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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.............. 25 questões 

- Legislação .....................................................................................  5 questões 

 

A T E N Ç Ã O 

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de 

iniciar a prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de 

inscrição, nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser 

entregues ao fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna 

correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na 

quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato 

estará automaticamente desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do 

cartão-resposta. 

BOA PROVA! 
 

 

 

 

 

UTRICIONISTA N 1º-7-2018 

CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA 
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1. No setor saúde, as abordagens sobre a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) avançaram 

consideravelmente, tanto no que diz respeito à sua concepção, como também à valorização 

enquanto tema de política pública. Enquanto política pública, a EAN pode ocorrer em diversos 

setores e deverá observar os princípios organizativos e doutrinários do campo no qual está 

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

do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); na saúde, os princípios 

do SUS; na educação, os princípios do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

na rede sociassistencial, os princípios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e 

assim sucessivamente. 

São princípios para as ações de educação alimentar e nutricional: 

I. Sustentabilidade social, ambiental e econômica e abordagem do sistema alimentar, na sua 

integralidade. 

II. Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, 

considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas. 

III. A comida e o alimento como referências; valorização da culinária enquanto prática 

emancipatória. 

IV. A Educação, enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa 

e informada dos sujeitos. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

A.(   )  I, II e III apenas. 

B.(   )  I, II e IV apenas 

C.(   )  II, III e IV apenas 

D.(   )  I, II, III e IV. 

 

2. A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) prevê, entre as suas 

diretrizes, a instituição de processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). 

O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PlanSAN) prevê ações de fomento à 

formação de hábitos alimentares saudáveis. 

Assinale a alternativa incorreta quanto aos objetivos do PlanSAN. 

 

A.(   )  Assegurar processos permanentes de EAN e de promoção da alimentação adequada e 

saudável, valorizando e respeitando as especificidades culturais e regionais, dos 

diferentes povos e etnias, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional e da 

garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

B.(   )  Estruturar, divulgar e integrar as ações de EAN nas redes institucionais de serviços 

públicos e mídia institucional, de modo a estimular a autonomia do sujeito para a 

produção e para as práticas alimentares adequadas e saudáveis 

C.(   )  Promover as ações de EAN nas escolas de educação infantil e fortalecer a gestão, a 

execução e o controle nutricional do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), articulados junto ao Conselho de Alimentação Escolar Infantil (CAEI), com 

vistas à promoção da segurança da merenda oferecida. 

D.(   )  Estimular a sociedade civil organizada a atuar nos componentes da alimentação, da 

nutrição e do consumo saudável.  

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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3. Considere as descrições abaixo e, a seguir, assinale a alternativa em relação às definições 

apresentadas. 

I. Estabelecer Procedimentos Operacionais Padronizados que contribuam para a garantia 

das condições higiênico-sanitárias necessárias ao processamento/industrialização de 

alimentos, complementando as Boas Práticas de Fabricação.  

II. O Procedimento Operacional Padronizado – POP é um procedimento escrito de forma 

objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e 

específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos. 

A.(   )  Limpeza: operação de remoção de terra, resíduos de alimentos, sujidades e ou outras 

substâncias indesejáveis. 

B.(   )  Desinfecção: operação de redução, por método físico e ou agente químico, do número 

de resíduos a um nível que não comprometa a segurança do alimento. 

C.(   )  Higienização: operação que se divide em três etapas: retirada das sujidades, limpeza e 

lavagem. 

D.(   )  Antissepsia: operação destinada à redução de bactérias presentes na pele, por meio de 

agente saneante, após enxágue e secagem das mãos. 

