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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE NUTRIÇÃO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 

 
Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-

sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 
Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-

RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-

nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-

tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 

Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-

phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 

LEVADOS EM CONTA. 
Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-

mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 

início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 
O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o cader-

no de questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da con-
clusão da prova por todos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Classifique a oração destacada no período 

abaixo: 

 

“O importante é que todos estejam aqui 

logo cedo.” 

 

a) Oração subordinada substantiva predica-

tiva. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva 

indireta. 

c) Oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

d) Oração subordinada substantiva subjeti-

va. 

e) Oração subordinada substantiva comple-

tiva nominal. 

 

2 – Analise o trecho a seguir: 

“A mão que rápida ferira, estancou mais rá-

pida e compassiva o sangue que gotejava. 

Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, 

deu a haste ao desconhecido, guardando 

consigo a ponta farpada” 
José de Alencar em Iracema. 

Assinale a alternativa que apresenta apenas 

palavras que são substantivos: 

a) Homicida – consigo – farpada – flecha – 

mão.  

b) Iracema – sangue – ponta – flecha – mão.  

c) Mão – sangue – Iracema – depois – desco-

nhecido. 

d) Haste – Iracema – desconhecido – mão – 

sangue.  

e) Estancou – gotejava – compassiva – san-

gue – ponta. 

 

3) Assinale a alternativa que contenha ape-

nas numerais: 

 

a) Sem – duzentos – trezentos - um.  

b) Quinta – Cesto – Dose - Dupla.   

c) Quinta-feira – Poucos – Primo. 

d) Quinto – Vinte – Dobro - Onze. 

e) Uno – Milha – Dezena – Prisma.  

 

4) Assinale a alternativa que contenha ape-

nas adjetivos: 

 

a) Feio – Força – Alto - Gordo.   

b) Lento – Tonto – Magro – Orar.  

c) Sortudo - Baixo – Prudente. 

d) Frio – Sabor - Sábio. 

e) Cheiro – Semente - Credo.  

 

5) Assinale a alternativa que apresenta ape-

nas sinônimos: 

 

a) Trazer, carregar e levar. 

b) Premissa, argumento e axioma. 

c) Análise, diagnóstico e síntese. 

d) Disposição, arranjo e imperícia. 

e) Fazer, desmanchar e forjar. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta ape-

nas antônimos de racional: 

 

a) Ilógico, incoerente e congruente. 

b) Inaceitável, inadmissível e razoável. 

c) Implausível, insuportável e aceitável. 

d) Insensato, imprudente e desequilibrado. 

e) Irrefletido, desajuizado e atinado. 

 

7) Em: “O povo só quer uma coisa: que os 

corruptos sejam presos”, a oração subli-

nhada classifica-se como: 

 

a) Oração subordinada substantiva apositi-

va. 

b) Oração subordinada substantiva comple-

tiva nominal. 

c) Oração subordinada substantiva subjeti-

va. 

d) Oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

e) Oração subordinada substantiva predica-

tiva. 
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8) Leia a tirinha: 

 

Qual figura de linguagem foi utilizada pelo 

personagem no segunda quadrinho? 

a) Pleonasmo. 

b) Ironia. 

c) Metáfora. 

d) Comparação. 

e) Antítese. 

 

9) Indique o valor semântico expresso na 

oração abaixo: 

 

 “Aquele rapaz não age como uma pessoa 

responsável.” 

 

a) Condição. 

b) Comparação. 

c) Consequência. 

d) Finalidade. 

e) Tempo. 

 

10) Nas frases abaixo ocorre erros no que se 

refere à regência verbal, exceto em uma. 

Qual frase está escrita conforme o padrão 

culto da Língua Portuguesa? 

