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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

NUTRICIONISTANUTRICIONISTA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

A ciência e o vazio espiritual
Marcelo Gleiser

Alguns anos atrás, fui convidado para dar uma entrevista 
ao vivo para uma rádio AM de Brasília. A entrevista foi 
marcada na estação rodoviária, bem na hora do rush, 
quando trabalhadores mais humildes estão voltando para 
suas casas na periferia. A ideia era que as pessoas dessem 
uma parada e ouvissem o que eu dizia, possivelmente 
fazendo perguntas. 

O entrevistador queria que falasse sobre a ciência do fim 
do mundo, dado que havia apenas publicado meu livro “O 
Fim da Terra e do Céu”. O fim do mundo visto pela ciência 
pode ser abordado de várias formas, desde as mais locais, 
como no furacão que causou verdadeira devastação nas 
Filipinas, até as mais abstratas, como na especulação do 
futuro do universo como um todo. 

O foco da entrevista eram cataclismos celestes e como 
inspiraram (e inspiram) tanto narrativas religiosas quanto 
científicas. Por exemplo, no antigo testamento, no Livro 
de Daniel ou na história de Sodoma e Gomorra, e no novo, 
no Apocalipse de João, em que estrelas caem dos céus 
(chuva de meteoros), o Sol fica preto (eclipse total), rochas 
incandescentes caem sobre o solo (explosão de meteoro 
ou de cometa na atmosfera) etc. 

Mencionei como a queda de um asteroide de 10 
quilômetros de diâmetro na península de Yucatan, no 
México, iniciou o processo que culminou na extinção 
dos dinossauros 65 milhões de anos atrás. Enfatizei que 
o evento mudou a história da vida na Terra, liberando os 
mamíferos que então existiam -- de porte bem pequeno -- da 
pressão de seus predadores reptilianos, e que estamos aqui 
por isso. O ponto é que a ciência moderna explica essas 
transformações na Terra e na história da vida sem qualquer 
necessidade de intervenção divina. Os cataclismos que 
definiram nossa história são, simplesmente, fenômenos 
naturais. 

Foi então que um homem, ainda cheio de graxa no rosto, 
de uniforme rasgado, levantou a mão e disse: “Então o 
doutor quer tirar até Deus da gente?” 

Congelei. O desespero na voz do homem era óbvio. 
Sentiu-se traído pelo conhecimento. Sua fé era a única coisa 
a que se apegava, que o levava a retornar todos os dias 
àquela estação e trabalhar por um mísero salário mínimo. 
Como que a ciência poderia ajudá-lo a lidar com uma vida 
desprovida da mágica que fé no sobrenatural inspira? 

Percebi a enorme distância entre o discurso da ciência e 
as necessidades da maioria das pessoas; percebi que para 
tratar desse vão espiritual, temos que começar bem cedo, 
trazendo o encantamento das descobertas científicas para 
as crianças, transferindo a paixão que as pessoas devotam 
à sua fé para um encantamento com o mundo natural. 
Temos que ensinar a dimensão espiritual da ciência -- não 
como algo sobrenatural -- mas como uma conexão com 
algo maior do que somos. Temos que fazer da educação 
científica um processo de transformação, e não meramente 
informativo. 

Respondi ao homem, explicando que a ciência não 

quer tirar Deus das pessoas, mesmo que alguns cientistas 
queiram. Falei da paixão dos cientistas ao devotarem suas 
vidas a explorar os mistérios do desconhecido. O homem 
sorriu; acho que entendeu que existe algo em comum entre 
sua fé e a paixão dos cientistas pelo mundo natural. 

Após a entrevista, dei uma volta no lago Sul pensando 
em Einstein, que dizia que a ciência era a verdadeira religião, 
uma devoção à natureza alimentada pelo encantamento 
com o mundo, que nos ensina uma profunda humildade 
perante sua grandeza. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloglei-
ser/2013/11/1372253-a-ciencia-e-o-vazio-espiritual.shtml. Acesso 22 

nov 2013.