 

4. As Boas Práticas na produção de refeições são práticas de higiene que devem ser obedecidas 

pelos manipuladores, desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo 

do alimento até a venda para o consumidor. O objetivo das Boas Práticas é evitar a ocorrência 

de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. A maioria das Doenças 

Transmitidas por Alimentos é provocada pelo grupo de microrganismos descrito na alternativa:  

A.(   )  Vírus 

B.(   )  Fungos 

C.(   )  Bactérias 

D.(   )  Protozoários  

 

5. A caixa d’água de uma unidade de produção de refeições deve estar conservada, tampada, 

sem rachaduras, vazamentos, infiltrações e descascamentos. A caixa d’água deve ser lavada 

e desinfetada (higienizada) no mínimo a cada: 

A.(   )  3 meses. 

B.(   )  6 meses. 

C.(   )  9 meses. 

D.(   )  1 ano. 

 

6. Os ingredientes que não forem utilizados totalmente durante o preparo de refeições devem ser 

armazenados em recipientes limpos e identificados de acordo com a alternativa: 

A.(   )  Marca do produto; ingredientes; prazo de validade. 

B.(   )  Marca e código de barras do produto; data da retirada da embalagem original; prazo de 

validade. 

C.(   )  Nome do produto; data da retirada da embalagem original; prazo de validade após a 

abertura. 

D.(   )  Código do produto; data de fabricação; prazo de validade. 
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7. Para a preparação de refeições para coletividades, especialmente para os estudantes 

atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), devem ser seguidos os 

critérios estabelecidos pelo Manual de Boas Práticas. Quanto à higienização de instalações, 

equipamentos, móveis e utensílios, assinale a alternativa incorreta. 

A.(   )  As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser mantidos em 

condições higiênico-sanitárias apropriadas. As operações de higienização devem ser 

realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e com frequência que 

garanta a manutenção dessas condições e minimize o risco de contaminação do 

alimento. 

B.(   )  As operações de limpeza e, se for o caso, de desinfecção das instalações e 

equipamentos, quando não forem realizadas rotineiramente, devem ser registradas.    

C.(   )  A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem 

necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Devem ser tomadas 

precauções para impedir a contaminação dos alimentos causada por produtos 

saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis. Substâncias 

odorizantes e ou desodorantes, em quaisquer das suas formas, não devem ser 

utilizadas nas áreas de preparação e armazenamento dos alimentos.    

D.(   )  Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério do 

Trabalho. A diluição, o tempo de contato e modo de uso/aplicação dos produtos 

saneantes devem obedecer às instruções recomendadas pelo técnico responsável pela 

unidade de alimentação e nutrição. Os produtos saneantes devem ser identificados e 

guardados em local reservado para essa finalidade.    

 

 

8. Marque a alternativa que completa correta e sequencialmente os espaços da proposição a 

seguir: 

De acordo com as Boas Práticas para Serviços de Alimentação, para conservação a quente, 

os alimentos preparados devem ser submetidos à temperatura superior a ____por,  no 

máximo, 6 (seis) horas. Para conservação a frio, a temperatura do alimento preparado deve 

ser reduzida de ____ a _____ em até 2 (duas) horas. Em seguida, o alimento deve ser 

conservado sob refrigeração, a temperaturas inferiores a ______, ou congelado à temperatura 

igual ou inferior a ________. 

A.(   )  60ºC (sessenta graus Celsius); 60ºC (sessenta graus Celsius); 10ºC (dez graus 

Celsius); 5ºC (cinco graus Celsius); -18ºC (dezoito graus Celsius negativos). 

B.(   )  65ºC (sessenta e cinco graus Celsius); 65ºC (sessenta e cinco graus Celsius); 10ºC 

(dez graus Celsius); 5ºC (cinco graus Celsius); -18ºC (dezoito graus Celsius negativos). 

C.(   )  60ºC (sessenta graus Celsius); 60ºC (sessenta graus Celsius); 18ºC (dezoito graus 

Celsius); 8ºC (oito graus Celsius); -10ºC (dez graus Celsius negativos). 

