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CARGO: NUTRICIONISTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção: Leia atentamente os textos a seguir e responda as QUESTÕES 1, 2 e 3. 

Como se mede uma pessoa?  

(Martha Medeiros) 

Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. 

Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, 

quando olha nos olhos e sorri destravada. É pequena para você quando só pensa em si mesma, 

quando se comporta de uma maneira pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que 

teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: a amizade.(...) 

Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma mesma pessoa pode 

aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento, pode crescer ou decrescer num espaço 

de poucas semanas: será que ela que mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas suas medições? Uma 

decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar 

o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo.  

É difícil conviver com esta elasticidade: as pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. 

Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, e sim de ações e reações, de 

expectativas e frustrações(...). 

1 - Considerando o conteúdo do texto é correto: 

a) O texto descreve diferentes tipos físicos de seres humanos e dá ênfase para pessoas grandes e 

pequenas. 

b) Segundo o texto o tamanho das pessoas pode variar segundo o local de nascimento e 

influências genéticas. 

c) O texto estabelece um paralelo entre diferentes modos de agir das pessoas e classifica-as 

como grandes e pequenas no sentido conotativo. 
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d) A grandiosidade de uma pessoa se manifesta quando ela se encaixa nos comportamentos 

clichês; é, de certa forma uma maneira original de demonstrar amor a uma determinada pessoa. 

e) Falar de coisas lidas, vividas ou então sorrir de modo espontâneo caracteriza-se como 

comportamentos que apequenam o sujeito.  

2 - Observe: “Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo.” A 

palavra que pode substituir pelo processo de sinonímia a palavra em destaque e manter o sentido 

apresentado pela autora, encontra-se em: 

a) insensível 

b) insignificante 

c) imprudente 

d) insuportável 

e) impetuoso 

3 - Observe as palavras em destaque e assinale a alternativa que apresenta uma informação 

verdadeira. 

I - As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. 

II- É pequena para você quando só pensa em si mesma. 

III - É difícil conviver com esta elasticidade.  

a) As três palavras destacadas pertencem à classe de palavras dos pronomes. 

b) A palavra da primeira frase (nossos) é uma conjunção.  

c) Todas as palavras sublinhadas estão flexionadas no plural.  

d) A primeira palavra (nossos) é uma preposição, a segunda (você) é um substantivo e a terceira 

(esta) é um pronome.  

e) A palavra “esta” poderá ser substituída por “aquela” sem alterar o sentido. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Lucas gastou  do dinheiro que ganhou da mesada, comprando exatamente um jogo eletrônico no 

valor de R$ 72,00. O valor que Lucas ganhou de mesada foi de: 

a) R$ 144,00 

b) R$ 148,00 

c) R$ 152,00 

d) R$ 168,00 

e) R$ 176,00 

 

5 - Paulo comprou um eletrodoméstico com 12% de desconto e, ao final pagou R$ 96,80. Nessas 

condições o valor do desconto que Paulo obteve ao comprar o aparelho foi de: 

a) R$ 13,20 

b) R$ 14,50 

c) R$ 15,80 

d) R$ 16,20 

e) R$ 18,80 

 

6 - Uma caixa de água tem a forma de um prisma reto, cuja base é um losango de diagonais que 

medem 7 e 10 metros e as arestas laterais internas medem 6 metros. A capacidade dessa caixa de 

água quando completamente cheia é de: 

a) 420.000 litros 

b) 370.000 litros 

c) 210.000 litros 

d) 182.200 litros 

e) 510.000 litros 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - De acordo com os dados divulgados pelo Censo 2010 a alternativa que apresenta uma informação 

equivocada quanto aos aspectos econômicos, políticos ou geográficos de Ipumirim encontra-se em: 

a) 22,6 % é o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 

salário mínimo.  
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b) Quem nasce ou reside na cidade de Ipumirim é chamado de Ipumiriense. 

c) A população em 2010 era de 7.220 pessoas e para 2018 estima-se que a população ultrapasse 

a marca dos 8.500 habitantes. 

d) O índice de Desenvolvimento Humano Municipal foi de 0.738. 

e) A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade alcança o índice de 99,7%. 

8 - Discute-se através da PEC 293 a implantação do IVA que irá substituir impostos como: ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados), ISS (Imposto Sobre Serviços), Cofins e salário-educação. Entre outras medidas, a 

reforma descrita na proposta também acaba com o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e 

ainda estabelece um imposto seletivo para a arrecadação federal sobre energia elétrica, combustíveis 

líquidos e derivados, comunicação, cigarros, bebidas e veículos. Segundo o deputado Luiz Carlos 

Hauly (PSDB-PR), relator da PEC 293, “ao simplificar e eliminar nove tributos da base de consumo” 

e substituí-los pelo IVA e um apêndice, haverá mais recursos com aumento da eficiência de 

arrecadação, além de diminuição de litígios e da burocracia. A sigla IVA significa: 

a) Imposto Votado Antecipadamente.  

b) Imposto sobre Vendas Antecipadas. 

c) Imposto sobre Valor Agregado. 

d) Imposto sobre Valor Ajustado. 

e) Imposto sobre Valorização da Alíquota.  