De acordo com o autor,
(A) as pessoas só trabalham motivadas por sua crença em 

Deus e nas passagens bíblicas.
(B) nenhum cientista acredita em Deus e na Bíblia, motivo 

pelo qual são muito odiados.
(C) há um distanciamento entre o discurso da ciência e as 

necessidades da maioria das pessoas. 
(D)	 a	 ciência	não	acredita	no	 fim	do	mundo	e	 concebe	as	

catástrofes mundiais como normais.
(E) os cataclismos celestes desmentem as narrativas 

bíblicas	e	frustram	os	fiéis	a	ela	e	a	Deus.

Em “O foco da entrevista eram cataclismos celestes 
e como inspiraram (e inspiram) tanto narrativas 
religiosas quanto científicas.”, as expressões 
destacadas expressam relação semântica de

(A) comparação.
(B) adição.
(C) proporção.
(D) consecução.
(E) concessão.

 “O entrevistador queria que falasse sobre a ciência 
do fim do mundo, dado que havia apenas publicado 
meu livro ‘O Fim da Terra e do Céu’”.
A expressão destacada estabelece relação semântica 
de

(A) conclusão.
(B) concessão.
(C) causa.
(D) consecução.
(E) comparação.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta a colocação 
pronominal correta a partir da reescrita livre de 
passagens do texto.

(A)	 O	 homem	 ficou	 obviamente	 desesperado.	 Se sentiu 
traído pelo conhecimento.

(B)	 Sua	fé	era	a	única	coisa	a	que	apegava-se	diariamente.
(C) Esse era o motivo que levava-o a retornar todos os dias 

àquela estação. 
(D) A ciência poderia o ajudar a lidar com uma vida 

desprovida da mágica? 
(E) Essas transformações, a ciência as explica na Terra e na 

vida.

Em “...uma devoção à natureza...”, a expressão 
destacada funciona como 

(A) agente da passiva.
(B) objeto indireto.
(C) adjunto adnominal.
(D) complemento nominal.
(E) adjunto adverbial.

“Respondi ao homem, explicando que a ciência não 
quer tirar Deus das pessoas, mesmo que alguns 
cientistas queiram.”
A alternativa em que ocorre a substituição correta da 
oração destacada é

(A) ainda que alguns cientistas querem.
(B) embora alguns cientistas querem.
(C) apesar que alguns cientistas queiram.
(D) embora alguns cientistas quererem.
(E) apesar de alguns cientistas quererem.

Em “...que o levava a retornar todos os dias àquela 
estação...”, o emprego do sinal indicativo de crase 
ocorre porque se trata de uma expressão de base 
nominal que funciona como

(A) adjunto adverbial.
(B) complemento nominal.
(C) adjunto adnominal.
(D) objeto indireto.
(E) objeto direto.

Assinale a alternativa em que o segundo fragmento 
substitui adequadamente, do ponto de vista 
semântico e gramatical, o primeiro fragmento. 

(A) “Temos que ensinar a dimensão espiritual...” > Temos de 
ensinar a dimensão espiritual.

(B) “Alguns anos atrás, fui convidado...” > Há alguns anos 
atrás, fui convidado.

(C) “Como que a ciência poderia ajudá-lo...” > Como se a 
ciência poderia ajudá-lo.

(D) “...havia apenas publicado meu livro...” > Havia publicado 
apenas meu livro.

(E) “‘...quer tirar até Deus da gente?’” > Inclusive quer tirar 
Deus da gente?

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a respeito das expressões destacadas.

(A) Em “...causou verdadeira devastação nas Filipinas, até 
as mais abstratas...”, indica inclusão.

(B) Em “...e ouvissem o que eu dizia, possivelmente fazendo 
perguntas.”, indica modo.

(C) Em “Foi então que um homem, ainda cheio de graxa no 
rosto...”, indica tempo.

(D) Em “Foi então que um homem, ainda cheio de graxa no 
rosto...”, indica tempo.

(E) Em “...não como algo sobrenatural -- mas como uma 
conexão...”, indica contraste.