D.(   )  60ºC (sessenta graus Celsius); 60ºC (sessenta graus Celsius); 10ºC (dez graus 

Celsius); 8ºC (oito graus Celsius); -10ºC (dez graus Celsius negativos). 
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9. O Guia Alimentar para a população Brasileira (2014)  foi elaborado com o objetivo de facilitar o 

acesso das pessoas, famílias e comunidades a conhecimentos sobre características e 

determinantes de uma alimentação adequada e saudável, possibilitando que ampliem a 

autonomia para fazer melhores escolhas para a sua vida sobre as situações cotidianas, 

busquem mudanças em si próprios e no ambiente onde vivem, contribuam para a garantia da 

segurança alimentar e nutricional para todos e exijam o cumprimento do direito humano à 

alimentação adequada e saudável. 

Analise os cinco princípios que orientaram a elaboração do Guia Alimentar: 

I. Alimentação é mais que ingestão de nutrientes. 

II. Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo. 

III. Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e 

ambientalmente sustentável. 

IV. Saberes parecidos geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares. 

V. Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. 

É correto o que se afirma em: 

A.(   )  I, II, III e IV apenas. 

B.(   )  I, II e IV apenas. 

C.(   )  II, III, IV e V apenas. 

D.(   )  I, II, III, IV e V. 

 
 
10. De acordo com a orientação do Guia Alimentar para a população Brasileira, publicado pelo 

Ministério da Saúde em 2014, para as recomendações de consumo são utilizadas quatro 

categorias de alimentos, definidas de acordo com o tipo de processamento empregado na sua 

produção.  

Assinale a afirmativa incorreta quanto às recomendações das categorias de alimentos. 

A.(   )  A primeira categoria reúne alimentos in natura ou processados. Alimentos in natura são 

aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais (como folhas e frutos ou ovos e 

leite) e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após 

deixarem a natureza. Alimentos processados são alimentos in natura que, antes de sua 

aquisição, foram submetidos a alterações mínimas. Exemplos incluem grãos secos, 

polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, 

cortes de carne resfriados ou congelados e leite pasteurizado. 

B.(   )  A segunda categoria corresponde a produtos extraídos de alimentos in natura ou 

diretamente da natureza e usados pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos e 

criar preparações culinárias. Exemplos desses produtos são: óleos, gorduras, açúcar e 

sal. 

C.(   )  A terceira categoria corresponde a produtos fabricados essencialmente com a adição 

de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado, como legumes 

em conserva, frutas em calda, queijos e pães. 

D.(   )  A quarta categoria corresponde a produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e 

técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente 

industrial. Exemplos incluem refrigerantes, biscoitos recheados, “salgadinhos de pacote” 

e “macarrão instantâneo”. 
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11. Os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados pelo Responsável Técnico, com 

utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências nutricionais, os 

hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na sustentabilidade, 

sazonalidade e diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e adequada. 

Assinale a afirmativa correta quanto às necessidades nutricionais estabelecidas para o 

planejamento dos cardápios. 

A.(   )  No mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, no 

mínimo, três refeições, para as creches, em período parcial. 

B.(   )  No mínimo 50% (cinquenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas em, 

no mínimo, duas refeições, para as creches em período integral, inclusive as localizadas 

em comunidades indígenas ou áreas remanescentes de quilombos. 

C.(   )  No mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias, por refeição 

ofertada, para os alunos matriculados nas escolas localizadas em comunidades 

indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos, exceto creches. 

D.(   )  No mínimo 50% (cinquenta por cento) das necessidades nutricionais diárias quando 

ofertada uma refeição, para os demais alunos matriculados na educação básica, em 

período parcial. 

 

12. Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo Responsável Técnico, com 

utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências nutricionais, os 

hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na sustentabilidade, 

sazonalidade e diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e adequada. 

Assinale a alternativa incorreta quanto à elaboração de cardápios da Alimentação Escolar. 

A.(   )  Os cardápios, elaborados a partir de Fichas Técnicas de Preparo, deverão conter 

informações sobre o tipo de refeição, o nome da preparação, os ingredientes que a 

compõem e sua consistência, bem como informações nutricionais de energia, 

macronutrientes, micronutrientes prioritários (vitaminas A e C, magnésio, ferro, zinco e 

cálcio) e fibras. Os cardápios devem apresentar, ainda, a identificação (nome e CRN) e 

a assinatura do nutricionista responsável por sua elaboração. 