9 - O G20 formado pelas 19 maiores economias do mundo, representadas pelos ministros de finanças 

e chefes dos bancos centrais, mais a União Europeia, representada pelo Banco Central Europeu e pela 

presidência rotativa do Conselho Europeu cumpriram importante agenda na Argentina, entre os dias 

30 de novembro e 1º de dezembro do corrente ano.  Oficialmente, os principais objetivos do G20 são 

coordenar políticas entre seus membros para promover o crescimento sustentável e a estabilidade 

econômica; promover regulação financeira que reduza o risco de futuras crises financeiras e reformar 

a arquitetura financeira internacional. Entre os países participantes do grupo temos, exceto. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br (Adaptado)  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
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a) Portugal 

b) Brasil 

c) Estados Unidos  

d) Coreia do Sul 

e) África do Sul 

10 - Santa Catarina cresce entre os estados brasileiros em geração distribuída de energia elétrica, com 

destaque para o uso de energia solar, biomassa, eólica e pequenas hidrelétricas. O Estado  já é o 

quarto com geração distribuída. A grande aposta está na energia solar, onde o telhado de casas, 

empresas e indústrias, antes um espaço desocupado, inerte e improdutivo passa a ser um importante 

gerador de energia no local do consumo.  Santa Catarina também é forte na produção de biomassa, 

com uma densa cobertura vegetal de reflorestamento e a destinação com a geração térmica renovável 

a partir de lenha. A topografia e recursos hídricos permitem ainda a geração por meio de pequenas 

hidrelétricas, e os pontos de bons ventos que permitem o uso de energia eólica.   

Fonte: https://www.sc.gov.br e http://www.scmaisenergia.sc.com  

Quanto à energia eólica é incorreto afirmar: 

a) A contribuição da geração eólica é ainda pouco representativa na matriz energética 

catarinense. Atualmente, existem parques eólicos em operação na região de Água Doce e Bom 

Jardim da Serra. 

b) O licenciamento ambiental, de maneira geral, tem sido apontado como um dos entraves 

principais no desenvolvimento de projetos renováveis não só em Santa Catarina, como em todo 

o território nacional. 

c) Dentre as dificuldades consideradas no cenário de desenvolvimento da geração eólica em 

Santa Catarina, se destaca o fator de capacidade relativamente baixo dos parques eólicos já em 

operação, quando comparados a parques instalados nos Estados do Rio Grande do Sul, Bahia, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará, por exemplo.  

d) Santa Catarina é o quinto estado brasileiro na produção de energia eólica. Apesar de não 

ocupar as primeiras colocações já destaca-se nacionalmente pela  quantidade  de energia  

produzida em seus parques. 

https://www.sc.gov.br/
http://www.scmaisenergia.sc.com/
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e) O município de Água Doce é hoje reconhecido como a Capital Catarinense da Energia 

Eólica, por abrigar o maior conjunto eólico do Estado de Santa Catarina, composto por 109 

aerogeradores. 

Fonte:http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/brasil-e-o-oitavo-pais-do-mundo-em-producao-de-

energia-eolica 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

NUTRICIONISTA 

11 - Deficiências e inadequações no estado nutricional podem ser decorrentes de enfermidades, de 

hábitos alimentares e de estilos de vidas errôneos. Atualmente, observa-se o aumento do sobrepeso e 

da obesidade, decorrente de práticas alimentares incorretas, as quais são favorecidas pelo modo de 

vida da sociedade moderna. Assinale a alternativa incorreta em relação aos 10 Passos para Uma 

Alimentação Saudável, para crianças menores de 2 anos, do Ministério da Saúde. 

a) A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da 

família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança. 

b) Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. 

c) Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas, 

nos primeiros anos de vida.  

d) Dar leite materno até os 6 meses, e oferecer água e chás. 

e) Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação 

colorida. 

12 - Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a antropometria é a única técnica aplicável e 

portátil a ser utilizada para avaliar o tamanho, a proporção e a composição corporal de indivíduos e 

coletividades. Assinale a alternativa que NÃO é considerado um procedimento antropométrico. 

a) Peso. 

b) Altura. 

c) Circunferência da cintura. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/brasil-e-o-oitavo-pais-do-mundo-em-producao-de-energia-eolica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/brasil-e-o-oitavo-pais-do-mundo-em-producao-de-energia-eolica
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d) Dobra cutânea abdominal. 

e) Ultrassonografia. 

