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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinqüenta 
questões objetivas, corretamente ordenadas d e l a  50, uma prova discursiva e uma folha rascunho.

2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

3. O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os únicos 
documentos válidos para a correção das questões objetivas e da prova discursiva expostas neste caderno.

4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. 
Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.

5. Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de sua resposta da prova discursiva, verifique 
imediatamente se o número de seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTAO-RESPOSTA.

6. No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul 
ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.

7. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro 
do candidato.

8. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo 
apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, 
com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.

9. A duração total das provas objetiva e discursiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no 
decorrer da prova -, à transcrição do texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova discursiva e ao preenchimento do 
CARTÃO-RESPOSTA.

10. Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Não será 
concedido tempo adicional para o preenchimento.

11. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este 
caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.

12. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
13. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
14. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO e 

deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES
• 31/03/2014 - A partir das 15h (horário de Brasília) -  Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTAO-RESPOSTA poderá implicar a
anulação da sua prova.



LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 4, leia o texto a seguir.

Texto I 
Sistemas Alimentares 

Sustentáveis para Segurança Alimentar e Nutricional

Os sistemas alimentares envolvem diversos atores, 
etapas e processos. Eles são formados pelo meio ambiente, 
pelas pessoas, pelas instituições de processos por meio dos 
quais os produtos alimentícios são produzidos, processados 
e levados até o consumidor. Cada aspecto do sistema 
alimentar tem um efeito na disponibilidade final e na 
acessibilidade de alimentos diversos e, assim, na habilidade 
dos consumidores para escolher dietas saudáveis.

Os dados recentes divulgados pela FAO 
(Organização das Nações unidas para Alimentação e 
Agricultura) em seu relatório anual sobre a situação da 
insegurança alimentar no mundo deixam claro que há um 
desequilíbrio no nosso sistema alimentar global. O estudo 
aponta que existem 842 milhões de pessoas em todo o 
mundo que estão cronicamente famintas, isto é, que 
habitualmente não comem o suficiente para levar uma vida 
ativa. Os dados indicam ainda que a saúde de outros 2 
bilhões de pessoas está comprometida por deficiências 
nutricionais. No extremo oposto, vemos que 1,5 bilhão de 
pessoas no mundo sofrem com obesidade e sobrepeso.

Se somarmos a esses dados as cifras alarmantes do 
desperdício alimentar, indicando que 1/3 de todo alimento 
produzido no mundo é perdido ou desperdiçado, 
compreendemos um pouco melhor o problema do 
desequilíbrio global.

Quando falamos da sustentabilidade do sistema 
alimentar, estamos pensando em um modelo amplo, que 
leve em consideração não só a disponibilidade de alimentos, 
mas também o acesso a eles, as condições de utilização e a 
estabilidade. Por que falamos de estabilidade? Porque os 
modelos insustentáveis de desenvolvimento estão 
degradando o meio ambiente e ameaçando ecossistemas e 
a biodiversidade, colocando em risco tanto a disponibilidade 
como o acesso e a utilização dos alimentos. Se não agirmos 
agora, será impossível garantir segurança alimentar e 
nutricional para os 9 bilhões de pessoas que teremos no 
mundo em 2050, pois não haverá recursos naturais 
necessários para tal.

Lidar com as questões relacionadas à má nutrição 
(causada pela falta ou dificuldade de acesso aos alimentos, 
ou ainda pela sua utilização incorreta) requer ações 
integradas e intervenções complementares na agricultura e 
nos sistemas alimentares, no gerenciamento do recursos 
naturais, na educação e na saúde pública e em outros 
domínios políticos mais amplos.

As duas principais prioridades da FAO são trabalhar 
em prol da erradicação da fome e da má nutrição e acelerar 
a mudança em direção a sistemas sustentáveis de produção 
e consumo de alimentos. Tenho certeza que conseguiremos, 
mas para isso todos nós precisamos mudar comportamentos 
e atitudes, desde o agricultor até as maiores autoridades 
políticas do planeta sem deixar de incluir cada um de nós.

QUESTÃO 1
Assinale a opção que está incorreta em relação às estruturas
lingüísticas do texto.

(A) O termo "por meio dos quais" (1.3) pode ser substituído 
por "pelos quais", sem prejuízo semântico do texto.

(B) O termo "esses" (1.21), no início do 3o parágrafo, retoma 
a informação do parágrafo anterior no que concerne 
aos dados levantados por pesquisas e se refere a um 
elemento catafórico.

(C) O termo "sustentabilidade" (1.28), no 4o parágrafo, 
retoma o título em termos semânticos e referenciais.

(D) O termo "isso" (1.52), do 6o parágrafo, retoma as 
prioridades da FAO e se refere a um elemento 
anafórico.

(E) No trecho "Tenho certeza que conseguiremos [...]" 
(1.51), no 6o parágrafo, convém conter a preposição 
"de" depois da palavra "certeza" para adequá-lo à 
norma culta da língua.

QUESTÃO 2
Quanto aos elementos lingüísticos e semânticos do texto, é
incorreto afirmar que:

(A) o modelo sustentável proposto envolve mudança de 
comportamento da humanidade.

(B) o autor defende a ideia de que não haverá recursos 
naturais necessários para uma adequada 
sustentabilidade alimentar.

(C) o desequilíbrio dos sistemas alimentares se refere à 
escolha de dieta dos consumidores.

(D) há contraposição presente no sistema alimentar global 
atual.

(E) o problema global apontado pelo autor não se refere 
apenas à disponibilidade de alimentos.

QUESTÃO 3
Assinale a opção incorreta a respeito do uso adequado da
crase.

(A) Em "[...] as condições de utilização como o acesso a 
estabilidade", no 4o parágrafo, o termo em destaque 
não recebe a crase pelo fato de se referir ao termo 
"acesso".

(B) O uso da crase em "Lidar com as questões relacionadas 
à má nutrição [...]", 5o parágrafo, justifica-se pela 
regência do termo em destaque.

(C) A não utilização da crase em "[...] e acelerar a mudança 
em direção a sistemas sustentáveis de produção e 
consumo de alimentos", no último parágrafo, justifica- 
se pelo fato de anteceder um termo no plural.

(D) A não utilização da crase em "Se somarmos a esses 
dados as cifras alarmantes do desperdício alimentar", 
no 3q parágrafo, não se justifica pelo fato da presença 
do pronome demonstrativo "esses".

(E) A não utilização da crase em "[...] estão degradando o 
meio ambiente e ameaçando ecossistemas e a 
biodiversidade [...]", no 4o parágrafo, justifica-se pelo 
fato de o verbo "ameaçar" permitir dois tipos de 
regência.

