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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 3 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 09 (nove) horas com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03 (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 Específicos 14 (quatorze) 

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 

1. Assinale a única alternativa na qual a oração indica a presença da voz passiva:  

a) Belas canções foram ouvidas. 

b) O estudante recebeu vários elogios. 

c) Anularam todas as questões discursivas do concurso. 

d) Os tolos sofreram grande decepção. 

e) Nós escreveremos todos os cartazes. 

2. Observando o sentido da oração, a alternativa que não apresenta erro quanto a grafia da palavra em 

destaque está em: 

a) Não a parte as crianças. 

b) Falamos a cerca de política.  

c) O pássaro o machucou? Bem feito! Não devia tê-lo incomodado. 

d) Comi pão demais.  

e) Sei o porque da alegria. 

3. As sílabas estão corretamente separadas em: 

a) subs-tan-ti-vo / Pi-a-u-í / ca-iu / jo-i-a  

b) su-bs-tan-ti-vo / Pi-au-í / ca-i-u / joi-a 

c) su-bs-tan-ti-vo / Pi-a-u-í / ca-iu / jo-i-a 

d) subs-tan-ti-vo / Pi-au-í / ca-iu / joi-a 

e) subs-tan-ti-vo / Pi-a-uí / ca-i-u / joi-a 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4. Nove cachorrinhos são alimentados 4 vezes ao dia e consomem 12 quilogramas de alimento 

durante um certo período. A quantidade de alimento necessário para tratar doze cachorrinhos iguais 

aos primeiros, alimentados 5 vezes ao dia, para um mesmo período é de: 

a) 60 kg 

b) 40 kg 
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c) 30 kg 

d) 20 kg 

e) 10 kg 

 
5. Um comerciante que vende churros na orla da praia lucra R$ 7,00 reais para cada nove churros que 

vende. A quantidade de churros que terá de vender para obter um lucro de R$ 294,00 será de: 

a) 370 

b) 376 

c) 378 

d) 379 

e) 380 

 

6. Um atleta visando aprimorar sua preparação física buscou junto a uma nutricionista uma dieta 

alimentar compatível com os treinos de que pretendia se submeter. Recomendaram-lhe uma mistura 

de três tipos de alimentos (X, Y e Z) de modo que a mistura resultante contivesse dentre outros 

nutrientes 135 unidades de carboidratos, 100 unidades de vitaminas e 180 unidades de proteínas. As 

unidades por grama de carboidratos, vitaminas e proteínas dos alimentos estão indicadas na tabela 

abaixo: 

 

ALIMENTOS CARBOIDRATOS VITAMINAS PROTEÍNAS 

X 1 2 4 

Y 2 1 1 

Z 3 1 2 

 

A quantidade de gramas do alimento Z que deve compor a mistura é de: 

a) 20 gramas 

b) 22 gramas 

c) 25 gramas 

d) 29 gramas 

e) 35 gramas 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

NUTRICIONISTA 

7. Segundo a Resolução nº 38 de 16 de julho de 2009 CD/FNDE/MEC, que dispõe sobre o 

atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), assinale a alternativa correta em relação as diretrizes do PNAE: 

a) O emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 

contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do 

rendimento escolar, em conformidade com a faixa etária, o sexo, a atividade física e o estado de 

saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica.  

b) A exclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que 

perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento 

de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional.  

c) A centralização das ações e articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de 

governo.  

d) O apoio ao desenvolvimento insustentável, sem incentivos para a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura 

familiar e pelos empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais indígenas 

e de remanescentes de quilombos.  

e) A participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir a execução do Programa.  

8. De acordo com a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, que regulamenta a profissão do 

Nutricionista e determina outras providências, são atividades privativas do nutricionistas, exceto: 

a) Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e 

nutrição; 

b) Planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos; 

c) Ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de graduação da área de saúde e 

outras afins; 
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d) Assistência e educação nutricional e coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em 

instituições públicas e privadas e em consultório de nutrição e dietética; 

e) Controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios. 