A alternativa em que há uma palavra acentuada 
corretamente é

(A)	 ciêntífico.
(B) distânciamento.
(C) fenômenal.
(D)	 réptil.
(E)	 mistérioso.

Jonas possui bolinhas de gude que foram divididas 
igualmente e guardadas em 3 garrafas. Depois de 
ganhar mais duas bolinhas, ele as redistribuiu em 4 
garrafas e cada uma ficou com 2 bolinhas a menos 
que antes. A quantidade de bolinhas que Jonas tem 
agora é de

(A) 40.
(B) 36.
(C) 32.
(D) 30.
(E) 28.

Em um escritório trabalham duas secretárias. Uma 
delas faz um determinado trabalho em 3 horas, e 
a outra faz esse mesmo trabalho com a mesma 
eficiência em 6 horas. Trabalhando juntas, em quanto 
tempo elas fariam tudo?

(A) 1 hora.
(B) 2 horas.
(C) 3 horas.
(D) 4 horas.
(E) 4 horas e 30 minutos.

Com a chegada do fim do ano, um patrão resolveu 
dar um bônus de 5% para seus estagiários. Com 
o bônus, os estagiários receberam um salário de          
R$ 270,90. De quanto era o salário antes do bônus?

(A) R$ 236,00
(B) R$ 248,00
(C) R$ 250,00

QUESTÃO 04

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

(D) R$ 258,00
(E) R$ 260,00

Uma progressão aritmética é uma sequência 
numérica em que cada termo, a partir do segundo, é 
igual à soma do termo anterior com um determinado 
número.
Sendo assim, observe a sequência abaixo:
5; 8; 11; 14;...
Qual é o décimo termo desta sequência?

(A) 32
(B) 29
(C) 28
(D) 25
(E) 21

Em um grupo de cinco amigos, temos o seguinte 
arranjo: João é mais alto que Pedro. Pedro é mais 
alto que Paulo. José é mais baixo que Jonas e mais 
alto que João. Qual é o amigo mais baixo?

(A) Jonas.
(B)	 José.
(C) João.
(D) Pedro.
(E) Paulo.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

Compete à EBSERH, EXCETO
(A) administrar unidades hospitalares, bem como prestar 

serviços	 de	 assistência	médico-hospitalar,	 ambulatorial	
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do SUS. 

(B) prestar às instituições federais de ensino superior e 
a outras instituições congêneres serviços de apoio 
ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde	pública,	mediante	as	condições	que	forem	fixadas	
em seu estatuto social. 

(C) apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de 
instituições federais de ensino superior e de outras 
instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da 
saúde	pública	ou	com	outros	aspectos	da	sua	atividade	
torne necessária essa cooperação, em especial na 
implementação	das	residências	médica,	multiprofissional	
e	em	área	profissional	da	saúde,	nas	especialidades	e	
regiões	estratégicas	para	o	SUS.

(D) prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais 
universitários federais e a outras instituições congêneres. 

(E) prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 
hospitais municipais, com implementação de sistema de 
gestão	único	com	geração	de	indicadores	quantitativos	e	
qualitativos para o estabelecimento de metas. 

A contratação da EBSERH pela administração 
pública para realizar atividades relacionadas ao seu 
objeto social, será

(A) inexigível.
(B) dispensada.
(C) precedida de licitação na modalidade convite.
(D)	 através	de	concorrência.
(E)	 através	de	tomada	de	preços.

Assinale a alternativa correta.
(A) O lucro líquido da EBSERH será reinvestido para 

atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as 
parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para 
contingência. 

(B) A EBSERH será administrada pela Presidência da 
República	e	por	uma	Diretoria	Executiva	e	contará	ainda	
com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo. 

(C)	 Os	editais	de	concursos	públicos	para	o	preenchimento	
de emprego no âmbito da EBSERH não poderão 
estabelecer, como título, o cômputo do tempo de 
exercício em atividades correlatas às atribuições do 
respectivo emprego. 