(Revisto CFN, n.41, 2013 - odaptodo)



QUESTÃO 4
Assinale a opção correta a respeito das relações de coesão 
no texto.

(A) Por meio do termo "dos quais" (1.3), no I o parágrafo, 
não se retoma um dos atores dos sistemas alimentares.

(B) O termo "assim" em "[...] um efeito na disponibilidade 
final e na acessibilidade de alimentos diversos nutritivos 
e, assim, na habilidade dos consumidores para escolher 
dietas saudáveis", no I o parágrafo, não pode ser 
substituído por "portanto", sem prejuízo semântico ao 
texto.

(C) O termo "ainda" em "[...] ou ainda pela sua utilização 
incorreta requer ações integradas [...]", no penúltimo 
parágrafo, não se refere a um advérbio de tempo e 
pode ser substituído por "mesmo", sem prejuízo 
semântico ao texto.

(D) O termo "mas também" em "[...] mas também o acesso 
a eles, as condições de utilização e a estabilidade.", no 
4o parágrafo, indica circunstância de modo.

(E) A substituição do termo "como" por "quanto" em "[...] 
e ameaçando ecossistemas e a biodiversidade, 
colocando em risco tanto a disponibilidade como o 
acesso e a utilização dos alimentos", no 4o parágrafo, 
traria prejuízo semântico ao texto.

As questões 5 e 6 referem-se ao texto I e ao texto II, abaixo.

Texto II
Afeganistão luta contra desnutrição infantil

ROD NORDLAND 
DO "NEW YORK TIMES" 28/01/2014

No hospital Bost, em Lashkar Gah, Bibi Sherina estava 
sentada num leito da enfermaria de desnutrição grave e aguda 
com seus dois filhos. Com apenas três meses de idade, Ahmed 
parecia maior que seu irmão Mohammad, que tinha um ano e 
meio e pesava menos de cinco quilos. Outro leito era ocupado 
por Fatima, com menos de um ano de idade e tão desnutrida 
que seu coração estava entrando em falência. Os médicos 
disseram que a menina morreria em pouco tempo, a não ser 
que seu pai conseguisse dinheiro para levá-la a Cabul para uma 
cirurgia.

Hospitais afegãos como o Bost, na capital da província 
de Helman, vêm registrando forte aumento nos casos de 
desnutrição infantil grave. Em todo o país, segundo cifras da 
ONU, o número desses casos cresceu 50% ou mais comparado 
a 2012. Mesmo a capital registrou aumento. "Em 2001 a 
situação foi ainda pior, mas hoje estamos no pior momento 
desde aquele ano", disse Saifullah Abasin, diretor da enfermaria 
de desnutrição do hospital infantil Indira Gandhi, em Cabul.

As razões do aumento ainda não estão claras. A 
maioria dos médicos e funcionários humanitários concorda que 
a guerra contínua e o deslocamento de refugiados estão 
contribuindo para a desnutrição. Para alguns, o número 
crescente de pacientes infantis pode ser um bom sinal, pelo 
menos em parte, pois indicaria que mais afegãos pobres estão 
ouvindo falar que há tratamento disponível.

Quase todas as vias de suprimento de alimentos 
sofrem problemas ou estão rompidas. Os esforços para 
informar a população sobre nutrição e saúde, com frequência, 
são dificultados por tradições conservadoras que mantêm as

mulheres enclausuradas, sem acesso a qualquer pessoa de fora 
da família. A agricultura e as fontes tradicionais de apoio social 
foram prejudicadas pela guerra e pelo êxodo de refugiados 
para as cidades. Os programas de alimentação terapêutica 
foram comprometidos, na medida em que o fluxo de ajuda foi 
obstruído por tensões políticas ou violência.

Em nenhum lugar a situação parece ser tão 
obviamente grave quanto na enfermaria de desnutrição do 
hospital Bost, que vem recebendo 200 crianças por mês com 
desnutrição grave e aguda -quatro vezes mais que em janeiro 
de 2012, segundo a organização Médicos Sem Fronteiras, que 
fornece verbas e profissionais ao hospital, administrado por 
afegãos.

Um paciente, o garoto Ahmed Wali, de dois anos, 
apresentava kwashiorkor, condição resultante de deficiência de 
proteínas, com cabelos alaranjados, abdome distendido e pés 
inchados. Samiullah, bebê de oito meses, sofria de marasmo 
(desnutrição crônica), em que o rosto da criança parece o de 
um idoso enrugado.

No final do ano passado, a Médicos Sem Fronteiras 
ajudou o hospital Bost a quase dobrar o número de leitos na ala 
pediátrica, mas ainda não há leitos suficientes. Entre 40 e 50 
crianças recebem tratamento a cada dia; cada leito geralmente 
é ocupado por duas crianças, pelo fato de elas serem tão 
pequenas. Quase 300 outras crianças seguem um programa de 
alimentação para pacientes ambulatoriais. O pediatra 
Mohammad Dawood disse que, entre junho e agosto, o 
hospital perdeu sete a oito pacientes infantis por mês por 
desnutrição, número que caiu para cinco em setembro.

Diferentemente das crises de desnutrição vistas em 
outros lugares do mundo, esta não está vinculada à escassez de 
alimentos específicos ou ao fracasso de safras. Além disso, os 
pais não aparecem subnutridos, mesmo quando seus filhos 
estão.

Os médicos que tratam das vítimas propõem muitas 
explicações. "Há minas terrestres nos campos, e eles não têm 
como chegar às suas plantações", disse Dawood. Para o médico 
Yar Mohammad Nizar Khan, diretor de pediatria do hospital
Bost, a causa está na falta de aleitamento materno.

O acesso à água potável é difícil no país, e a maior 
parte do leite consumido é leite em pó. É uma receita para 
diarréia e outras condições que agravam a desnutrição.

Os casos de desnutrição aguda já chegam a mais de 
cem por mês no hospital infantil Indira Gandhi, em Cabul, com 
entre cinco e dez mortes mensais. Os casos dobraram desde 
2012, disse o médico Aqa Mohammad Shirzad, encarregado 
dos programas de desnutrição pediátrica do hospital.

Cada um dos 17 leitos que o hospital tem para 
pacientes gravemente desnutridos está ocupado por pelo 
menos dois pacientes. A UTI contra desnutrição possui uma 
incubadora que não funciona, uma bomba de sucção e tubos 
de oxigênio (para máscaras respiratórias) utilizados sem 
suportes ou conexões adequadas. Recentemente, um garoto 
de cinco anos estava sendo tratado sobre um banco, porque o 
tubo de infusão não chegava até o leito. Faltavam duas vidraças 
na janela ao lado.

