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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
EDITAL Nº 001/2015 

DATA: 31/05/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 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 de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

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. 
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Álcool é droga, sim 
 

1º Ele embriaga, entorpece, aliena, anestesia a 
consciência, enfraquece as relações, corrói a vontade do 
sujeito, mina as possibilidades afetivas da pessoa, 
inviabiliza a convivência, libera as pulsões agressivas e 
anticivilizadas, estraga relacionamentos familiares. 
Além da medida, o álcool provoca em nós o que 
deveríamos manter resguardado e sob controle, ou seja, 
nossas deselegâncias internas. Em pessoas muito 
resolvidas, ele pode até não produzir tais efeitos, mas 
pessoas de fato resolvidas não se entregam à bebida 
além do limite da adequada convivência pessoal ou 
social. É o limite ferido ......... excesso da bebida que 
produz mal-estar ao sujeito, à saúde e às relações com 
os outros. 
2º O contexto social é cada vez mais estimulador 
desse tipo de conduta entorpecida. Beber tornou-se um 
comportamento referência ....... gente jovem e feliz, de 
gente que sabe viver, que nem tem tempo de dormir, 
que tem mais é que gozar a vida, mesmo que sorvendo-
a em grandes goles de alienação. 
3º No imaginário da Sociedade Espetáculo, “ser 
bom de copo”, se daqueles que encaram todas as doses 
ganhou perfil de gente sarada. Nesse contexto, beber 
com limites pode parecer _________. 
4º É abusiva e enganosa a propaganda que os 
meios de comunicação veiculam da bebida, mostrando-
a sempre como produtora de um estado ideal de bem-
estar O estrago que o excesso promove é ocultado, os 
efeitos __________ e desfigurantes que a bebida 
produz no corpo e no espírito da pessoa são omitidos. 
(...) Ante o indivíduo seduzido pela bebida e pela força 
da propaganda, fica frágil e inoperante qualquer 
discurso familiar _________ de limites. A propaganda 
precisa assumir compromisso com os valores da cultura 
e, não, destituí-los. 
5º De mansinho, o ato de beber vai sendo imposto 
numa sutileza comercial muito estética, aparentemente 
inocente, natural como o ato de beber água. É nesse 
astral de graciosa naturalidade que a bebida vai se 
resenhando como um estilo de vida feliz. 
6º A bebida em seus excessos tem-se tornado um 
esconderijo ....... falhas que deveríamos modificar, da 
ansiedade que deveríamos tratar, da angústia cuja 
origem deveríamos conhecer, do próprio vazio que 
tememos descortinar em nós. Quanta bebida será 
necessária para preencher esse poço sem fundo do 
vazio humano? Em todo consumo abusivo, o grande 
lucro será sempre dos fabricantes, e o prejuízo será 
sempre do consumidor. É a voracidade de ambos que os 
desumaniza. 

(Amparo Caridade. Diário de Pernambuco, 5/04/2002. Adaptado.) 

 

01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua no texto: 
a) caretisse – corrozivos – a cerca. 
b) caretice – corrosivos – acerca. 
c) caretisse – corrosivos – à cerca. 
d) caretice – corrozivos – há cerca. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada no 
texto: 
a) ao – à – às. 
b) no – para – em. 
c) a – na – nas. 
d) pelo – de – das. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação 
gráfica das palavras retiradas do texto e marque (V) 
para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) As paroxítonas “convivência” e 
“imaginário” são acentuadas por terminarem em 
ditongo. 
( ) As palavras “saúde” e “prejuízo” são 
acentuadas porque as vogais “u” e “i” são tônicas de 
hiato. 
( ) “Frágil” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “il” assim como “difícil” e 
“retrátil”. 
( ) As palavras “indivíduo” e “espírito” são 
acentuadas por serem proparoxítonas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
a) F – V – V – V. 
b) F – F – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) V – F – F – V. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes aos 
substantivos retirados do texto e marque (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas: 
( ) O plural de “mal-estar” é “mal-estares”. 
( ) “Álcool” tem duas formas no plural 
“alcoóis” e “álcolis”. 
( ) “Indivíduo” é um substantivo masculino, 
uniforme, comum de dois gêneros. 
( ) “Consumidor” é um substantivo masculino, 
biforme, heterônimo”. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
a) V – V – F – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – F – F. 
d) V – V – F – F. 
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05 - Os elementos coesivos destacados no texto 
“mas” e “como” estabelece relação de: 
a) conclusão – condição. 
b) oposição – comparação. 
c) explicação – conformativa. 
d) causa – finalidade. 
 
