima bíblica: “O Trabalho 
dignifica o homem”. 

 
http://direitoejustica.jusbrasil.com.br/artigos/... - adaptado 

 

1) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna do texto CORRETAMENTE: 
 
a) por quê 
b) porquê 
c) porque 
d) por que 
 

2) Em relação às soluções propostas para os presídios 
brasileiros no texto, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Deve-se inserir uma política séria no aproveitamento 

dessas pessoas e na reformulação do sistema. 
b) Devem ser abertos concursos públicos para ocupação 

de agentes penitenciários, médicos, psicólogos, 
assistentes sociais, advogados etc. 

c) Deve-se aumentar o número de colônias agrícolas, 
industriais ou que proporcione uma atividade direta e 
diária ao preso. 

d) Deve-se colocar o preso em regime de prisão domiciliar 
para esvaziar a cadeira. 

 

3) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Existem respostas para o problema carcerário 

brasileiro em teses de muitos estudos acadêmicos. 
(---) Como a dignidade é o princípio para a construção de 

qualquer indivíduo social, é direito dos presidiários 
escolher entre trabalhar e continuar cometendo 
crimes. Privá-los desse direito seria muita crueldade. 

 
a) E - C. 
b) C - E. 
c) C - C. 
d) E - E. 
 

4) Analisar os itens abaixo em relação à concordância: 
 
I - Acreditam-se que o tubarão tenha cerca de 50 anos de 

idade. 
II - O vídeo, divulgado no último dia 10 de agosto, já têm 

mais de 1.800.000 visualizações. 
III - O animal é uma fêmea que mede mais de seis metro 

de comprimento. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

5) Em relação à pontuação do trecho “Qual é a solução 
para os presídios brasileiros?”, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 
(---) O trecho apresenta uma afirmação em forma de 

pergunta. 
(---) O sinal de interrogação pode ser substituído pelo 

ponto e vírgula (;), sem alterar o sentido do trecho, já 
que esse sinal pode ser usado como ponto-final de 
uma frase. 

 
a) E - E. 
b) C - C. 
c) C - E. 
d) E - C. 
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6) Sobre o emprego do acento indicativo de crase, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A resposta dele não tinha nada à ver com o conteúdo! 
b) Você não me leva à sério! 
c) Prefiro ir embora a pé. 
d) Estaremos à seu dispor para maiores esclarecimentos. 
 

7) Em “Ele sempre passa pela mesma rua, de modo que 
os moradores já o conhecem.”, o sublinhado exprime 
sentido de: 
 
a) Conclusão. 
b) Consequência. 
c) Proporcionalidade. 
d) Finalidade. 
 

8) Todos os termos estão CORRETAMENTE acentuados 
em: 
 
a) Língua - índio. 
b) Pincél - arrôz. 
c) Blusão - édificio. 
d) Óculos - hômem. 
 

9) Em relação à regência verbal e nominal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Desde o princípio, não simpatizei-lhe (1ª parte). Eu estava 
certa de que poderia confiar em você (2ª parte). A 
secretária informou ao paciente o cancelamento da 
consulta (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

10) Assinalar a alternativa em que o verbo “caber” está 
empregado CORRETAMENTE: 
 
a) Ela ganhou uma calça, mas não cabeu nela. 
b) Ela ganhou uma calça, mas não caibou nela. 
c) Ela ganhou uma calça, mas não caube nela. 
d) Ela ganhou uma calça, mas não coube nela. 
  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Considerando-se o Windows 7 Professional, a imagem 
abaixo apresenta: 
 

 
 
a) Caixas de listagem. 
b) Caixas de seleção. 
c) Botões de opção. 
d) Listas suspensas. 
 

12) Sobre lembrar senhas e preencher automaticamente 
formulários da web no Internet Explorer 11, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - O recurso salvar senhas não está ativado por padrão 

no Internet Explorer. 
II - Quando o usuário usar um computador público ou 

compartilhado deve assegurar-se de desativar o 
Preenchimento Automático desse computador. 
Também é possível remover o histórico de 
Preenchimento Automático desse computador se por 
acaso digitar informações que não quer compartilhar. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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13) Se um usuário enviar um documento para revisão 
para diversos revisores e cada revisor retornar o 
documento, ele poderá combinar os documentos, dois por 
vez, até que todas as alterações dos revisores tenham 
sido incorporadas em um único documento. No Word 
2007, é possível fazer isso por meio da função: 
 
a) Comparar. 
b) Mostrar Marcações. 
c) Controlar Alterações. 
d) Painel de Revisão. 
 