B.(   )  Cabe à escola a definição do horário e do alimento adequado a cada tipo de refeição, 

respeitada a cultura alimentar. A porção ofertada deverá ser diferenciada por faixa 

etária dos alunos, conforme as necessidades nutricionais estabelecidas. 

C.(   )  Os cardápios deverão atender aos alunos com necessidades nutricionais específicas, 

tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias 

alimentares, dentre outras. 

D.(   )  Os cardápios deverão atender às especificidades culturais das comunidades indígenas 

e/ou quilombolas. 

 

13. De acordo com as recomendações nutricionais do Programa Nacional de Alimentação escolar 

os cardápios devem atender ao item descrito corretamente na alternativa: 

A.(   )  Oferecer, no mínimo, duas porções de frutas e hortaliças por semana 

(200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas. 

B.(   )  Oferecer, no mínimo, duas porções de frutas e hortaliças por semana 

(300g/aluno/semana) nas refeições ofertadas. 

C.(   )  Oferecer, no mínimo, três porções de frutas e hortaliças por semana 

(300g/aluno/semana) nas refeições ofertadas. 

D.(   )  Oferecer, no mínimo, três porções de frutas e hortaliças por semana 

(200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas. 
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14. Para as preparações diárias da alimentação escolar, recomenda-se no máximo: 10% (dez por 
cento) da energia total proveniente de açúcar simples adicionado; 15 a 30% (quinze a trinta 
por cento) da energia total proveniente de gorduras totais; 10% (dez por cento) da energia 
total proveniente de gordura saturada; 1% (um por cento) da energia total proveniente de 
gordura trans. 
Assinale a alternativa que não corresponde ao alimento fonte de gorduras de origem animal. 
A.(   )  Banha 
B.(   )  Cebo 
C.(   )  Margarina 
D.(   )  Manteiga 

 
15. O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, tem por objetivo contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação 
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais 
durante o período letivo. 
A Lei nº 11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do 
Programa Dinheiro Direto na Escola, aos alunos da educação básica, define sobre a compra 
direta de produtos da agricultura familiar e define que: 
A.(   )  20% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve 

ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula 
o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. 

B.(   )  25% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve 
ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula 
o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. 

C.(   )  30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve 
ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula 
o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. 

D.(   )  35% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve 
ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula 
o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. 

 
 
16. Em observância aos princípios do SUS, os gestores de saúde nas três esferas, de forma 

articulada e dando cumprimento às suas atribuições comuns e específicas, atuarão no sentido 
de viabilizar o alcance do propósito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). 
De acordo com as responsabilidades das Secretarias Municipais de Saúde, assinale a 
alternativa incorreta. 
A.(   )  Implementar a PNAN, no âmbito do seu território, respeitando suas diretrizes e 

promovendo as adequações necessárias, de acordo com o perfil epidemiológico e as 
especificidades locais, considerando critérios de risco e vulnerabilidade. 

B.(   )  Elaborar o plano de ação para implementação da PNAN nos distritos e sedes, com 
definição de prioridades, objetivos, estratégias e metas, de forma contínua e articulada 
com o Plano Municipal de Alimentação e Nutrição e o planejamento municipal integrado, 
se for o caso, e com os instrumentos de planejamento e pactuação do SUS. 

C.(   )  Pactuar, monitorar e avaliar os indicadores de alimentação e nutrição e alimentar os 
sistemas de informação da saúde, de forma contínua, com dados produzidos no 
sistema local de saúde. 

D.(   )  Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de capacitação e 
educação permanente dos trabalhadores da saúde para a gestão, planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de alimentação e nutrição 
na esfera municipal e/ou das regionais de saúde. 