Este é o melhor hospital pediátrico do país, aquele 
para o qual o pai da menina Fatima foi orientado a levá-la para 
passar por cirurgia cardíaca.

(http://wwwl.folha.uol.com.br/mundo/2014/01/1402476-ofeganistoo-luta-
con tro-desn utricoo-infon til. shtml)

http://wwwl.folha.uol.com.br/mundo/2014/01/1402476-ofeganistoo-luta-


QUESTÃO 5
Leia, a seguir, as afirmações sobre os textos I e II.

I. Ambos os textos compartilham da ideia de que há 
pessoas famintas e com deficiências nutricionais.

II. Ambos os textos apontam para a necessidade de sanar 
os problemas de nutrição no mundo.

III. O texto I relata um alto número de pessoas famintas e 
com problemas nutricionais, enquanto o texto II relata 
os problemas nutricionais do público infantil no 
Afeganistão.

IV. Entre as causas possíveis para a desnutrição infantil, no 
texto II, estão a falta de aleitamento materno e de água 
potável.

É correto o que se afirma em:

(A) somente I.
(B) somente I e II.
(C) somente III.
(D) somente IV.
(E) somente III e IV.

QUESTÃO 6
Em ambos os textos (I e II), prevalece uma função da 
linguagem:

(A) Fática.
(B) Poética.
(C) Metalinguística.
(D) Referencial.
(E) Emotiva.

Para responder às questões 7 e 8, leia a tirinha a seguir.

QUESTÃO 7
Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta.

(A) Em "depois querem que não haja assaltos!", no 
segundo quadrinho da tirinha, o verbo destacado não 
vai para o plural para fazer a concordância com 
"assaltos" por se tratar de um verbo impessoal.

(B) O termo "nem" em "O salário já não dá nem para a 
comida" pode ser substituído por "mesmo", sem 
prejuízo semântico ao texto.

(C) Em "Que isto e aquilo", no penúltimo quadrinho da 
tirinha, o termo destacado deveria ser substituído por 
"isso" por se tratar de um elemento catafórico.

(D) O termo "guisado", no último quadrinho, refere-se à 
guerrilha sociológica.

(E) O trecho "depois dão uma miséria de aumento", no 
penúltimo quadrinho, tem como sujeito o mesmo 
presente no trecho "é assim que começam as greves".

QUESTÃO 8
A palavra "possível" aparece corretamente acentuada na 
tirinha. Essa acentuação se deve ao seguinte motivo:

(A) trata-se de uma proparoxítona terminada em "I".
(B) trata-se de um caso de ditongo crescente.
(C) trata-se de um hiato de uma palavra terminada em "I".
(D) trata-se de uma paroxítona terminada em "I".
(E) tem a mesma razão que justifica a acentuação dos 

vocábulos oxítonos terminados em "I".

QUESTÃO 9
Leia a tirinha a seguir.
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I. Em "Não dá para saber o que o governo fará para se 
manter forte", o trecho em destaque funciona como 
sujeito oracional da primeira oração.

II. Em "Agora mesmo passou por aqui um vidro de 
vitaminas", tem-se a presença de um sujeito posposto 
ao verbo.

III. No primeiro quadro, não há um sujeito indeterminado.
IV. O termo "vitaminas", no último quadrinho, faz relação 

semântica com o termo "forte", no primeiro quadrinho, 
indicando por referenciação que para o ser humano se 
manter forte é necessário vitaminas.

V. O termo "vitaminas", no último quadrinho, tem sentido 
denotado ao se referir ao texto não verbal do segundo 
quadrinho.

É correto o que se afirma em:

(A) todas.
(B) somente I e II.
(C) somente II e III.
(D) somente IV.
(E) somente IV e V.



QUESTÃO 10
Assinale a opção incorreta sobre o uso das estruturas
lingüísticas no texto II.

(A) Em "O acesso à água potável é difícil no país, e a maior 
parte do leite consumido é leite em pó.", o uso da 
vírgula justifica-se por se tratar, na segunda oração, de 
sujeito diferente do da primeira oração.

(B) Em "No final do ano passado, a Médicos Sem Fronteiras 
ajudou o hospital Bost a quase dobrar o número de 
leitos na ala pediátrica", o uso da vírgula justifica-se por 
se tratar de um advérbio de tempo.

(C) Em "disse o médico Aqa Mohammad Shirzad, 
encarregado dos programas de desnutrição pediátrica 
do hospital", o uso da vírgula justifica-se por se tratar de 
um aposto.

(D) Em "Há minas terrestres nos campos, e eles não têm 
como chegar às suas plantações", disse Dawood", a 
primeira vírgula justifica-se por se tratar de sujeitos 
distintos na primeira e na segunda oração.

(E) No trecho "Em todo o país, segundo cifras da ONU, o 
número desses casos cresceu 50% ou mais comparado a 
2012", as vírgulas justificam-se em razão do aposto.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
A seguir, são dadas cinco afirmativas. Julgue V (verdadeira)
ou F (falsa) para cada uma delas.

I. Um nutricionista exerce um papel extremamente
importante e significativo nos hospitais.

II. Os governos municipais contratam esse profissional para
integrar as equipes de programas sociais.

III. Se os governos municipais contratam esse profissional 
para integrar as equipes de programas sociais, então um 
nutricionista exerce um papel extremamente 
importante e significativo nos hospitais.

IV. Um nutricionista exerce um papel extremamente
importante e significativo nos hospitais se, e somente
se, os governos municipais contratam esse profissional 
para integrar as equipes de programas sociais.

V. Um nutricionista exerce um papel extremamente
importante ou significativo nos hospitais.

Podemos afirmar que os valores lógicos das afirmativas III,
IV e V, respectivamente, são:

(A) V - F - F
(B) F - F - F
(C) V - V - V
(D) F - V - V
(E) V - F - V

QUESTÃO 12
Cada um dos cartões a seguir tem de um lado um alimento e 
do outro uma propriedade quantitativa.

Alguém afirmou que todos os cartões que têm uma fruta
numa face têm a quantidade de carboidratos na outra. Para
verificar se tal afirmação é verdadeira:

(A) é necessário virar todos os cartões.
(B) é suficiente virar os dois cartões com o nome dos 

alimentos.
(C) é suficiente virar os dois cartões com as propriedades 

quantitativas.
(D) é suficiente virar o cartão da acerola e o com 51,9 KCAL.
(E) é suficiente virar o cartão com a bolacha de chocolate e 

o com 0,08 carboidratos.

QUESTÃO 13
Quantos são os anagramas da palavra SAÚDE que sempre 
intercalam vogais e consoantes?