13 - Doenças de origem alimentar são todas as ocorrências clínicas decorrentes da ingestão de 

alimentos que podem estar contaminados com microrganismos patogênicos, substancias químicas ou 

que contenham em sua constituição estruturas naturalmente tóxicas. Assinale a alternativa que 

destaca os microrganismos que são reconhecidos internacionalmente por serem os que mais causam 

surtos de toxinfecções alimentares. 

a) Escherichia coli, Salmonella sp. 

b) Giardia lamblia, Taenia solium. 

c) Brucella abortus, Campylobacter jejuni. 

d) Norwalk, Toxoplasmose gondii. 

e) Acanthamoeba, Ascaris lumbricoides. 

14 - O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas, destaca 

que a Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da realização do Direito Humano à 

Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, é um campo de 

conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional 

que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da 

EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que 

favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso 

da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento 

alimentar. Assim, na esfera da segurança alimentar e nutricional, deverá observar os princípios do 

SISAN; na saúde, os princípios do SUS, na educação, os princípios da PNAE, na rede 

sociassistencial, os princípios do SUAS e assim sucessivamente. A esses princípios estruturantes, 

relacionados a EAN, destacam-se, exceto: 

a) Sustentabilidade social, ambiental e econômica. 

b) Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, 

considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas. 
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c) A comida e o alimento como referências. 

d) Intersetorialidade. 

e) Fortalecimento, estruturação e implementação de ações de EAN nos diferentes setores da 

ação pública. 

15 - Assinale a alternativa que descreve a classificação “Obesidade Grave I”, segundo o Índice de 

Massa Corporal – IMC: 

a) 17,0 – 18,4. 

b) > 40,0. 

c) 30,0 – 34,9. 

d) 18,5 – 24,9. 

e) 35,0 – 39,9. 

16 - As mãos podem veicular vários microrganismos importantes, dependendo do tipo de alimento 

manipulado ou do momento da coleta de amostras para análise. Assinale a alternativa que destaca, 

como deve ser realizada a correta lavagens das mãos: 

a) Umedecer as mãos com água; lavar com sabonete líquido; massageando por alguns minutos; 

enxaguar; secar com toalha ou pano; aplicar anti-séptico e secar novamente com toalha ou 

pano. 

b) Umedecer as mãos e antebraços com água; lavar com sabonete líquido; massageando por 

alguns minutos; enxaguar; secar com papel toalha descartável; aplicar anti-séptico e deixar 

secar naturalmente.  

c) Umedecer as mãos e antebraços com água; lavar com sabonete líquido; massageando por 

alguns minutos; enxaguar e deixar secar naturalmente. 

d) Umedecer as mãos e antebraços com água; lavar com sabonete comum rapidamente; 

enxaguar; secar com papel toalha descartável; aplicar anti-séptico e secar com toalha ou pano. 
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e) Umedecer as mãos e antebraços com água; lavar com sabonete comum rapidamente; 

enxaguar e deixar secar naturalmente. 

17 - Por encontrarem-se na fase de crescimento e desenvolvimento, a alimentação de crianças e 

adolescentes, deve basear-se em refeições adequadas e balanceadas, realizando o fracionamento da 

dieta. É interessante que realizem uma ou mais pequenas refeições, além das três refeições principais 

(desjejum, almoço e jantar). Assinale a alternativa que cita alimentos inadequados e não indicados 

para consumo nas pequenas refeições ou lanches. 

a) Uva passa, castanhas e nozes.  

b) Arroz, feijão, alface, cenoura e ovo. 

c) Salada de alface, rúcula, tomate cereja, beterraba, manga e morango. 

d) Refrigerante, biscoito recheado e sorvetes. 

e) Suco de uva integral, banana e leite condensado. 

18 - Assinale a alternativa que contém fontes alimentares de gorduras monoinsaturadas. 

a) Óleo de milho e leite. 

b) Abacate e azeite de oliva. 

c) Queijo e manteiga. 

d) Carne bovina e coco. 

e) Óleo de palma e óleo de girassol. 

19 - A água é fonte da vida. É um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de 

seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo 

de valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo. Sobre as 

recomendações do consumo de água, assinale a alternativa incorreta. 

a) Substituir o consumo de refrigerante, bebida alcoólica e sucos industrializados por água. 

b) Incentivar o consumo de água independente de outros líquidos. 
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c) Oferecer água para bebes menores de 6 meses, amamentados exclusivamente ao peito. 

d) A água consumida deve ser tratada, fervida ou filtrada, de boa qualidade. 

e) Recomenda-se a ingestão de aproximadamente 2 litros de água por dia. 

20 - O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de 

educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. 

Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada aluno é 

definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino. Assinale a alternativa incorreta. 

a) A aquisição dos alimentos para o PNAE não deve obedecer ao cardápio planejado pelo 

nutricionista habilitado. 

b) Ter nutricionista que assuma a responsabilidade técnica do Programa. 

c) Possuir cozinhas e refeitórios adequados para o fornecimento de no mínimo três refeições 

diárias. 

d) Inserir em seus currículos escolares o tema Alimentação Saudável. 

e) Na elaboração do cardápio, devem ser respeitados os hábitos alimentares de cada região. 

 

 