(D) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho 
Consultivo será remunerada e será considerada como 
função relevante. 

(E) Ato do Poder Legislativo aprovará o estatuto da EBSERH. 

São órgãos estatutários da EBSERH:
(A) a Diretoria de Administração; a Diretoria Executiva; o 

Conselho Fiscal; e o Conselho Consultivo. 
(B) o Conselho de Administração; a Diretoria Geral; o 

Conselho Fiscal; e o Conselho Consultivo. 
(C) o Conselho de Administração; a Diretoria Executiva; o 

Conselho Fiscal; e o Conselho Consultivo. 
(D) o Conselho de Administração; a Diretoria Executiva; o 

Conselho Econômico; e o Conselho Consultivo. 
(E) a Presidência; a Diretoria Consultiva; o Conselho Fiscal; 

e o Conselho Consultivo. 



6
Cargo: Nutricionista

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com o Regimento 
Interno da EBSERH, compete ao Conselho 
Consultivo

I. opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, 
orientando o Conselho de Administração 
e a Diretoria Executiva no cumprimento de 
suas atribuições.

II. propor linhas de ação, programas, estudos, 
projetos, formas de atuação ou outras 
medidas, orientando para que a EBSERH 
atinja os objetivos para a qual foi criada.

III. acompanhar e avaliar periodicamente o 
desempenho da EBSERH.

IV. assistir à Diretoria e ao Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo 
na formulação, implementação e avaliação 
das estratégias de ação da EBSERH.

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

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

De acordo com a Resolução 453/2012, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 cabe	ao	Conselho	de	Saúde	deliberar	 em	 relação	à	
sua estrutura administrativa e ao quadro de pessoal.

(B)	 o	 Conselho	 de	 Saúde	 contará	 com	 uma	 secretaria-
executiva coordenada por pessoa preparada para 
a	 função,	 para	 o	 suporte	 técnico	 e	 administrativo,	
subordinada	ao	Plenário	do	Conselho	de	Saúde,	que	
definirá	sua	estrutura	e	dimensão.

(C)	 o	Conselho	de	Saúde	decide	sobre	o	seu	orçamento.
(D)	 o	 Plenário	 do	 Conselho	 de	 Saúde	 se	 reunirá,	 no	

mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando 
necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. 
A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser 
encaminhados aos conselheiros com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias.

(E)	 as	 reuniões	 plenárias	 dos	Conselhos	 de	Saúde	 são	
fechadas	ao	público	e	deverão	acontecer	em	recintos	
exclusivos	do	ministério	da	saúde.

De acordo com a Constituição Federal, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 

as corretas. Ao sistema único de saúde compete, 
além de outras atribuições, nos termos da lei:

I. controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção 
de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros 
insumos.

II. executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador.

III. ordenar a formação de recursos humanos 
na área de saúde.

IV. participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico.

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

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Estão incluídas, ainda, no 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS)

I. a participação na formulação da política 
e na execução de ações de saneamento 
básico.

II. a ordenação da formação de recursos 
humanos na área de saúde.

III. a vigilância nutricional e a orientação 
alimentar.

IV. o controle e a fiscalização de serviços, 
produtos e substâncias de interesse para a 
economia.

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

A Conferência de Saúde com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação 
de saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde, reunir-se-á a cada

(A) um ano.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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triacilgliceróis.
(B) Os lipídios que estão em excesso na circulação se unem 

formando blocos gordurosos que se depositam nas 
paredes	das	artérias	para	possivelmente	cobrir	lesões	
do tecido causadas por hipertensão, diabetes, fumo e 
alguns	agentes	agressores.	Essa	fase	é	denominada	
de fase inicial do processo de aterosclerose e, à 
medida que aumentam os níveis de LDL, cresce a 
taxa de deposição de placas, caracterizando a fase de 
progressão,	diminuindo	o	diâmetro	da	artéria.