 

a) Eu simpatizo muito com aquela professo-

ra. 

b) Desde que lhe vi daquele jeito, ando mui-

to preocupado. 

c) Não faça isso comigo: eu lhe amo tanto! 

d) Aquele motorista não obedece sinal fe-

chado. 

e) Se Deus lhe ajudar, tudo vai dar certo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) A Ditadura Militar marcou o fim de qual 

período político? 

 

a) República Liberal-Conservadora. 

b) Monarquia. 

c) República Velha. 

d) Parlamentarismo. 

e) Estado Novo. 

 

12) Durante o Regime Militar (1964 – 1985) 

a economia do Brasil passou por um período 

que posteriormente ficou conhecido como 

“Milagre Econômico”. O que ocorreu nesse 

período? 

 

a) A economia brasileira passava por difi-

culdade que só um milagre era capaz de 

mudar o cenário econômico do país. 

b) Os militares passaram a incentivar a po-

pulação a desenvolver a fé e a espiritualida-

de. 

c) Os militares manipulavam os dados 

econômicos para dar a impressão de que a 

situação econômica do país era boa, pois 

isso a expressão é usada entre aspas. 
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d) Os militares diziam que apenas uma go-

verno centralizado em regime militar seria 

capaz de colocar a economia do pais nos 

eixos novamente, ou seja, eles eram a única 

solução ou milagre. 

e) No período entre 1969 e 1973, o cresci-

mento econômico do Brasil alcançou níveis 

excepcionais. 

 

Texto para as questões 13 à 15: 

 

Plano Real foi um programa brasileiro com o 

objetivo de estabilização e reformas econô-

micas. O plano passou por diversas fases, 

desde a instituição  da Unidade Real de Va-

lor (URV), estabelecimento de regras de con-

versão e uso de valores monetários, inicia-

ção  da desindexação da economia até a de-

terminação do lançamento de uma nova 

moeda, o real. 

 

13) Qual moeda o real substituiu? 

 

a) Cruzeiro. 

b) Cruzeiro Novo. 

c) Cruzeiro Real. 

d) Cruzado. 

e) Cruzado Novo. 

 

14) Qual foi a principal contribuição do pla-

no real para a econômica brasileira? 

 

a) Reconhecimento do Brasil como um país 

Desenvolvido. 

b) Mais opções de dinheiro e moedas (R$ 

100, R$ 50, R$ 10, R$ 5, R$ 1, R$ 0,50, R$ 

0,25, R$ 0,10, R$ 0,05 e R$ 0,01). 

c) Possibilidade de usar o real em países do 

Mercosul. 

d) Estabilização econômica que promoveu o 

fim da hiperinflação. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

15) O Plano Real foi implementado pelo go-

verno de qual Presidente? 

a) Fernando Henrique Cardoso. 

b) Luís Inácio Lula da Silva. 

c) Dilma Rousseff. 

d) Itamar Franco. 

e) José Sarney. 

 

16) Operação Eficiência é uma opera-

ção brasileira, deflagrada pela Polícia Fede-

ral em 26 de janeiro de 2017, sendo um 

desdobramento da Operação Calicute, uma 

fase da Operação Lava Jato. A operação in-

vestiga crimes de lavagem de dinheiro, que 

consistem na ocultação no exterior de apro-

ximadamente 100 milhões de dólares, cerca 

de 340 milhões de reais. Entre os alvos da 

operação está o empresário: 

a) Marcelo Odebrecht. 

b) Nestor Cerveró 

c) Eike Batista. 

d) Pedro Correa. 

e) Paulo Roberto Costa. 

 

Texto para as questões 17 e 18: 

 

No início do mês de abril de 2016 foi realiza-

ram um ataque químico numa cidade do 

oriente médio que resultou na morte de 58 

pessoas e dezenas de pessoas feridas. Na 

ocasião também foram atacadas clínicas 

locais que cuidavam dos sobreviventes. Esse 

ataque gerou muita indignação no mundo 

causando diversos tipos de reações por par-

te das autoridades mundiais.  

 

17) Aonde foi realizado esses ataques? 