14) No PowerPoint 2007, qual é a função do botão Estilos 
Rápidos, representado abaixo?  
 

 
 
a) Escolher o estilo de plano de fundo para o tema. 
b) Escolher um estilo visual para a forma ou linha. 
c) Aplicar um efeito visual ao texto, como sombra, brilho, 

reflexo ou rotação 3D. 
d) Inserir formas prontas, como retângulos, círculos, setas, 

linhas, símbolos de fluxograma e textos explicativos. 
 

15) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, um 
boato, ou hoax, é uma mensagem que possui conteúdo 
alarmante ou falso e que, geralmente, tem como 
remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, 
empresa importante ou órgão governamental. Em relação 
às características de um boato, assinalar a alternativa 
INCORRETA:  
 
a) Sugere consequências trágicas caso uma determinada 

tarefa não seja realizada. 
b) Promete ganhos financeiros ou prêmios mediante a 

realização de alguma ação. 
c) Enfatiza que ele deve ser repassado rapidamente para 

o maior número de pessoas. 
d) Afirma ser um boato. 
  
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade.” 
 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 
Considerando-se o trecho acima e os direitos e deveres 
individuais e coletivos do cidadão, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - No Brasil, o cidadão tem direito à vida, à liberdade e à 

igualdade. 
II - O cidadão é livre para manifestar seu pensamento, 

sendo proibido apenas seu anonimato. 
III - No Brasil, homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

17) Em relação ao desenvolvimento sustentável, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O desenvolvimento sustentável nada mais é do que o 

desenvolvimento econômico que depende do 
consumo crescente de energia e recursos naturais. 

(---) O desenvolvimento sustentável sugere qualidade em 
vez de quantidade, com a redução do uso de 
matérias-primas e produtos e o aumento da 
reutilização e da reciclagem. 

(---) O desenvolvimento sustentável depende de 
planejamento e do reconhecimento de que os 
recursos naturais são finitos. 

 
a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) E - C - E. 
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Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Segundo a Constituição Federal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição (1ª parte). A República Federativa do Brasil 
buscará a integração econômica, política, social e cultural 
dos povos da União Europeia, visando à formação de uma 
comunidade latino-europeia de nações (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

19) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o Prefeito 
e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena 
de perda de mandato: 
 
I - Firmar ou manter contrato com o Município ou com 

suas autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, fundações ou empresas 
concessionárias de serviço público municipal, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 

II - Ser titular de mais de um mandato eletivo. 
III - Fixar residência no Município. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

20) Segundo a Lei Municipal nº 040/14, entende-se por 
remoção: 
 
a) A realocação do servidor, de um para outro órgão do 

mesmo Poder, ou de uma para outra unidade do 
mesmo órgão. 

b) O deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, 
para o quadro de pessoal de outro órgão com planos de 
cargos e vencimentos iguais ao de sua lotação, 
observado sempre o interesse da Administração. 

c) O aumento da jornada normal de trabalho. 
d) O retorno do servidor estável ao cargo por ele 

anteriormente ocupado. 
 

21) Em consonância com a Lei Municipal nº 040/14, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As funções gratificadas são de livre nomeação e 
exoneração pelo Prefeito Municipal e serão atribuídas 
exclusivamente a servidores de carreira designados para 
o exercício de funções de chefia ou comando de equipes, 
ou designado para o exercício de atividade para a qual 
seja exigida qualificação diferenciada, bem como àqueles 
que sejam designados para atuar em regime de plantão, 
sobreaviso ou dedicação integral e exclusiva, tudo 
conforme dispuser legislação específica (1ª parte). Fica 
autorizada a cedência de servidores municipais a órgão 
ou entidades da Administração Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual ou a outros Municípios, e ainda a pessoas 
jurídicas que prestam serviço à comunidade no âmbito 
municipal, na área da saúde, educação, cultura, esporte, 
economia, agricultura e turismo, salvo impedimento legal 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

22) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para assegurar 
ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às 
ações e aos serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde (SUS), caberá aos entes federativos, além de 
outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas 
Comissões Intergestores: 
 
a) Garantir a transparência, a integralidade e a equidade 

no acesso às ações e aos serviços de saúde. 
b) Desorganizar os fluxos das ações e dos serviços de 

saúde. 
c) Impedir o acesso às ações e aos serviços de saúde. 
d) Todas as alternativas anteriores asseguram ao usuário 

o acesso às ações e aos serviços do SUS. 
 

23) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, à 
direção estadual do SUS compete, EXCETO: 
 
a) Promover a descentralização para os Municípios dos 

serviços e das ações de saúde. 
b) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do SUS. 
c) Omitir apoio técnico e financeiro aos Municípios e 

impedir supletivamente ações e serviços de saúde. 
d) Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos 

agravos do meio ambiente que tenham repercussão na 
saúde humana. 



 
 

 

5  www.objetivas.com.br 

 

24) De acordo com a Lei nº 11.947/09, são diretrizes da 
alimentação escolar, EXCETO: 
 
a) A universalidade do atendimento aos alunos 

matriculados na rede pública de Educação Básica. 
b) A restrição da participação da comunidade no controle 

social. 
c) O direito à alimentação escolar, visando a garantir a 

segurança alimentar e nutricional dos alunos, com 
acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças 
biológicas entre idades e condições de saúde dos 
alunos que necessitem de atenção específica e 
daqueles que se encontram em vulnerabilidade social.  

d) O apoio ao desenvolvimento sustentável, com 
incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios 
diversificados, produzidos em âmbito local e 
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos 
empreendedores familiares rurais, priorizando as 
comunidades tradicionais indígenas e as 
remanescentes de quilombos.   

 

25) Em conformidade com a Portaria nº 154/08, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) não se 
constituem em porta de entrada do sistema e devem atuar 
de forma integrada à rede de serviços de saúde a partir 
das demandas identificadas no trabalho conjunto com as 
equipes Saúde da Família (1ª parte). Os NASF devem 
buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e 
mental aos usuários do SUS por intermédio da 
qualificação e complementaridade do trabalho das 
Equipes Saúde da Família (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

26) De acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 38/09, 
marcar C para as afirmativas que apresentam princípios 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), E 
para as que não apresentam e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A equidade, que compreende o direito constitucional à 

alimentação escolar, com vistas à garantia do acesso 
ao alimento de forma igualitária.  

(---) O direito humano à alimentação adequada, visando a 
garantir a segurança alimentar e nutricional dos 
alunos. 

(---) A proibição da participação da comunidade no 
controle social, no acompanhamento das ações 
realizadas pelos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para garantir a execução do Programa. 

 
a) C - E - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 

27) Considerando-se o que está disposto na Resolução 
RDC nº 216/04, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A ventilação deve garantir a renovação do ar e a 
manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, 
pós, partículas em suspensão, condensação de vapores 
dentre outros que possam comprometer a qualidade 
higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar ______ 
incidir diretamente sobre os alimentos. As instalações 
sanitárias e os vestiários _______ se comunicar 
diretamente com a área de preparação e armazenamento 
de alimentos ou refeitórios, devendo ser mantidos 
organizados e em adequado estado de conservação. As 
portas externas devem ser dotadas de fechamento 
automático.  
 
a) deve - devem 
b) não deve - não devem 
c) deve - não devem 
d) não deve - devem 
 

28) Segundo a Resolução RDC nº 12/01, entende-se por 
unidade amostral: 
 
a) A amostra composta por um número de unidades 

amostral inferior ao estabelecido em plano amostral 
constante na legislação específica. 

b) A amostra constituída por um determinado número de 
unidades amostrais estabelecido de acordo com o 
plano de amostragem. 

c) Aqueles produtos que serão submetidos a outras 
etapas de processamento industrial que não impliquem 
em transformação de sua natureza. 

d) A porção ou embalagem individual que se analisará, 
tomando de forma totalmente aleatória de uma partida 
como parte da amostra geral. 