(C) A fase final	é	a	obstrução	total	da	artéria	pelas	placas.	
Essa redução de diâmetro provoca um aumento ainda 
maior	da	tensão	arterial	e	um	menor	fluxo	de	sangue	
que chega ao coração.

(D)	 Os	 baixos	 níveis	 de	 HDL	 dificultam	 a	 remoção	 do	
colesterol presentes nas placas e estas diminuem 
ainda mais a luz do vaso, num processo crônico. As 
paredes	 das	 artérias	 perdem	 progressivamente	 a	
elasticidade,	sofrendo	calcificações	que	as	 impedem	
de acomodar-se aos diferentes volumes de sangue 
nos momentos de sístole e diástole do coração.

(E)	 O	 dano	 ao	 epitélio	 dos	 vasos	 reduz	 a	 capacidade	
deste em promover o movimento do sangue pela 
circulação que o faz chegar aos órgãos vitais. Quando 
ocorre	o	bloqueio	total	do	vaso,	o	fluxo	de	sangue	para	
o	coração	ou	para	o	cérebro	é	interrompido,	causando	
falência	múltipla	dos	órgãos.

Qual é o limite do valor calórico total e a proporção 
para a ingestão de Lipídios?

(A)  Limite de 60% do valor calórico total, dos quais, 
20% são provenientes de lipídios saturados, 20% 
poliinsaturados e 20% monoinsaturados, ou seja, na 
proporção de 2:2:2.

(B)  Limite de 40% do valor calórico total, dos quais, 
10% são provenientes de lipídios saturados, 10% 
poliinsaturados e 20% monoinsaturados, ou seja na 
proporção de 1:1:2. 

(C)  Limite de 30% do valor calórico total, dos quais, 
10% são provenientes de lipídios saturados, 10% 
poliinsaturados e 10% monoinsaturados, ou seja, na 
proporção de 1:1:1.

(D)  Limite de 40% do valor calórico total, dos quais, 
20% são provenientes de lipídios saturados, 10% 
poliinsaturados e 10% monoinsaturados, ou seja, na 
proporção de 2:1:1.

(E)  Limite de 50% do valor calórico total, dos quais, 
20% são provenientes de lipídios saturados, 20% 
poliinsaturados e 10% monoinsaturados, ou seja, na 
proporção de 2:2:1.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
com a sequência correta. Os carboidratos 
possuem papel fisiológico fundamental para 
o organismo, pois constituem sua principal 
fonte de energia. Metabólitos da glicose, 
como o __________________, atuam no fígado 
combinando-se com toxinas bacterianas e 
químicas para convertê-las em uma forma na 
qual possam ser excretadas. A ______________é 
indispensável para a manutenção da integridade 
funcional do tecido nervoso; a presença dos 
carboidratos é necessária para o metabolismo 
normal de gorduras; alguns carboidratos são 
fermentados no intestino grosso fazendo com que 
a flora bacteriana atue na ___________________.

(A) ácido glicurônico / glicose / síntese de aminoácidos 
(B) ácido glicurônico / glicose / síntese de vitaminas
(C) ácido glicosídico / glicose / síntese de vitaminas
(D) ácido glicurônico / ribose / síntese de minerais
(E) ácido glicosídico / ribose / síntese de aminoácidos

A cana-de-açúcar e a beterraba são fontes de qual 
carboidrato?

(A) Frutose.
(B) Glicose.
(C) Sorbitol.
(D) Sacarose.
(E) Manitol.

Com relação às doenças causadas pelo excesso 
da ingestão de lipídeos, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) A alta ingestão de gordura, principalmente saturada, 
por	tempo	prolongado,	é	um	dos	fatores	de	risco	para	
o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
pois	 esta	 é	 capaz	 de	 aumentar	 os	 níveis	 séricos	
de colesterol, lipoproteínas de baixa densidade e 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

(B) dois anos.
(C) três anos.
(D) quatro anos.
(E) cinco anos.

De acordo com o Decreto 7508/2011, a instância de 
pactuação consensual entre os entes federativos 
para definição das regras da gestão compartilhada 
do SUS, denomina-se

(A) Comissões Intergestores.
(B) Comissão Integrada.
(C) Comissão Generalizada.
(D) Comissão Constituída.
(E) Comissão Provisória.