 

a) Em Ancara, capital da Turquia. 

b) Em Beirute, capital do Líbano. 

c) Em uma cidade no sul do Líbano. 

d) Em Damasco, capital da Síria. 

e) Em uma cidade no noroeste da Síria. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_Real_de_Valor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_Real_de_Valor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indexa%C3%A7%C3%A3o_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Calicute
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
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18) Todas as alternativas abaixo represen-

tam uma reação da comunidade mundial ao 

ataque químico realizado no início do mês, 

exceto: 

 

a) O secretário-geral das Nações Unidas, 

António Guterres, chamou o ataque químico 

de crime de guerra durante uma conferência 

em Bruxelas. 

b) A Alemanha acusou a Rússia e o Iraque 

de serem responsáveis pelo ataque. 

c) O Presidente dos Estados Unidos conside-

rou o ataque intolerável e mandou bombar-

dear um aeroporto militar na região da tra-

gédia. 

d) O Ministro de Relações Exteriores da 

França, Jean-Marc Ayrault, emitiu uma no-

ta condenando o ataque e pedindo uma res-

posta internacional. 

e) O Papa Francisco disse que está horrori-

zado com o suposto ataque de armas quími-

cas, e o classificou de um "massacre inacei-

tável" contra civis inocentes.  

19) A população de Viradouro com base no 

Censo de 2010 do IBGE é de aproximada-

mente de: 

 

a) 15 mil habitantes. 

b) 18 mil habitantes. 

c) 20 mil habitantes. 

d) 25 mil habitantes. 

e) 30 mil habitantes. 

 

20) Quais os principais símbolos ilustrados 

no brasão de Viradouro? 

 

a) Escudo, milho e laranja. 

b) Escudo, tricô e tomate.  

c) Espada, milho e café. 

d) Espada, cana-de-açúcar e laranja. 

e) Escudo, cana-de-açúcar e laranja. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) O termo ________ descreve a união de 

três a milhares de _________. Essas grandes 

cadeias de __________ acoplados têm origem 

em fontes vegetais e animais. Os termos que 

completam a frase adequadamente são: 

 

a) Polissacarídeo, açúcar e dissacarídeo. 

b) Dissacarídeo, açúcar e polissacarídeo. 

c) Monossacarídeo, amido e dissacarídeo. 

d) Polissacarídeo, açúcar e monossacarídeo. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

22) São fatores determinantes do estado 

nutricional do indivíduo: 

 

a) Renda. 

b) Crenças. 

c) Prazer. 

d) Hábitos. 

e) Todas as alternativas. 

 

23) São métodos diretos de avaliação do es-

tado nutricional, exceto: 

 

a) Recordatório de 24hs. 

b) Questionário de Frequência de Consumo 

Alimentar. 

c) Avaliação antropométrica. 

d) Avaliação subjetiva global. 

e) Exames laboratoriais. 

 

24) O método Recordatório de 24h para ava-

liação do estado nutricional apresenta di-

versas vantagens, exceto: 

 

a) Curto tempo de administração. 

b) Baixo custo. 

c) Depende da memória. 

d) Pode ser usado em qualquer idade. 

e) Não altera ingestão do indivíduo. 

 

25) A glicólise pode ser dividida em quatro 

etapas para salientar os eventos fundamen-

tais dessa via: 
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I. Dupla fosforilação da hexose, à custa 

de 2 ATP, originando uma hexose 

com dois grupos fosfato. 

II. Clivagem desta hexose, produzindo 

duas trioses fosforiladas. 

III. Oxidação e nova fosforilação, desta 

vez por fosfato inorgânico, das trioses 

fosfato, formando duas moléculas de 

um intermediário com dois grupos 

fosfato. 