06 - Sobre o texto, pode-se afirmar que: 
I - Trata-se de um comentário opinativo em que se 
defende, de forma enfática, o caráter nocivo da 
ingestão desregrada de bebidas alcoólicas. 
II - A autora conclui reiterando o caráter alienante 
da bebida, uma vez que essa mascara as ansiedades 
e angústias da pessoa. Nesse jogo, ganha quem 
“vende” e perde quem “consome”. 
III - Frente aos apelas de “felicidade” da bebida, o 
discurso da propaganda, a propósito da definição de 
limites, fica frágil e inoperante, como qualquer 
discurso familiar. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Num prisma quadrangular regular, sabe-se que 
a aresta da base mede 3/5 da medida da aresta 
lateral. Sabe-se ainda que a área lateral desse 
prisma mede 240 cm2. O volume desse prisma 
equivale a: 
a) 360 ml. 
b) 280 ml. 
c) 240 ml. 
d) 120 ml. 
 
08 - Em um grupo formado por 64 pessoas, sabe-se 
que 5/8 delas gosta apenas de Rock, que 25 pessoas 
gostam de Sertanejo, e que 10 pessoas não gostam 
de sertanejo nem de Rock. O número de pessoas 
desse grupo que gostam de Sertanejo e de Rock é 
igual a: 
a) 9. 
b) 10. 
c) 11. 
d) 14. 
 
09 - Mário vê um ponto no topo de um prédio 
segundo um ângulo de 30º com a horizontal. Ao 
caminhar 15 m em direção ao prédio, ele vê o 
mesmo ponto segundo um ângulo de 45º com a 
horizontal. Sabendo que Mário tem 1,75 m de 
altura, e considerando que ele e o prédio estão no 
mesmo plano horizontal, é correto afirmar que a 

altura horizontal do ponto no topo do prédio mede, 
aproximadamente: 
Dados: sen 30º = 0,5; cos 30º = 0,86; tg 30º = 0,58; 
sen 45º = cos 45º = 0,7; tg 45º = 1. 
a) 15 m. 
b) 18,95 m. 
c) 20,7 m. 
d) 22,45 m. 
 
10 - Diariamente uma indústria produz, exatamente, 
60 m3 de dejetos. Sabe-se que esses dejetos são 
armazenados em caixas cúbicas com a mesma 
medida, e que tais caixas ficam completamente 
cheias de dejetos. Por um erro operacional, no dia 
de ontem, todas as caixas ficaram com 0,5 m3 a 
menos de dejeto, com isso foi necessário o uso de 
mais 4 caixas além da quantidade prevista 
diariamente. Dessa forma, o número de caixas 
utilizadas para armazenar os dejetos produzidos no 
dia de ontem é igual a: 
a) 21. 
b) 22. 
c) 24. 
d) 25. 
 
11 - Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a 
participação de “Treineiros” no ENEM: 
a) Candidatos treineiros, estudantes do 1º ou 2º ano do 
ensino médio podem fazer o ENEM apenas como o 
teste.  
b) O edital deste ano define os treineiros como 
participantes com menos de 18 anos que concluirão o 
ensino médio após 2.015. 
c) O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
Digital poderá começar a ser testado neste ano por 
candidatos treineiros. 
d) Os resultados obtidos pelos treineiros na prova 
poderão ser usados para certificar o ensino médio e 
para ingressar no ensino superior. 
 
12 - Estado onde nasceram os dois Primeiros 
Presidentes do Brasil: 
a) Alagoas.   c) Rio de Janeiro. 
b) Minas Gerais.  d) São Paulo. 
 
13 - Mais novo integrante de Supremo Tribunal 
Federal, já teve seu nome aprovado pelo Senado e 
deve tomar posse na vaga deixada por Joaquim 
Barbosa:  
a) Benedito Gonçalves. 
b) Luiz Edson Fachin. 
c) Luiz Felipe Salomão. 
d) Luiz Inácio Adams. 
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14 - Secretaria INEXISTENTE na Administração 
Pública Municipal de Santa Isabel do Ivaí: 
a) Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo. 
b) Secretaria de Planejamento, Indústria e Comércio. 
c) Secretaria de Promoção Social e Saúde. 
d) Secretaria de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e 
Agricultura.  
 
15 - Para a maioria das bactérias patogênicas 
causadores de doenças transmitidas por alimentos, a 
faixa de temperatura ideal para sua multiplicação 
corresponde a categoria denominada: 
a) psicotróficas. 
b) mesófilas. 
c) termófilas. 
d) termoduricas. 
 
16 - É um exemplo de bactéria capaz de ocasionar 
toxinose: 
a) Rotavírus. 
b) Aspergillus flavus. 
c) Clostridium botulinum. 
d) Salmonela spp. 
 
17 - O técnico em nutrição é o profissional que 
auxilia o nutricionista no exercício de suas 
atividades, e são exemplos de atribuições ao qual 
este profissional está habilitado a exercer, exceto: 
a) elaborar orçamentos de eventos ou serviços 
especiais. 
b) responsabilizar-se pela capacitação técnica e 
comportamental de seus subordinados. 
c) degustar e aprovar as preparações. 
d) prescrever dietas de rotina incluídas no serviço. 
 