(A) 36
(B) 30
(C) 24
(D) 18
(E) 12

QUESTÃO 14
Certa vez uma pessoa afirmou:
• todo nutricionista se preocupa com a saúde.
• todos que praticam esportes se preocupam com a saúde.

Com base apenas nas afirmações dessa pessoa, podemos 
concluir corretamente que:

(A) existem pessoas que se preocupam com a saúde, mas 
que não são nutricionistas e não praticam esportes.

(B) todos os nutricionistas praticam esportes.
(C) todos os praticantes de esportes são nutricionistas.
(D) existem nutricionistas que praticam esportes.
(E) não existem nutricionistas que praticam esportes.



QUESTÃO 15
Na sala de espera de sua nutricionista, Mara estava 
brincando com cartões educativos para crianças, os quais se 
devem colocar em ordem, para formar palavras. Sua mãe 
pegou três cartões com a letra A, um com a letra L, um com 
a letra D e um com a letra S, os embaralhou, os empilhou 
com as letras para baixo e os entregou a Mara. A 
probabilidade de que os cartões embaralhados, tomados um 
a um, na ordem dada na pilha, formem a palavra SALADA é 
de uma em:

(A) 720
(B) 120
(C) 60
(D) 24
(E) 1

QUESTÃO 16
Considere as seguintes proposições:
• Lucas é nutricionista.
• Júlia é pedagoga.
• Mateus é professor.

Para que a proposição "Se Lucas não é nutricionista ou
Melina é pedagoga, então Melina é pedagoga e Mateus é
professor" seja verdadeira, devemos ter:

(A) Lucas não é nutricionista, Júlia não é pedagoga e 
Mateus é professor.

(B) Lucas é nutricionista, Júlia é pedagoga e Mateus não é 
professor.

(C) Lucas é nutricionista, Júlia não é pedagoga e Mateus é 
professor.

(D) Lucas não é nutricionista, Júlia é pedagoga e Mateus 
não é professor.

(E) Lucas não é nutricionista, Júlia não é pedagoga e 
Mateus não é professor.

QUESTÃO 17
Considere verdadeira a seguinte afirmação:

Se umo alimentação é balanceada, então supre as 
necessidades energéticas e é adequada ao organismo do 
indivíduo.

A alimentação de Jorge supre suas necessidades 
energéticas, mas não é adequada ao seu organismo. 
Portanto, a alimentação de Jorge:

(A) não é balanceada.
(B) não é saudável.
(C) é balanceada.
(D) é adequada a outra pessoa.
(E) é saudável.

QUESTÃO 18
Considere a seguinte orientação nutricional:

Todas as suas refeições principais devem conter uma porção
de legumes cozidos (de baixo carboidrato) e uma de
proteína, sendo ovo cozido ou carne magra.

A negação lógica dessa orientação é:

(A) nenhuma de suas refeições principais deve conter 
legumes cozidos (de baixo carboidrato) ou proteína, 
sendo ovo cozido ou carne magra.

(B) todas as suas refeições principais devem conter uma 
porção de legumes cozidos (de baixo carboidrato) e, ao 
menos uma, porção de proteína, sendo ovo cozido e 
carne magra.

(C) ao menos uma de suas refeições principais deve conter 
uma porção de legumes cozidos (de baixo carboidrato), 
mas não deve conter proteína, nem ovo cozido e nem 
carne magra.

(D) ao menos uma de suas refeições principais não deve 
conter legumes cozidos (de baixo carboidrato), mas 
deve conter proteínas, sendo ovo cozido ou carne 
magra.

(E) ao menos uma de suas refeições principais não deve 
conter legumes cozidos (de baixo carboidrato) ou não 
deve conter proteínas, nem de ovo cozido e nem de 
carne magra.

QUESTÃO 19
Num jogo de RPG são lançados simultaneamente dois dados 
numerados de 1 a 20, como o da imagem a seguir.

A probabilidade de o produto dos dois números obtidos ser 
par é de:

(A) 100%
(B) 75%
(C) 50%
(D) 25%
(E) 0%

QUESTÃO 20
Chama-se de fatorial de um número o produto desse 
número por todos os seus antecessores naturais e positivos. 
Dessa forma, podemos afirmar que o fatorial do número 50 
termina com:

(A) um algarismo ímpar.
(B) 10 algarismos zero.
(C) 12 algarismos zero.
(D) 50 algarismos zero.
(E) um algarismo par, diferente de zero.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de
informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, 
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 21
Você está trabalhando com uma planilha do MS-Excel 2013 
e precisa realçar os resultados que aparecem em uma região 
dessa planilha, de forma que as células com valores 
positivos tenham a fonte na cor azul; caso contrário, tais 
células devem ter a fonte em vermelho e em negrito. 
Assinale a alternativa que contém o recurso do MS-Excel 
que você pode utilizar para tal fim.

(A) Validação de Dados, presente na guia Dados.
(B) Formatação Condicional, presente na guia Página 

Inicial.
(C) Estilos de Célula, presente na guia Dados.
(D) Preencher, presente na guia Página Inicial.
(E) Avaliar Fórmulas, presente na guia Fórmulas.

QUESTÃO 22
Nos documentos editados pelo MS-Word é possível se 
colocar um "texto fantasma" (como Confidencial ou 
Urgente) atrás do conteúdo das páginas, como forma de 
personalizar os documentos. Assinale abaixo a alternativa 
que contém o recurso do MS-Word 2013 que pode ser 
utilizado para esse fim:

(A) Marca D'água, presente no grupo Plano de Fundo da 
Página da guia Design.

(B) Comentário, presente no grupo Comentários da guia 
Layout da Página.

(C) Marca D'água, presente no grupo Plano de Fundo da 
guia Layout da Página.

(D) Novo Comentário, presente no grupo Comentários da 
guia Revisão.

(E) Rascunho, presente no grupo Modos de Exibição da 
guia Exibir.

QUESTÃO 23
O MS PowerPoint 2013 possui um modo de exibição no qual 
exibe o slide em tela inteira em um monitor ou projetor e, 
em outro monitor, mostra uma visualização do próximo
slide da apresentação, as anotações do orador, um
cronômetro e outros recursos. Assinale a alternativa que 
contém o nome desse modo de exibição.

(A) Modo de Exibição de Estrutura de Tópicos.
(B) Modo de Classificação de Slides.
(C) Modo de Exibição do Apresentador.
(D) Modo de Anotações.
(E) Modo de Slide mestre.

QUESTÃO 24
O MS OneNote é um programa de anotações que 
acompanha o MS Office, onde é possível coletar diversos 
tipos de informações. As informações coletadas são 
estruturadas/organizadas basicamente em:

(A) blocos de anotações que contêm páginas divididas em 
seções, onde ficam as informações coletadas.