 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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17. Dentre os instrumentos para avaliação do estado nutricional de públicos específicos estão os 
cartões e cadernetas de acompanhamento do estado de saúde, por fase da vida. Assinale a 
afirmativa que corresponde a um dos cartões ou cadernetas utilizados. 
A.(   )  Caderneta de peso para a idade da Criança, do Ministério da Saúde. 
B.(   )  Caderneta de Saúde da mulher, do Ministério da Saúde. 
C.(   )  Cartão de Saúde do homem, do Ministério da Saúde.  
D.(   )  Caderneta do Idoso, do Ministério da Saúde. 

 
18. Refeições saudáveis são refeições preparadas com alimentos variados, com tipos e 

quantidades adequadas às fases do curso da vida, compondo refeições coloridas e saborosas 
que incluam alimentos tanto de origem vegetal como animal. A alimentação saudável tem 
início com a prática do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e 
complementar até pelo menos os 2 anos, com a introdução oportuna e saudável dos 
alimentos. Analise as recomendações práticas a seguir: 
I. O consumo diário de, no mínimo, três refeições principais (café da manhã, almoço e 

jantar), intercaladas por pequenos lanches. Evitar o consumo de grandes volumes de 
alimentos em uma única refeição e intervalos prolongados entre as refeições.  

II. A substituição de refeições como o almoço e o jantar por lanches (sanduíches, lácteos, 
salgados etc.) não é recomendada, por não contemplar os diversos nutrientes. Em alguns 
casos, o lanche pode ser mais calórico e, por conter pouca fibra, sua digestão é mais 
rápida, diminuindo o tempo de sensação de saciedade.  

III. É possível comer um grande volume de alimentos e ingerir poucas calorias ou comer uma 
pequena porção de alimentos e ingerir muitas calorias, dependendo da densidade 
energética de cada alimento. A quantidade de carboidratos e proteínas presentes nos 
alimentos é que determina os nutrientes do alimento ou da refeição. 

É correto o que se afirma em: 
A.(   )  I e II apenas. 
B.(   )  I e III apenas. 
C.(   )  II e III apenas. 
D.(   )  I, II e III. 

 
19. A diabetes “mellitus” (DM) é um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, 

caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e 
gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. Os sinais e sintomas 
característicos que levantam a suspeita de diabetes são os “quatro P’s”.  
Assinale a alternativa que não corresponde a um dos “quatro P’s” 
A.(   )  Poliúria. 
B.(   )  Polidipsia. 
C.(   )  Polaciúria. 
D.(   )  Perda inexplicada de peso. 
 

20. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação 
profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua 
habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo 
e emocional, e em sua saúde no longo prazo, além de ter implicações na saúde física e 
psíquica da mãe. 
Assinale a alternativa correta sobre a definição de aleitamento materno predominante. 
A.(   )  Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água 

(água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais. 
B.(   )  Quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), 

independentemente de receber ou não outros alimentos.  
C.(   )  Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou 

semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.  
D.(   )  Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. 
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21. Para a produção do leite, é necessária ingestão de calorias e de líquidos além do habitual. Por 

isso, durante o período de amamentação, costuma haver aumento do apetite e da sede da 

mulher e também algumas mudanças nas preferências alimentares. De acordo com  a 

Caderneta de SAÚDE DA CRIANÇA Aleitamento Materno e Alimentação Complementar do 

Ministério da Saúde (Brasil, 2015), recomenda-se um consumo extra de calorias, que 

corresponde corretamente ao item da alternativa: 

A.(   )  300 calorias 

B.(   )  350 calorias 

C.(   )  400 calorias 

D.(   )  500 calorias 

 

22. De acordo com o Programa Nacional de Alimentação escolar, deve ser elaborado e oferecido 

um cardápio adequado para os escolares que são intolerantes à lactose. A intolerância à 

lactose se caracteriza pela incapacidade parcial ou completa de digerir o açúcar existente no 

leite e seus derivados. Ela ocorre quando o organismo não produz, ou produz em quantidade 

insuficiente, uma enzima digestiva chamada: 

A.(   )  Glicase. 