 

29) Segundo o Código de Ética Profissional, é vedado ao 
Nutricionista, relativamente à remuneração e a sua forma 
de percepção, EXCETO: 
 
a) Receber ou pagar remuneração ou comissão, por 

intercâmbio de indivíduos ou coletividades a serem 
assistidas, ou pelo encaminhamento de serviços. 

b) Cobrar honorários de indivíduos e de coletividades 
assistidos em instituições que se destinam à prestação 
de serviços públicos, seja como remuneração, seja 
como complemento de salários ou de honorários, ainda 
que de pequenos valores. 

c) Receber comissão, remuneração ou vantagens que 
correspondam a serviços efetivamente prestados. 

d) Aceitar remuneração abaixo do valor mínimo definido 
pela entidade sindical ou outra entidade de classe que 
defina parâmetros mínimos de remuneração. 
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30) A atual complexidade da cadeia produtiva de 
alimentos coloca a sociedade brasileira diante de novos 
riscos à saúde como a presença de agrotóxicos, aditivos, 
contaminantes, organismos geneticamente modificados e 
a inadequação do perfil nutricional dos alimentos. Sobre o 
avanço da tecnologia na área de alimentos, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Contribui para maior oferta e menor variedade de 

alimentos no mercado. 
II - Contribui para o alto grau de processamento dos 

alimentos industrializados. 
III - A composição dos alimentos industrializados é afetada 

pelo uso excessivo de açúcar, sódio e gorduras. 
IV - Contribui na geração de alimentos de elevada 

densidade energética. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

31) Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um 
processo que envolve interação profunda entre mãe e 
filho, com repercussões no estado nutricional da criança, 
em sua habilidade de se defender de infecções, em sua 
fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, 
além de ter implicações na saúde física e psíquica da 
mãe. Considerando-se a classificação do aleitamento 
materno, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Aleitamento materno predominante. 
(2) Aleitamento materno complementado.  
(3) Aleitamento materno misto ou parcial. 
 
(---) Quando a criança recebe leite materno e outros tipos 

de leite. 
(---) Quando a criança recebe, além do leite materno, 

qualquer alimento sólido ou semissólido. 
(---) Quando a criança recebe, além do leite materno, 

água e suco de frutas. 
 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

32) Homem de 45 anos, sedentário, peso atual de 79,4Kg 
e estatura 162cm, com triglicerídeos de 275mg/dL. Em 
relação ao diagnóstico pelo IMC (índice de massa 
corporal) e às orientações nutricionais desse paciente, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Obesidade I: é orientado a suplementar ômega-3 

marinho (4-8g/dia), pois apresenta hipertrigliceridemia 
grave, e a beber 2L de água/dia. 

b) Obesidade I: é orientado em relação à ingestão de 
gorduras, carboidratos, fibras, frutas e vegetais, além 
de ser estimulado a praticar atividade física. 

c) Sobrepeso: é orientado em relação à ingestão de 
gorduras, carboidratos, fibras, frutas e vegetais, além 
de ser estimulado a praticar atividade física. 

d) Obesidade I: é orientado, principalmente, em relação ao 
consumo de açúcares simples e à suplementação de 
ômega-3 marinho (4-8g/dia), pois apresenta 
hipertrigliceridemia grave, e a beber 2L de água/dia. 

 

33) O responsável pelo preparo da refeição deve adotar 
cuidados rigorosos tanto na higiene pessoal quanto no 
manuseio dos alimentos para prevenir contaminação e 
preservar as características próprias dos alimentos, pois 
isso ajuda a evitar muitas doenças transmitidas por 
alimentos. Quanto aos procedimentos de rotina, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) A proteção para os cabelos, como touca ou boné, é 

opcional. 
b) Não é necessário higienizar os alimentos que serão 

consumidos crus. 
c) O ato de lavar as mãos frequentemente é essencial 

para proteger os alimentos que serão consumidos. 
d) O alimento cru não oferece risco à saúde. 
 