(B) páginas contendo as anotações coletadas em blocos.
(C) blocos de anotações que contêm seções, que por sua 

vez contêm páginas onde ficam as informações 
coletadas.

(D) guias contendo blocos formados por páginas, onde são 
coletadas as informações.

(E) blocos de anotações contendo páginas onde são 
coletadas as informações.

QUESTÃO 25
Avalie as afirmações.

I. Uma intranet é uma rede privativa, acessada em geral 
somente por usuários autorizados, e que faz uso do 
mesmo conjunto de protocolos TCP/IP que a internet.

II. Por serem redes privativas, as intranets não podem ser 
acessadas através da internet, mesmo fazendo uso dos 
mesmos protocolos e necessitando de autorização.

III. Muitas das aplicações que rodam em ambiente de 
intranet são projetadas de forma a serem executadas 
em navegadores como o Firefox, o Chrome ou o 
Internet Explorer.

Está correto o que se afirma em:

(A) somente I e II.
(B) somente I e III.
(C) somente II e III.
(D) todas.
(E) nenhuma.

QUESTÃO 26
Considerando o navegador de internet Google Chrome em
suas mais recentes versões, assinale a alternativa errada.

(A) É possível navegar de forma anônima, de forma a não 
gerar entradas no histórico, não armazenar cookies nem 
no histórico de pesquisas.

(B) Ao acionar o atalho CTRL+F é aberta uma caixa de 
busca, que permite pesquisar uma palavra ou expressão 
na página aberta.

(C) É possível personalizar o Chrome com temas baixados 
da Chrome Web Store.

(D) A navegação anônima oculta seus dados de navegação 
do seu provedor de acesso, dos administradores dos 
sites visitados e do administrador de sua rede, caso use 
uma, para acessar a internet.

(E) O Chrome pode ser personalizado com a instalação de 
aplicativos e extensões baixadas da Chrome Web Store.



LEGISLAÇÃOQUESTÃO 27
Ao se digitar CTRL+SHIFT+M no MS Outlook 2013, é aberta
uma janela de nova mensagem de e-mail. Assinale a
alternativa correta sobre os recursos presentes nesta janela.

(A) As mensagens de e-mail geradas sempre são 
formatadas em FiTML.

(B) Pode-se fazer a revisão ortográfica e gramatical da 
mensagem clicando no botão do comando Ortografia e 
Gramática da guia Mensagem.

(C) Para anexar um ou mais arquivos na mensagem, pode- 
se clicar no botão do comando Anexar Arquivo da guia 
Opções.

(D) Para definir que a mensagem tem Alta Prioridade, 
pode-se clicar no botão de comando Acompanhamento 
da guia Mensagem.

(E) Para solicitar uma notificação quando a mensagem tiver 
sido entregue com êxito, pode-se clicar em Solicitar 
Confirmação de Entrega na guia Opções.

QUESTÃO 28
Leia atentamente a seguinte definição.

"Uma tentativa de defraudar os internautas seqüestrando o 
nome do domínio do site ou URL e redirecionando os 
usuários a um site impostor, no qual são feitas solicitações 
fraudulentas de informações.”

A definição acima refere-se a:

(A) Phishing.
(B) SPAM.
(C) Web Bot.
(D) Pharming.
(E) Engenharia social.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que contém um dispositivo que não 
faz uso de interface USB para transferir dados.

(A) Disco rígido interno.
(B) Pendrive.
(C) Impressora jato de tinta.
(D) Mouse.
(E) Teclado.

QUESTÃO 30
Considerando o MS Windows 7, em sua instalação padrão, 
assinale a alternativa que contém a ferramenta do sistema 
por meio da qual se pode alterar a senha de um usuário 
local do computador.

(A) Controle dos Pais, no Painel de Controle.
(B) Configuração do Sistema, em Ferramentas 

Administrativas.
(C) Gerenciamento do Computador, em Ferramentas 

Administrativas.
(D) Grupo Doméstico, do Painel de Controle.
(E) Contas de Usuário, do Painel de Controle.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa incorreta a respeito das competências 
do Conselho Federal de Nutricionistas, conforme disposto na 
Lei n° 6.583/78.

(A) Exercer função normativa, baixar decretos necessários à 
interpretação e execução do disposto na legislação em 
questão e à fiscalização do exercício profissional, adotando 
providências indispensáveis à realização dos objetivos 
institucionais.

(B) Organizar, instalar, orientar e inspecionar os Conselhos 
Regionais e examinar suas prestações de contas, neles 
intervindo desde que indispensável ao restabelecimento 
da normalidade administrativa ou financeira ou à garantia 
da efetividade do princípio da hierarquia funcional.

(C) Examinar os regimentos dos Conselhos Regionais, 
modificando o que se fizer necessário para assegurar 
unidade de orientação e uniformidade de ação, 
submetendo-os à aprovação do Ministério do Trabalho.

(D) Fixar valores das anuidades, taxas, emolumentos e multas 
devidas pelos profissionais e empresas aos Conselhos 
Regionais a que estejam jurisdicionados, nos termos em 
que dispuser o regulamento desta lei.

(E) Aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura 
de créditos adicionais, bem como operações referentes a 
mutações patrimoniais.

QUESTÃO 32
A Portaria Interministerial n° 66/2006 altera os parâmetros 
nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), 
por meio da alteração da Portaria Interministerial n° 5/99. 
Dentre as alterações realizadas, é correto afirmar que:

(A) entende-se por alimentação saudável o direito e o dever 
humanos a um padrão alimentar adequado às 
necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, 
respeitando-se os princípios da variedade, da moderação e 
do equilíbrio, dando-se ênfase aos alimentos de melhor 
preço de mercado e respeito ao seu significado 
socioeconômico e cultural, no contexto da segurança 
alimentar e nutricional.

(B) as pessoas físicas e jurídicas participantes do PAT, 
mediante prestação de serviços próprios ou de terceiros, 
deverão assegurar qualidade e quantidade da alimentação 
fornecida aos trabalhadores.

(C) as empresas beneficiárias deverão fornecer aos 
trabalhadores portadores de doenças relacionadas à 
alimentação e nutrição, devidamente diagnosticadas, 
refeições adequadas e condições amoldadas, para 
tratamento de suas patologias, podendo ser realizada 
avaliação nutricional periódica desses trabalhadores.

(D) os cardápios deverão oferecer, pelo menos, uma porção 
de frutas e uma porção de legumes ou verduras, nas 
refeições principais e pelo menos uma porção de frutas 
nas refeições menores.

(E) as empresas fornecedoras e prestadoras de serviço de 
alimentação coletiva do PAT, bem como as pessoas físicas 
e jurídicas beneficiárias na modalidade autogestão, 
deverão possuir responsável técnico pela execução do 
programa.