QUESTÃO 29
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crescimento ótimo dá-se
(A) entre 1,0 e 2,0.
(B) entre 2,0 e 4,0.
(C) entre 5,0 e 6,0.
(D) entre 6,0 e 8,0.
(E) entre 8,0 e 9,0.

 

Quais são as principais fontes de energia para 
os microrganismos desenvolverem-se nos 
alimentos?

(A)	 Os	 óleos	 essenciais,	 os	 açúcares	 e	 alguns	 ácidos	
graxos livres.

(B) A caseína, os isotiocianatos e o eugenol.
(C)	 Os	óleos	essenciais,	os	alcoóis	e	os	açúcares.
(D)	 Os	 açúcares,	 os	 alcoóis	 e	 os	 derivados	 do	 ácido	

hidroxi-cinâmico.
(E)	 Os	açúcares,	os	alcoóis	e	os	aminoácidos.

A maior parte dos microrganismos patogênicos 
é mesófila, que constitui o grupo maior, sendo 
formado pela maioria das bactérias e dos mofos. Os 
mesófilos, coliformes e Streptococcus lactis, são 
capazes de se multiplicar à temperatura ambiente. 
Deve-se destacar que todos os microrganismos 
que constituem risco para segurança dos 
alimentos multiplicam-se idealmente na faixa de 
temperatura dos mesófilos, intervalo médio de

(A) 15°C a 30°C.
(B) 30°C a 45°C.
(C) 45°C a 65°C.
(D) 50°C a 60°C.
(E) 50°C a 70°C.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma das 
características dos sucos vegetais.

(A) Produto homogeneizado ou não, obtido da primeira 
espremedura a frio ou quente, exclusivamente dos 
frutos ou hortaliças frescos, sãos, limpos e maduros.

(B) Nos casos como o de homogeneizados de fruta 
desintegrada, admite-se a presença de substâncias 
conservantes, tais como o ácido benzóico, o sórbico, 
e	é	permitida	a	sulfitação.

(C) Os sucos e os sumos podem ser vendidos concentrados 
ou desidratados, com ou sem recuperação de aromas. 
Outras	formas	de	venda	são	congelados,	liofilizados,	
com	ou	sem	adição	de	açúcar.

(D)	 A	denominação	“Néctar	de	...”compreende	um	produto	
não-fermentado, constituído por mais de 50% em 
volume de suco e polpa, nas proporções que existam 
normalmente na fruta correspondente, acrescido de 
solução	de	adoçantes,	açúcares	ou	mel,	com	ou	sem	
adição de ácidos orgânicos, cítrico, tartárico, málico 
ou suas misturas.

(E) São isentos de antioxidantes como o ácido L-ascórbico.

De acordo com a recomendação de proteína 
estabelecida pela SBAN (Sociedade Brasileira 
de Alimentação e Nutrição, 1990) para homens e 
mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, 
quanto se deve ofertar para uma pessoa com 70 
Kg?

(A) 70 g/dia.
(B) 95 g/dia.
(C) 120 g/dia.
(D) 140 g/dia.
(E) 210 g/dia.

O consumo de fibras na dieta tem impacto positivo 
sobre o peso corpóreo, sobre a normalização das 
concentrações de lipídios sanguíneos, na redução 
dos índices glicêmicos, no aumento do bolo fecal, 
na melhora do trânsito intestinal, entre outras; no 
entanto, o excesso pode interferir no metabolismo 
e

(A) aumentar a biodisponibilidade de alguns minerais.
(B) reduzir a síntese de acetilcolina.
(C) reduzir a biodisponibilidade de alguns minerais.
(D) aumentar a síntese de carboidratos.
(E) aumentar a biodisponibilidade de algumas vitaminas.