34) Segundo a Avaliação Nutricional da Criança e do 
Adolescente - Manual de Orientação da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, uma criança de zero a cinco anos 
incompletos, classificada entre os percentis 3 e 15 para 
todos os índices antropométricos:  
 
I - Deve ser dada atenção à evolução de crescimento da 

criança, pois a faixa está próxima de uma situação de 
baixa estatura para a idade. 

II - É considerada uma faixa importante de vigilância de 
baixo, pois está próxima de uma situação de baixo peso 
para a idade. 

III - É classificada como risco nutricional e merece atenção 
à evolução de peso corporal.  

IV - É considerada eutrófica no peso para a idade, entre 
os escores z -1 e +1, nessa faixa de percentil. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 



 
 

 

7  www.objetivas.com.br 

 

35) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Em hortaliças, deve-se ter cuidado com o protozoário 
_______________, pois é patogênico para seres 
humanos e resistente aos produtos clorados.  
 
a) Brucella spp 
b) Claviceps spp 
c) Erwinia spp 
d) Cryptosporidium spp 
 

36) Indivíduos acometidos por constipação geralmente 
apresentam fezes endurecidas, esforço no momento da 
defecação e movimentos intestinais infrequentes; crianças 
podem até apresentar vômitos, dor abdominal e anorexia. 
Sobre o tratamento nutricional na constipação, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O aumento da ingestão de fibras insolúveis e solúveis é 

suficiente para reverter qualquer caso de constipação. 
b) A ingestão de fibras integrais, frutas e vegetais pode 

atuar como prebióticos mantendo a microbiota intestinal 
desejável. 

c) A quantidade recomendada de fibra bruta é cerca de 
14g/1.000kcal para mulheres adultas, atingida com a 
ingestão de 5 porções de frutas e vegetais/dia.  

d) Para crianças, as recomendações de fibra bruta são de 
19 a 25g/dia, lembrando que deve ser aumentado 
concomitantemente à quantidade de ingestão de 
líquidos. 

 

37) A Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) foi 
padronizada em 1987 por Detsky e colaboradores, com o 
intuito de viabilizar a avaliação nutricional de indivíduos 
acamados. Com relação à ANSG, assinalar a alternativa 
que apresenta, respectivamente, vantagens e 
desvantagens do método: 
 
a) É específica para idosos acamados e tem boa 

confiabilidade se o entrevistador é bem treinado - 
depende do nível de consciência e requer longo tempo 
para aplicação. 

b) Tem baixo custo e boa precisão diagnóstica - demanda 
equipe bem treinada para realização das medidas 
antropométricas e não é específica para idosos. 

c) É validada para a população brasileira e tem boa 
correlação com medidas bioquímicas e  
antropométricas - tem acompanhamento da evolução 
prejudicado pela ausência de critérios quantitativos e 
baixa precisão diagnóstica. 

d) Identifica o risco de desnutrição e tem simples e rápida 
aplicação - não é validada para a população brasileira e 
não é específica para avaliação de idosos. 

 

38) São consideradas complicações da nutrição 
parenteral:  
 
a) Sepse e distensão abdominal.  
b) Constipação e pneumonia aspirativa. 
c) Trombose da veia cava superior e constipação.  
d) Pneumotórax e sepse. 
 

39) Em relação aos carboidratos, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A frutose é o açúcar mais amplamente distribuído na 

natureza, apesar de ser raramente consumido na sua 
forma monossacarídica.  

b) A frutose, também conhecida como levulose, quando 
provada em sua forma cristalina, é duas vezes mais 
doce que a sacarose.   

c) O sorbitol possui um valor de doçura menor que a 
maltose.  

d) O ser humano é capaz de absorver apenas três 
pentoses: glicose, galactose e frutose. 

 

40) Segundo KRAUSE e MAHAN, para indivíduos que 
fazem uso prolongado de corticosteroides como a 
prednisona, é geralmente recomendada a suplementação 
de:  
 
a) Vitamina D e selênio.  
b) Vitamina E e cálcio.  
c) Vitamina E e selênio.  
d) Cálcio e vitamina D.  
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