QUESTÃO 33
Conforme disposto no Decreto Regulamentador 
n° 84.444/80, as empresas cujas finalidades estejam ligadas 
à nutrição e alimentação ficam obrigadas à inscrição no 
Conselho Regional de Nutricionistas em que tenham sua 
respectiva sede. Consideram-se empresas com finalidades 
ligadas à nutrição e alimentação, exceto:

(A) as que fabricam, exploram e pesquisam alimentos 
destinados ao consumo humano.

(B) as que exploram serviços de alimentação em órgãos 
públicos ou privados.

(C) estabelecimentos hospitalares que mantenham serviços 
de Nutrição Dietética.

(D) escritórios de Informações de Nutrição Dietética ao 
consumidor.

(E) consultorias de Planejamento de Serviços de 
Alimentação e outras que venham a ser incluídas por 
ato do Ministro do Trabalho.

QUESTÃO 34
A Lei n° 11.346/2006 cria o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (SISAN) visando a assegurar o direito
humano à alimentação adequada e dá outras providências.
Conforme a legislação citada, é correto afirmar que:

(A) a lei em questão estabelece as definições, princípios, 
diretrizes, objetivos e composição do SISAN, por meio 
do qual o Poder Público, mediante a participação da 
sociedade civil organizada, poderá implementar 
políticas, planos, programas e ações com vistas em 
assegurar o direito humano à alimentação adequada.

(B) a alimentação adequada é um direito fundamental do 
ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e 
indispensável à realização dos direitos consagrados na 
Constituição Federal, devendo o Poder Público adotar 
as políticas e ações que se façam necessárias para 
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional 
da população.

(C) a consecução do direito humano à alimentação 
adequada e da segurança alimentar e nutricional da 
população é feita por meio do SISAN, integrado por um 
conjunto de órgãos e entidades do Poder Público, 
vedada a participação do setor privado, e que sejam 
afetos à segurança alimentar e nutricional e que 
manifestem interesse em integrar o SISAN.

(D) a participação no SISAN deverá obedecer aos princípios 
e diretrizes do sistema e será definida a partir de 
critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e pela 
Câmara dos Deputados.

(E) o SISAN tem por objetivos formular e implementar 
políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, 
estimular a integração dos esforços entre Governo 
Federal e sociedade civil, bem como promover o 
acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da 
segurança e qualidade alimentar e nutricional do País.

QUESTÃO 35
Leia as seguintes afirmações a respeito das infrações 
disciplinares dispostas na Lei n° 6.583/78.

I. Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou 
facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não 
inscritos ou aos leigos.

II. Não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada 
de órgão ou autoridade do Conselho Regional, em matéria 
de competência deste, após regularmente notificado.

III. Deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional, 
as contribuições a que está obrigado.

Está correto o que se afirma em:

(A) somente I.
(B) somente II.
(C) somente III.
(D) todas.
(E) nenhuma.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que contraria a Resolução n° 408/2008, 
que determina as diretrizes para a promoção da alimentação 
saudável com impacto na reversão da epidemia de obesidade e 
prevenção das doenças crônicas não transmissíveis.

(A) Adequação da rotulagem nutricional de alimentos com 
vistas a atender às necessidades de informação da 
população brasileira e estrangeira, destacando nos rótulos 
os teores de gorduras saturadas, gorduras trans, gorduras 
totais, sódio e açúcar, acompanhada por estratégias de 
informação e educação que facilitem a identificação e 
compreensão destas informações.

(B) Aperfeiçoamento do sistema de vigilância sanitária e 
nutricional, vigilância sanitária e epidemiológica, para o 
monitoramento de contaminantes físicos, químicos, 
microbiológicos, bio e namotecnológicos.

(C) Revisão dos padrões de identidade e qualidade dos 
alimentos, visando à redução das quantidades de açúcar, 
sódio e gorduras totais, compatibilizando-os com um 
padrão de vida saudável, obedecendo metas e prazos 
estabelecidos e monitoramento periódico desses teores 
com a devida divulgação dos resultados em jornal de 
grande circulação.

(D) Oferta contínua de programas estatais de segurança 
alimentar e nutricional, voltados à alimentação saudável, 
com alimentos produzidos preferencialmente pela 
agricultura familiar, que incluam a oferta a preços 
acessíveis de frutas, legumes e verduras, cereais e grãos 
integrais, a educação alimentar e nutricional e o 
monitoramento nutricional em todos os ciclos de vida, 
garantidos por meio da Estratégia de Saúde da Família, 
entre outras, e consoantes com os princípios do 
desenvolvimento econômico.

(E) Promoção de alimentação saudável durante o ciclo escolar, 
adequada às necessidades das faixas etárias e grupos com 
necessidades especiais, e incentivo à atividade física, com 
ênfase na formação de hábitos saudáveis, por meio de 
ações articuladas da Estratégia Saúde da Família e do 
Programa Saúde na Escola, devendo, ainda, ser proibida a 
utilização de alimentos que contenham quantidades 
elevadas de açúcar, gorduras saturadas, gorduras trans, 
sódio e bebidas com baixo teor nutricional.



QUESTÃO 37
A Portaria MS n° 2.715/2011 atualiza a Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição (PNAN) e revoga a Portaria GM/MS 
n° 710/99. Conforme a PNAN, suas diretrizes 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 nos seguintes itens, exceto:

(A) organização da atenção nutricional.
(B) promoção da alimentação adequada e saudável.
(C) participação e controle social.
(D) pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação, 

nutrição e saúde populacional.
(E) cooperação e articulação para a segurança alimentar e 

nutricional.

QUESTÃO 38
A Resolução CD/FNDE n5 26/2013 dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação
básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). Participam dele, exceto:

(A) FNDE -  Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, autarquia vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC), responsável pela coordenação do 
PNAE, pelo estabelecimento das normas gerais de 
planejamento, execução, controle, monitoramento e
avaliação do Programa, bem como pela transferência
dos recursos financeiros.

(B) EEX -  Entidade Executora: Estado, Município, Distrito 
Federal e escolas federais, como responsável pela 
execução do PNAE, inclusive pela utilização e 
complementação dos recursos financeiros transferidos 
pelo FNDE, pela prestação de contas do Programa, pela 
oferta de alimentação nas escolas, por, no mínimo, 800 
horas/aula, distribuídas em, no mínimo, 200 dias de 
efetivo trabalho escolar, e pelas ações de educação 
alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados.