9. Todo profissional nutricionista deve prezar pela ética e responsabilidade nas suas atividades e 

ações. Conforme o Código de ética do Nutricionista assinale a alternativa correta em relação aos 

deveres do profissional: 

a) indicar as falhas existentes nos regulamentos e normas das instituições em que atue 

profissionalmente, quando as considerar incompatíveis com o exercício profissional ou 

prejudiciais aos indivíduos e à coletividade, disso comunicando aos responsáveis e, no caso de 

inércia destes, aos órgãos competentes e ao Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva 

jurisdição.  

b) Aceitar executar atividades incompatíveis com suas atribuições profissionais, ou que não 

sejam de sua competência legal. 

c) Permitir a utilização do seu nome e título profissionais por qualquer estabelecimento ou 

instituição, sem vínculo empregatício. 

d) Não é necessário manter o sigilo sobre fatos e informações de que tenham conhecimento no 

exercício das suas atividades profissionais em relação à saúde dos indivíduos e coletividade sob 

sua responsabilidade profissional. 

e) Não há necessidade de encaminhar aos profissionais habilitados os indivíduos sob sua 

responsabilidade profissional, quando identificar que as atividades demandadas para a 

respectiva assistência fujam às suas atribuições, podendo realizar diagnóstico   

10. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 1999, integra os 

esforços do Estado Brasileiro que por meio de um conjunto de políticas públicas propõe respeitar, 

proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. As diretrizes que integram 

a PNAN indicam as linhas de ações para o alcance do seu propósito, capazes de modificar os 

determinantes de saúde e promover a saúde da população. Sendo consolidadas em, exceto: 

a) Organização da Atenção Nutricional. 

b) Não participação e controle social.  
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c) Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. 

d) Vigilância Alimentar e Nutricional. 

e) Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição. 

11. A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. Assinale a alternativa correta em relação aos princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde - SUS: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; 

III - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

IV - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo; 

V - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

VI - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos 

de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de 

fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, 

respeitados os preceitos da ética profissional. 

a) I, II e VI. 

b) I, II, V e VI. 

c) I, II, III e IV. 

d) II, III, IV e V.  

e) IV, V e VI. 

12. De acordo com a RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre o regulamento 

técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, que têm como objetivo estabelecer 

procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as condições 
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higiênico-sanitárias do alimento preparado, define parâmetros seguros em relação a temperatura para 

recebimento, preparo, armazenamento e descongelamento dos alimentos. Em relação a esse 

parâmetro, assinale a alternativa incorreta: 

a) O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, 

no mínimo, 70ºC (setenta graus Celsius).  

b) Os óleos e gorduras utilizados devem ser aquecidos a temperaturas não superiores a 180ºC 

(cento e oitenta graus Celsius), sendo substituídos imediatamente sempre que houver alteração 

evidente das características físicoquímicas ou sensoriais, tais como aroma e sabor, e formação 

intensa de espuma e fumaça. 

c) Para conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 

60ºC (sessenta graus Celsius) por, no máximo, 6 (seis) horas. Para conservação sob 

refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente submetidos ao processo de 

resfriamento.  

d) O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a 

temperatura de 4ºC (quatro graus Celsius), ou inferior, deve ser de 10 (dez) dias.  

e) O descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos 

alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana. O 

descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração à temperatura inferior a 5ºC 

(cinco graus Celsius) ou em forno de microondas quando o alimento for submetido 

imediatamente à cocção.   

13. Dentre os métodos de avaliação nutricional temos o IMC, Índice de Massa Corporal, que é um 

indicador adotado pela Organização Mundial da Saúde, muito utilizado para definir: 

a) Vida sedentária e má alimentação. 

b) Peso ideal de cada indivíduo. 

c) Peso normal, sobrepeso, obesidade ou desnutrição em indivíduos e grupos populacionais.  

d) A gordura corporal do indivíduo ou grupo populacional. 

e) Excesso de depósitos de gordura intra-abdominal. 
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14. Para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil pode-se utilizar gráficos de 

crescimento pondero-estatural, como os gráficos do NCHS. Sendo assim, poderemos considerar uma 

criança obesa, quando a relação: 

a) Do peso para estatura estiver acima do percentil 97.  

b) Do peso para idade estiver acima do percentil 90. 

c) Da estatura para idade estiver entre percentil 80 e 90. 

d) Do seu peso para idade estiver acima do percentil 85. 

e) Do IMC para idade estiver entre percentil 85 e 97. 