IV. Transferência dos grupos fosfato des-

te intermediário para ADP, formando 

4 ATP e 2 piruvato. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I, II e III 

b) I, II e IV 

c) II, III e IV 

d) I e II 

e) I, II, III e IV 

 

26) O Ciclo de Krebs é uma fase da respira-

ção celular e ocorre: 

 

a) Matriz mitocondrial. 

b) Núcleo celular. 

c) Membrana mitocondrial. 

d) Citoplasma celular. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

27) Em cada volta do ciclo de Krebs obtém-

se: 

 

a) Três moléculas de CO2, três moléculas de 

NADH, uma molécula de GTP e uma molé-

cula de FADH2. 

b) Duas moléculas de CO2, três moléculas 

de NADH, uma molécula de GTP e uma mo-

lécula de FADH2. 

c) Três moléculas de CO2, duas moléculas 

de NADH, uma molécula de GTP e uma mo-

lécula de FADH2. 

d) Três moléculas de CO2, três moléculas de 

NADH, duas molécula de GTP e uma molé-

cula de FADH2. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

28) Quais são as três etapas da respiração 

celular: 

 

a) Glicólise, Ciclo de Krebs e Descarboxila-

ção do piruvato. 

b) Glicogênese, Ciclo de Krebs e Descarboxi-

lação do piruvato. 

c) Glicólise, Ciclo de Krebs e Fosforilação 

oxidativa. 

d) Glicogênese, Ciclo de Krebs e Fosforilação 

oxidativa. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

29) O resultado da hidrólise de moléculas de 

lipídeos produz: 

 

a) Aminoácidos e glicerol. 

b) Glicerol e água. 

c) Ácidos graxos e água. 

d) Ácidos graxos e glicerol. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

30) De acordo com a Tabela Brasileira de 

Composição dos Alimentos (TACO) o conhe-

cimento da composição dos alimentos é: 

 

I. Fundamental para alcançar a segu-

rança alimentar e nutricional dos in-

divíduos. 

II. Elemento básico para ações de orien-

tação nutricional. 

III. As informações de uma tabela de 

composição de alimentos são pilares 

básicos para a educação nutricional, 

o controle da qualidade dos alimentos 

e a avaliação da ingestão de nutrien-

tes de indivíduos ou populações. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I e II 

b) I e III 

c) I, II e III 

d) II 
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e) I. 

 

31) Segundo a lei 8.234 (BRASIL, 2005), são 

definidas as seguintes áreas de atuação dos 

nutricionistas: 

 

a) Alimentação Coletiva. 

b) Nutrição Clínica. 

c) Saúde Coletiva. 

d) Docência. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

32) É o serviço realizado por nutricionista 

habilitado que, embasado em seus conhe-

cimentos, habilidades e experiências, assiste 

tecnicamente a pessoas físicas ou jurídicas, 

planejando, implantando e avaliando pro-

gramas e projetos em atividades específicas 

na área de alimentação e nutrição, bem co-

mo oferecendo solução para situações rela-

cionadas com a sua especialidade, sem, no 

entanto, assumir responsabilidade técnica.  

 

O texto se refere a qual serviço prestado pelo 

nutricionista: 

 

a) Avaliação nutricional. 

b) Auditoria em Nutrição. 

c) Atenção básica em Saúde. 

d) Assessoria em Nutrição. 

e) Nenhuma das alternativas. 

33) Para realizar as atribuições no âmbito 

da Atenção Básica em Saúde, em Promoção 

da Saúde, o nutricionista deverá desenvol-

ver as seguintes atividades: 

 

a) Planejar e executar ações de educação 

alimentar e nutricional, de acordo com di-

agnóstico da situação nutricional identifica-

do. 

b) Coletar, consolidar, analisar e avaliar da-

dos de Vigilância Alimentar e Nutricional, 

propondo ações de resolutividade, para si-

tuações de risco nutricional. 

c) Participar da elaboração, revisão e padro-

nização de procedimentos relativos à área de 

alimentação e nutrição. 

d) Desenvolver, implantar e implementar 

protocolos de atendimento nutricional ade-

quado às características da população assis-

tida. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

34) Compete ao Nutricionista, no exercício 

de suas atribuições em Unidades de Alimen-

tação e Nutrição, planejar, organizar, dirigir, 

supervisionar e avaliar os serviços de ali-

mentação e nutrição. Realizar assistência e 

educação nutricional a coletividade ou indi-

víduos sadios ou enfermos em instituições 

públicas e privadas. 