(C) CEE: Conselho de Educação Escolar, órgão colegiado de 
caráter fiscalizador e de assessoria legislativa, 
temporário, instituído no âmbito dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

(D) CAE: Conselho de Alimentação Escolar, órgão colegiado 
de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de 
assessoramento, instituído no âmbito dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

(E) UEX: Unidade Executora, entidade privada sem fins 
lucrativos, representativa da comunidade escolar, 
responsável pelo recebimento dos recursos financeiros 
transferidos pela EEX em favor da escola que 
representa, bem como pela prestação de contas do 
programa ao órgão que a delegou.

QUESTÃO 39
A Portaria GM n° 154/2008 cria os Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF). Para implantação dos NASF, os
Municípios e o Distrito Federal devem elaborar Projeto de
Implantação, contemplando os seguintes itens, exceto:

(A) território de atuação: formado por áreas contíguas de 
equipes de Atenção Básica/Saúde da Família.

(B) identificação das ESF: Equipes Saúde da Família 
vinculadas ao NASF.

(C) agenda compartilhada: planejamento e/ou a previsão 
de agenda compartilhada entre as diferentes equipes SF 
e a equipe dos NASF, desde que excluam ações 
individuais e incluam ações coletivas de assistência, de 
apoio pedagógico tanto das ESF quanto da comunidade 
e as ações de visita domiciliar.

(D) código do CNES: da Unidade de Saúde em que será 
credenciado o serviço NASF, que deve estar inserida no 
território das ESF vinculadas.

(E) formato de integração do sistema de saúde: incluindo 
fluxos e mecanismos de referências e contrarreferências 
aos demais serviços da rede assistencial, prevendo 
mecanismos de retorno da informação e a coordenação 
do acesso pelas ESF.

QUESTÃO 40
É incorreto afirmar que são penas disciplinares, conforme
disposto na Lei r\q 6.583/78:

(A) advertência.
(B) repressão informal.
(C) multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da 

anuidade.
(D) suspensão no exercício profissional pelo prazo de até 3 

(três) anos.
(E) cancelamento da inscrição e proibição do exercício 

profissional.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 41
A avaliação do índice de massa corporal (IMC) é uma medida
internacional e um dos mais populares indicadores para
avaliação nutricional. Por utilizar somente a razão do peso
corpóreo pelo quadrado de sua altura, tem como limitações:

I. Não distingue massa gordurosa de massa magra, 
podendo ser pouco estimado em indivíduos mais 
velhos, em decorrência de sua perda de massa magra e 
diminuição do peso, e superestimado em indivíduos 
com hipertrofia muscular.

II. Não reflete, de fato, a distribuição da gordura corporal, 
e sabe-se que o acúmulo de gordura intra-abdominal 
(visceral) é um fator de risco para doenças.

III. Não indica necessariamente o mesmo grau de gordura 
nas populações diversas, particularmente importante 
devido às diferentes proporções corporais.

IV. Não leva em consideração a compleição óssea, que 
define a estrutura óssea individual e faz com que varie o 
peso ideal em indivíduos com a mesma altura.

Está correto o que se afirma em:

(A) todas.
(B) II, somente.
(C) II, III e IV, somente.
(D) I e III, somente.
(E) III, somente.

QUESTÃO 42
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um 
programa de assistência financeira suplementar que visa à 
garantia de no mínimo uma refeição diária/aluno. São 
beneficiados pelo programa:

(A) os estudantes de toda a educação básica (educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação 
de jovens e adultos) matriculados nas escolas públicas e 
mantidas por empresas conveniadas com o poder 
público, filantrópicas e em entidades comunitárias por, 
no mínimo, 240 dias letivos/ano.

(B) os estudantes de toda a educação básica (educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação 
de jovens e adultos) matriculados nas escolas públicas, 
indígenas, comunitárias urbanas e rurais por, no 
mínimo, 240 dias letivos/ano.

(C) os estudantes de toda a educação básica (educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação 
de jovens e adultos) matriculados nas escolas públicas, 
indígenas, filantrópicas e em entidades comunitárias 
(conveniadas com o poder público) por, no mínimo, 200 
dias letivos/ano.

(D) os estudantes de toda a educação básica (educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio) 
matriculados nas escolas públicas, indígenas, 
filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas 
com o poder público) por, no mínimo, 200 dias 
letivos/ano.

(E) os estudantes de toda a educação básica (educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio) 
matriculados nas escolas públicas, indígenas, 
filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas 
com o poder público) por, no mínimo, 300 dias 
letivos/ano.

QUESTÃO 43
O ferro é considerado um elemento traço essencial na
nutrição humana. Sobre esse micronutriente, leia as
afirmativas seguintes.

I. O ferro atua principalmente na síntese (fabricação) das 
células vermelhas do sangue e no transporte do 
oxigênio para todas as células do corpo.

II. As fontes alimentares de ferro são bastante amplas na 
natureza. São boas fontes: carnes vermelhas, vísceras 
(principalmente fígado), clara de ovo, feijões, espinafre 
e alimentos integrais.

III. O ferro de origem animal é melhor aproveitado pelo 
organismo. São melhores fontes de ferro as carnes 
vermelhas, principalmente fígado de qualquer animal e 
outras vísceras, como rim e coração; carnes de aves e 
de peixe e gema de ovo.

Está correto o que se afirma em:

(A) todas.
(B) I, somente.
(C) II e III, somente.
(D) I e III, somente.
(E) III, somente.

QUESTÃO 44
O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é um 
programa governamental de adesão voluntária que busca 
estimular o empregador a fornecer alimentação 
nutricionalmente adequada aos trabalhadores, por meio da 
concessão de incentivos fiscais. Quando adere ao PAT, o 
empregador deve atender:

(A) prioritariamente àqueles de baixa renda (até 5 salários 
mínimos). O atendimento opcional pode ser feito ainda 
aos que ganham acima de 5 salários mínimos, aos 
colaboradores terceirizados, avulsos e temporários, 
além de estagiários e bolsistas.

(B) a todos os colaboradores, indistintamente.
(C) a todos os colaboradores celetistas reconhecidos pelo 

Ministério do Trabalho, desde que os encargos a serem 
descontados estejam em comum acordo com o 
sindicato de classe.

(D) aos empregadores celetistas que optaram pelo 
benefício no ato da contratação.

(E) prioritariamente àqueles de baixa renda e, 
opcionalmente, ainda pode atender aos colaboradores 
terceirizados, avulsos e temporários, além de 
estagiários e bolsistas, desde que seus contratos de 
trabalho não estejam suspensos ou interrompidos.