O Folato atua como coenzima em diversas reações 
no metabolismo de aminoácidos e nucleotídeos, 
sendo essencial para a biossíntese de ácidos 
nucléicos e

(A) o metabolismo de carboidratos.
(B) a maturação de hemácias.
(C) para a formação do sangue e função neurológica.
(D) para o metabolismo de ácidos graxos.
(E) para o metabolismo de neurotransmissores. 

Qual mineral está presente em ossos, músculos, 
tecidos moles e fluidos corpóreos e atua como 
cofator para mais de 300 sistemas enzimáticos?

(A) Cálcio.
(B) Fósforo.
(C) Zinco.
(D)	 Magnésio.
(E) Selênio.

Está bem estabelecido que a maioria dos 
microrganismos desenvolve-se melhor em valores 
de pH próximos a 7,0 (6,6-7,5). Em geral, as bactérias 
multiplicam-se com maior rapidez na escala de 
pH compreendida entre 6,0 e 8,0; as leveduras 
entre 4,5 e 6,0; e os bolores ou mofos (fungos 
filamentosos) entre 3,5 e 4,0. Dentre as exceções, 
estão as bactérias que produzem grandes 
quantidades de ácidos como consequência de seu 
metabolismo produtor de energia: como exemplo, 
tem-sê os lactobacilos e as bactérias acéticas cujo 

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 30

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36
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Preencha as lacunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.
A vitamina A reduz a gravidade das doenças e a 
mortalidade em crianças, devido ao seu importante 
papel no _________________________.  Crianças 
com deficiência de vitamina A são mais suscetíveis 
a _______________________. Os retinóides atuam 
na diferenciação das ______________________, 
aumentando a mitogênese dos linfócitos e a 
fagocitose dos monócitos e macrófagos.

(A)	 sistema	imunológico	/	infecções	/	células	imunes
(B)	 sistema	 imunológico	 /	 inflamações	 /	 células	 auto-	

imunes
(C)	 sistema	nervoso	/	infecções	/	células	da	Glia
(D)	 sistema	nervoso	/	inflamações	/	células	da	Glia
(E)	 sistema	digestório	/	infecções	/	células	musculares

As dietas vegetarianas podem apresentar 
deficiências em aminoácidos, ácidos graxos 
essenciais, cálcio, zinco, ferro e cobalamina. 
Podendo ser isenta também de creatina, o que 
resulta em estoques musculares mais baixos 
em atletas. Possivelmente, ocorrem alterações 
hormonais e metabólicas em resposta às dietas 
vegetarianas, como

(A) altos níveis de tiroxina e triiodotironina.
(B) baixos níveis de adrenalina e ocitocina.
(C) altos níveis de adrenalina e ocitocina.
(D) baixos níveis de testosterona e androstenediona.
(E) baixos níveis de paratormônio.

Vegetarianos não ingerem a quantidade 
adequada de vitamina B12. Essa vitamina é muito 
encontrada em alimentos de origem animal. Mas 
para a obtenção desse nutriente, é necessário 
uma ingestão regular o que na maioria dos casos 
não ocorre. A deficiência de vitamina B12 leva 
a transtornos hematológicos, como a anemia 
megaloblástica, psiquiátricos, gastrintestinais, 
neurológicos, cardiovasculares, principalmente, 
por interferir no metabolismo da homocisteína e nas 
reações de metilação do organismo. Muitas vezes, 
a deficiência pode permanecer assintomática por 
longos períodos, desencadeando uma deficiência 
crônica que, se mantida, pode

(A) levar a manifestações neurológicas irreversíveis.
(B) causar raquitismo.
(C) causar xeroftalmia.
(D) levar à morte.
(E) levar ao enfraquecimento do processo de coagulação 

sanguínea, levando à hemorragia.

Em relação aos principais objetivos da cocção dos 
alimentos, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 Dissolução	de	componentes	hidrossolúveis.
(B) Manter ou melhorar o valor nutritivo.
(C) Aumentar a digestibilidade.
(D) Aumentar a palatabilidade, diminuindo , acentuando 

ou alterando a cor, o sabor, a textura ou a consistência 
dos alimentos.