18 - O dimensionamento do pessoal da Unidades de 
Nutrição e Dietética pode ser baseado no número de 
leitos hospitalares, recomendando-se 1 funcionário 
para cada 8 leitos. Entretanto, são fatores que 
podem modificar esta relação, exceto: 
a) nível de qualificação dos funcionários. 
b) tipo de construção. 
c) sistema de distribuição. 
d) padrão do hospital. 
 
19 - Dado que o fator de conversão de um 
determinado alimento é igual à 3,0, pode-se esperar 
que após o preparo de 1,0 kg deste produto, se 
obterá, aproximadamente: 
a) 0,33 kg. 
b) 0,50 kg. 
c) 1,50 kg. 
d) 3,00 kg. 

20 - A aceitação e satisfação dos usuários de serviços 
de uma UAN devem ser avaliadas frequentemente, 
pois funcionam como indicadores de qualidade das 
refeições. Isso pode ser feito com base nos seguintes 
índices ou instrumentos, como: 
I - número de refeições. 
II - sobras. 
III - resto-ingesta. 
IV - questionários de satisfação. 
V - caderno de registros. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas II e III. 
b) Apenas as afirmativas III, IV e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, III, IV e IV. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
21 - As DRIs (Dietary Reference Intake), formam os 
mais recentes valores de recomendações de 
nutrientes e energia e se dividem em quatro grupos, 
EAR (Estimated Average Requirement), RDA  
(Recommended Dietary Allowance), AI (Adequate 

Intake)  e UL (Tolerable Upper Intake Level). Para 
adultos, não existe a recomendação de vitamina C 
na seguinte categoria: 
a) EAR. 
b) RDA. 
c) AI. 
d) UL. 
 
22 - O valor de consumo recomendável de fibras 
para crianças com idade entre 1 a 3 anos é igual a: 
a) 8 gramas. 
b) 12 gramas. 
c) 16 gramas. 
d) 19 gramas. 
 
23 - O mapa de previsão quantitativa de gêneros é 
um instrumento que permite calcular 
adequadamente a quantidade de alimentos que 
devem ser comprados. Nele, costuma-se aplicar uma 
margem de segurança para a compra de alimentos 
perecíveis igual a: 
a) 2%.    c) 10%. 
b) 5%.    d) 12%. 
 
24 - O processo de envelhecimento provoca diversas 
alterações no organismo dos idosos que podem 
comprometer o seu estado nutricional. A 
hipocloridria pode relacionar-se a menor absorção 
de alguns micronutrientes, exceto de: 
a) vitamina B12. 
b) ácido fólico. 
c) vitamina C. 
d) cálcio. 



5 

25 - A higienização é um termo definido como: 
a) operação que compreende duas etapas, a limpeza e a 
desinfecção. 
b) operação, por método físico ou químico, de redução 
do número de microrganismos patogênicos ou não de 
superfícies ou alimentos. 
c) operação de remoção de sujidades, substâncias 
minerais e ou orgânicas indesejáveis à qualidade do 
alimento. 
d) eliminação de todas as formas microbianas (células 
ou esporos) dos alimentos ou superfícies. 
 
26 - No momento do recebimento de alimentos 
refrigerados ou congelados é necessário que se 
verifique a temperatura dos mesmos, sendo 
aceitável como temperatura limite: 
a) congelados a –10ºC. 
b) pescados refrigerados a 5ºC. 
c) carnes refrigeradas a 7ºC. 
d) queijos e derivados a 12ºC. 
 
27 - Quando preparações quentes são expostas à 
distribuição em temperaturas superiores a 60ºC, 
elas podem ser consumidas em até, no máximo: 
a) 4 horas. 
b) 6 horas. 
c) 10 horas. 
d) 12 horas. 
 
28 - Para que uma criança menor de 5 anos, possa 
receber o diagnóstico de sobrepeso, seu peso para 
altura deve estar entre os percentis: 
a) > Percentil 80 e Percentil ≤ 90. 
b) > Percentil 80 e Percentil ≤ 95. 
c) > Percentil 85 e Percentil ≤ 97. 
d) > Percentil 97 e Percentil ≤ 99,9. 
 
29 - As medidas de pregas cutâneas são uteis para 
determinar os depósitos de gordura subcutânea e as 
que refletem melhor a adiposidade são: 
a) tricipital e bicipital. 
b) subescapular e supra-ilíaca. 
c) bicipital e parte superior da coxa. 
d) tricipital e subescapular. 
 
30 - Dentre os ácidos graxos poli-insaturados, o mais 
abundantemente consumido pela população 
brasileira corresponde ao: 
a) ácido linoleico. 
b) ácido oleico. 
c) ácido linolênico. 
d) ácido eicosapentanóico.  
 
 

 