 

Qual área de atuação do nutricionista que o 

texto se refere: 

 

a) Alimentação Coletiva. 

b) Nutrição Clínica. 

c) Docência. 

d)Nenhuma das alternativas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

35) Segundo esse princípio a saúde é um 

direito de todos e é um dever do Poder Pú-

blico a provisão de serviços e de ações que 

lhe garanta. O princípio ao qual o texto se 

refere conforme o SUS é: 

 

a) Princípio da Universalidade. 

b) Princípio da Equidade. 

c) Princípio da Integralidade. 

d) Descentralização na saúde. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

36) O Ministério da Saúde estabelece coope-

ração financeira com órgãos das três esferas 

e com entidades públicas e privadas medi-

ante três formas de descentralização de re-

cursos: 
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I. Transferência de recursos, pelo Fun-

do Nacional de Saúde aos municípios, 

estados e Distrito Federal, de forma 

regular e automática (repasse fundo a 

fundo). 

II. Remuneração de serviços produzidos, 

que consiste no pagamento indireto 

aos prestadores estatais terceirizados, 

contra apresentação de faturas, refe-

rentes a serviços prestados junto à 

população. 

III. Celebração de convênios e instrumen-

tos similares, com órgãos ou entida-

des federais, estaduais e Distrito Fe-

deral, prefeituras municipais e orga-

nizações não governamentais, inte-

ressados em financiamentos de proje-

tos específicos na área da saúde. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I e II 

b) I e III 

c) I, II e III 

d) II 

e) I 

 

37) Esse princípio é um dos mais preciosos 

em demonstrar que a atenção a saúde deve 

levar em consideração as necessidades es-

pecíficas de pessoas ou grupos de pessoas, 

ainda que minoritários em relação ao total 

da população. O princípio ao qual o texto se 

refere conforme o SUS é: 

 

a) Princípio da Universalidade. 

b) Princípio da Equidade. 

c) Princípio da Integralidade. 

d) Princípio da Descentralização na saúde. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

38) A Equipe Multidisciplinar de Terapia 

Nutricional (EMTN) é composta pelos se-

guintes profissionais habilitados e com trei-

namento específico para a prática da terapia 

nutricional, EXCETO: 

a) Médico. 

b) Enfermeiro. 

c) Farmacêutico. 

d) Fisioterapeuta. 

e) Nutricionista. 

 

39) _______ é a condição limite do estado 

nutricional que se caracteriza pela potencia-

lidade de desenvolvimento de patologias as-

sociadas com a nutrição. O termo que com-

pleta a frase adequadamente é: 

 

a) Avaliação nutricional. 

b) Hábitos alimentares. 

c) Risco Nutricional. 

d) Recomendações nutricionais. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

40) Para que a Estratégia de Saúde da Famí-

lia consiga alcançar os seus objetivos é pri-

mordial que a equipe multiprofissional: 

 

a) Organize o trabalho com um nível de 

complementariedade e ao mesmo tempo es-

pecificidade. 

b) Unifiquem a visão de vários profissionais 

sobre uma situação única. 

c) Invista em educação continuada de seus 

profissionais. 

d) Informem a população sobre adoção de 

hábitos mais saudáveis, gerando efeitos po-

sitivos na qualidade da prática assistencial. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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REALIZAÇÃO 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

MUNICÍPIO DE VIRADOURO 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
www.consultoriaegp.com.br 
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