QUESTÃO 45
Na agenda programática do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), com a Portaria GM n9 154, de 24 de janeiro de 2008 e 
republicada em 04 de março de 2008, as ações de alimentação e 
nutrição incluídas no âmbito municipal, ainda que 
implementadas de maneira fragmentada e não universal, são:

(A) a orientação para o aleitamento materno; a vigilância 
alimentar e nutricional (SISVAN); a avaliação física e 
nutricional individualizada; a aplicação de palestras de 
grupos (risco nutricional, hipertensos, diabéticos, entre 
outros); e a indicação de intervenção hospitalar, quando 
necessária.

(B) o incentivo, o apoio e a proteção ao aleitamento materno; 
a vigilância alimentar e nutricional (SISVAN); programas de 
suplementação medicamentosa de micronutrientes; o 
cuidado nutricional em programas de saúde para grupos 
populacionais específicos; e o acompanhamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família.

(C) a orientação para o aleitamento materno; a vigilância 
ponderai com avaliação física e nutricional individualizada; 
a aplicação de palestras de grupos (risco nutricional, 
hipertensos, diabéticos, entre outros); e o atendimento 
domiciliar com equipe multidisciplinar.

(D) a vigilância alimentar e nutricional (SISVAN); a análise física 
e laboratorial individualizada; a orientação para o 
aleitamento materno e/ou escolha e diluição da fórmula 
infantil indicada; e o atendimento domiciliar com equipe 
multidisciplinar.

(E) o incentivo, o apoio e a proteção ao aleitamento materno; 
o atendimento domiciliar com equipe multidisciplinar; a 
indicação de intervenção hospitalar quando necessária; e o 
acompanhamento das condicionalidades do Programa 
Bolsa Família.

QUESTÃO 46
Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), baseados na 
Resolução RDC ANVISA n° 216/04 que estabelece regras para 
assegurar que os alimentos sejam distribuídos à temperatura 
na qual estejam fora de risco, estipulam que a temperatura do 
balcão térmico para alimentos quentes seja:

(A) de 55 a 75° C por até 4 horas.
(B) igual ou superior a 60° C por até 6 horas.
(C) igual ou superior a 70° C por até 4 horas.
(D) de 80 a 90° C por até 6 horas.
(E) igual ou superior a 65° C por até 4 horas.

QUESTÃO 47
O planejamento de um cardápio na Unidade de Alimentação e
Nutrição (UAN) deve obedecer às quatro leis da alimentação
definidas por Pedro Escudeiro. São elas:

(A) lei da qualidade, lei da moderação, lei do equilíbrio e lei da 
harmonia.

(B) lei da quantidade, lei da qualidade, lei do equilíbrio e lei da 
harmonia.

(C) lei da qualidade, lei da adequação, lei da harmonia e lei da 
moderação.

(D) lei da quantidade, lei da qualidade, lei da adequação e lei 
da harmonia.

(E) lei da quantidade, lei da qualidade, lei da adequação e lei 
do equilíbrio.

QUESTÃO 48
A Resolução RDC 35/2009 possui o objetivo de estabelecer a 
obrigatoriedade de incluir, na rotulagem de ovos, as 
instruções de conservação e consumo que auxiliem o 
consumidor no controle do risco associado à presença de 
Salmonella spp neste alimento. Para tal, além dos dizeres 
exigidos para alimentos, é obrigatório conter na embalagem 
do produto as seguintes informações:

(A) o consumo deste alimento deve ser de até três
vezes/semana; manter os ovos preferencialmente 
refrigerados.

(B) consumir em até 7 dias a partir da data da embalagem; 
o consumo deste alimento cru ou mal cozido pode 
causar danos à saúde.

(C) manter os ovos preferencialmente refrigerados; não os 
utilizar se a casca estiver rachada.

(D) o consumo deste alimento deve ser de até três
vezes/semana; consumir em até 7 dias a partir da data 
de embalagem.

(E) o consumo deste alimento cru ou mal cozido pode
causar danos à saúde; manter os ovos
preferencialmente refrigerados.

QUESTÃO 49
A razão cintura/quadril (RCQ) é um indicador da distribuição 
da gordura corporal. Estudos têm mostrado que, em 
adultos, o padrão de distribuição do tecido adiposo tem 
maior valor preditivo de morbimortalidade do que o 
depósito total de gordura. Tal distribuição configura a 
obesidade em dois tipos:

(A) obesidade grau moderado e obesidade mórbida.
(B) obesidade grau II e grau III.
(C) obesidade androide, centrípeta ou abdominal e 

ginecoide, universal ou forma de "pera".
(D) obesidade crônica e obesidade mórbida.
(E) obesidade ginecoide, abdominal ou forma de "maçã" e 

obesidade androide, com maior risco para a saúde 
cardiovascular.

QUESTÃO 50
Considerando que o diabetes por si só representa um fator 
de risco para aterosclerose, o consumo reduzido de 
colesterol e gordura saturada é portanto recomendável, a 
fim de prevenir a ocorrência de macroangiopatia, que atinge 
principalmente as artérias coronárias, cerebral e das 
extremidades inferiores. Assim, a ingestão de gordura 
saturada e colesterol no diabético adulto deve se limitar a:

(A) 10% do valor energético total (VET) e 300mg,
respectivamente.

(B) 15% do valor energético total (VET) e 200mg,
respectivamente.

(C) 120mg e 200mg, respectivamente.
(D) 15% do valor energético total (VET) e 350mg,

respectivamente.
(E) 200mg e 400mg, respectivamente.



PROVA DISCURSIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE SUA PROVA
1. Ao receber a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de seu texto da prova discursiva, verifique 

imediatamente se o número de sala e seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso em seu 
CARTÃO-RESPOSTA.

2. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; não 
serão permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas.

3. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local, 
que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Portanto, a 
detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a 
anulação da prova.

4. A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha de
rascunho presente neste caderno é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.

5. O texto referente sua resposta deverá ter extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas.

6. O candidato receberá nota 0 (zero) na prova discursiva em casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver
texto com quantidade inferior a 15 (quinze) linhas, de não haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de 
identificação em local indevido, se o texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no subitem 
2 acima, ou apresentar letra ilegível.

QU ESTÃO
A doença celíaca (enteropatia glúten-induzida) é uma patologia autoimune que afeta o intestino delgado de adultos e 
crianças geneticamente predispostos, precipitada pela ingestão de alimentos que contêm glúten. Causa atrofia das 
vilosidades da mucosa do intestino delgado, causando prejuízo na absorção. É uma doença muito comum, afetando 
aproximadamente 1% das populações indo-europeias, embora seja significativamente mal diagnosticada, principalmente 
em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.

Explique a fisiopatologia da doença e o impacto nutricional e do trato digestório que ela proporciona ao portador.



FOLHA DE RASCUNHO
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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