(E) Inibir o crescimento de organismos patogênicos ou o 
desenvolvimento	de	substâncias	prejudiciais	à	saúde.

Para o planejamento de dietas e cardápios, é 
essencial o conhecimento do Indicador de Parte 
Comestível (IPC) dos alimentos, anteriormente 
denominado Fator de Correção. O IPC é uma 
constante obtida pela relação

(A) do peso bruto (gramas) e do peso (gramas) das 
cascas do alimento.

(B) do peso líquido (gramas) e do peso (gramas) das 
cascas do alimento.

(C) do peso bruto (gramas) e do peso líquido (gramas) do 
alimento.

(D) do peso das aparas (gramas) e do peso líquido 
(gramas) do alimento.

(E) do peso bruto (gramas) e do peso (gramas) das 
sementes e talos do alimento.

Em relação aos problemas operacionais em 
Unidades de Alimentação acarretados por falhas 
causadas por estimativas erradas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Aumento nos custos.
(B) Aquisição superfaturada.
(C) Aquisição de alimentos inferior à quantidade 

necessária.
(D) Aquisição de maior quantidade de alimentos em 

virtude da sazonalidade. 
(E) Desperdícios com sobras de alimentos já preparados.

O nível de ferritina sérica em idosos pode aumentar 
e ter sua interpretação dificultada pela presença

(A) de hemodiálise.
(B)	 de	doenças	inflamatórias.
(C) de subnutrição.
(D) de anemia ferropriva.
(E) de cirurgia gastrointestinal.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos 
fatores que podem contribuir para a inadequação 
de zinco no idoso.

(A) Má-absorção.
(B) Estresse.
(C) Traumatismo.
(D) Medicamentos.
(E)	 Hipertrofia	muscular.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 39

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45
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Atualmente, tem-se utilizado a dosagem de 
qual proteína em investigações laboratoriais de 
doenças cardiovasculares e anemia?

(A) Proteína S.
(B)	 Péptido-C.
(C) Proteína C-reativa.
(D) Proteína-C.
(E) Beta-globulinas.

Qual valor é considerado limítrofe na classificação 
diagnóstica da hipertensão arterial (adultos acima 
de 18 anos de idade)?

(A) PAS (mmHg) = <130 / PAD (mmHg) = <85.
(B) PAS (mmHg) = 130 a 139 / PAD (mmHg) = 85 a 89.
(C) PAS (mmHg) = > ou =140 / PAD (mmHg) = <90.
(D) PAS (mmHg) = 148 a 159 / PAD (mmHg) = 90 a 99.
(E) PAS (mmHg) = 168 a 179 / PAD (mmHg) = 100 a 109.

Em relação à educação nutricional, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Ênfase na mudança imediata das práticas alimentares 
e nos resultados obtidos. 

(B) Preocupação com as representações sobre o comer 
e a comida, com o conhecimento, as atitudes e a 
valorização	 da	 alimentação	 para	 a	 saúde,	 além	 da	
mudança de práticas alimentares.

(C) Busca-se a autonomia do paciente. 
(D) As mudanças necessárias ao controle das doenças, 

entre elas as relativas à alimentação, devem ser 
buscadas em uma perspectiva de integração e de 
harmonização nos diversos níveis: físico, emocional e 
intelectual. 

(E) Ênfase nos aspectos do relacionamento entre o 
profissional	e	o	paciente	e	na	dialogicidade.	

Qual medida antropométrica tem o objetivo de 
avaliar a compleição do indivíduo?

(A) Estatura.
(B) Circunferência do quadril.
(C) Circunferência do pescoço.
(D) Circunferência do braço.
(E) Diâmetro do cotovelo.
 

Em relação a indicações específicas da Nutrição 
Parenteral, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Hipovolemia.
(B) Edema agudo de pulmão.
(C)	 Graves	distúrbios	metabólicos	e	eletrolíticos.	
(D) Repouso intestinal, fístula digestiva.
(E)	 Choque	cardiogênico	ou	séptico.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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