15. A elaboração de guias alimentares insere-se no conjunto de diversas ações intersetoriais que têm 

como objetivo melhorar os padrões de alimentação e nutrição da população e contribuir para a 

promoção da saúde. Dentre os princípios que orientam a elaboração pelo Ministério da Saúde do 

Guia Alimentar para a População Brasileira de (2014), assinale a alternativa correta: 

I - Alimentação é mais que ingestão de nutrientes; 

II - Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo; 

III - Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente 

sustentável; 

IV - Diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares; 

V - Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. 

a) I, II, III e V. 

b) II, IV e V. 

c) I, II, III, IV e V.  

d) II, III, IV e V. 

e) I, IV e V. 
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16. De acordo com as orientações propostas pelo Ministério da Saúde em relação a alimentação de 

crianças menores de 2 anos, destaca-se a alimentação no primeiro ano de vida. Assinale a alternativa 

incorreta: 

a) Dar leite materno exclusivo até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro 

alimento. 

b) Após os 6 meses, deve-se ofertar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, 

leguminosas, frutas e legumes) três vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno. 

c) A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher, sempre 

iniciando com consistência pastosa e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à 

alimentação da família. 

d) Quando a criança completar 8 meses já pode receber a alimentação da família, podendo 

utilizar para o preparo dos alimentos temperos industrializados como, pimenta, alimentos 

gordurosos como bacon, banha, lingüiça, entre outros.  

e) Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições, e no caso da criança 

recusar um alimento, deve-se oferecer novamente em outras refeições. 

17. Em relação a terapia nutricional no Diabetes Mellitus, levando em consideração as orientações do 

Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Diabetes, assinale a alternativa incorreta: 

a) A ingestão dietética de carboidratos para pessoas com diabetes segue recomendações 

semelhantes às definidas para a população em geral, respeitando concentrações entre 45 e 60% 

do requerimento energético. 

b) Pessoas com diabetes devem limitar ou evitar o consumo de bebidas adoçadas com açúcares 

(a partir de qualquer adoçante calórico, incluindo a frutose, xarope de milho e sacarose) para 

reduzir o risco de ganho de peso e piora do perfil cardiometabólico. 

c) A oferta proteica deve provir de fontes de aminoácidos essenciais, carnes magras (bovina, 

aves, peixes), soja, leite, queijos e iogurtes de baixo teor de gordura e também de fontes 

vegetais, como leguminosas, cereais integrais e frutas oleaginosas. 

d) Para atingir as necessidades diárias de vitaminas e minerais, indivíduos com diabetes devem 

ter um plano alimentar variado com o consumo mínimo de duas a quatro porções de frutas, 
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sendo pelo menos uma rica em vitamina C (frutas cítricas) e de três a cinco porções de 

hortaliças cruas e cozidas. 

e) Uma das prováveis causas da neuropatia diabética é a deficiência de vitamina A. O uso 

prolongado de metformina pode causar a deficiência dessa vitamina, sendo necessária a 

suplementação com doses terapêuticas.  

18. O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído 

em 2007, voltado às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, 

priorizando a articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde, sendo uma estratégia de integração da 

saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas 

brasileiras. Em relação aos objetivos definidos pelo Ministério da Saúde para o Programa assinale a 

alternativa correta. 

I - promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como 

fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação. 

II - articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação básica 

pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas 

famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis. 

III - contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania 

e nos direitos humanos. 

IV - fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar. 

V - promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de 

informações sobre as condições de saúde dos estudantes. 

a) I, II, III, IV e V.  

b) I, II, III e V. 

c) I, II, IV e V 

d) II, III, IV e V. 

e) II, IV e V. 
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19. A vitamina A é um micronutriente essencial à manutenção de muitas das funções fisiológicas do 

organismo, principalmente relacionadas ao sistema visual, diferenciação celular, crescimento, 

reprodução e o sistema imune. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a deficiência dessa 

vitamina é considerada como uma das mais importantes deficiências nutricionais nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Assinale a alternativa incorreta em relação a agravos na 

saúde que podem evidenciar deficiência de vitamina A. 

a) Xeroftalmia. 

b) Cegueira noturna. 

c) Ocorrência frequente de diarreia. 

d) Alterações no revestimento ocular. 

e) Excesso de peso.  

20. Crianças e adolescentes, por se encontrarem em fase de crescimento, usualmente precisam fazer 

uma ou mais pequenas refeições, além das três refeições principais (desjejum, almoço e jantar), mas é 

uma recomendação que deve seguir nas outras fases do curso da vida. Assinale a alternativa correta 

que cita alimentos saudáveis e indicados para consumo nas pequenas refeições. 

a) Frutas frescas ou secas, castanhas e nozes.  

b) Arroz, feijão, três tipos de saladas e ovo. 

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

d) Refrigerante, biscoito recheado sem gordura trans e abacaxi. 

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

 