B.(   )  Lactase. 

C.(   )  Galactase. 

D.(   )  Galactose. 

 

23. A Doença Celíaca é uma patologia de caráter crônico causada pela intolerância permanente 

ao glúten, principal fração proteica presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia, que se 

expressa por enteropatia mediada por linfócitos T em indivíduos geneticamente predispostos, 

gerando uma redução na absorção dos nutrientes ingeridos. A fração do glúten no trigo que é 

tóxica aos celíacos chama-se: 

A.(   )  Glutenina. 

B.(   )  Luteína. 

C.(   )  Gliadina. 

D.(   )  Hordeína. 

 

24. Analise as afirmativas a seguir, de acordo com a proposição abaixo: 

De acordo com os valores pressóricos obtidos no consultório, a pressão arterial (PA) é 

classificada em normotensão, PA limítrofe e hipertensão arterial sistêmica. 

I. Se a média das três medidas forem iguais ou maiores a 140/90mmHg, está confirmado o 

diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica e a pessoa deverá ser agendada para 

consulta médica para iniciar o tratamento e o acompanhamento. 

II. Pessoas com pressão arterial entre 130/85 a 139/89mmHg deverão fazer avaliação para 

identificar a presença de outros fatores de risco (FR) para Doenças Cardiovasculares. 

III. A pessoa com PA ótima, menor que 120/80mmHg, deverá verificar novamente a PA em 

até dois anos. As pessoas que apresentarem PA entre 130/85mmHg são consideradas 

normotensas e deverão realizar a aferição anualmente. 

É correto o que se afirma em: 

A.(   )  I e II apenas. 

B.(   )  I e III apenas. 

C.(   )  II e III apenas. 

D.(   )  I, II e III. 
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25. Os cardápios do Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser diferenciados para 
cada faixa etária dos estudantes e para os que necessitam de atenção específica, e devem 
conter alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, tradições e hábitos alimentares 
saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria 
do rendimento escolar. Em relação à gordura saturada e sal, recomenda-se que, em média, a 
alimentação na escola tenha, no máximo: 
 
A.(   )  10% (dez por cento) da energia total proveniente de gordura saturada; 1g (um grama) 

de sal. 
B.(   )  10% (dez por cento) da energia dos lipídeos proveniente de gordura saturada; 100mg 

(cem miligramas) de sódio. 
C.(   )  10% (dez por cento) da energia dos lipídeos proveniente de gordura saturada; 300mg 

(trezentas miligramas) de sódio. 
D.(   )  10% (dez por cento) da energia dos lipídeos proveniente de gordura saturada; 600mg 

(seiscentas miligramas) de sódio. 
 
 
 
 
 
 

26. A Lei Orgânica do Município de Tenente Portela, em seu capítulo III, dispõe sobre a 
administração pública. Sobre essa temática, considere as seguintes afirmações: 
I. Os cargos, empregos e funções públicas municipais são acessíveis aos brasileiros e 

estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 
II. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 

igual período. 
III. As obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de 

licitação pública, nos termos da lei. 
Está (ão) correta (s): 
A.(   )  Somente a afirmativa I. 
B.(   )  Somente as afirmativas I e II. 
C.(   )  Somente as afirmativas I e III. 
D.(   )  Todas as afirmativas estão corretas. 

 
27. Assinale a alternativa incorreta sobre os bens do Município, segundo a Lei Orgânica de 

Tenente Portela. 
A.(   )  A aquisição ou alterações de bens imóveis, por compra, permuta, ou venda, dependerá 

de prévia autorização da Câmara de Vereadores. 
B.(   )  A administração dos bens municipais é de competência do Prefeito, abrangendo, 

também, os utilizados na Câmara de Vereadores. 
C.(   )  As doações com encargos ao município dependerão de prévia autorização da Câmara 

de Vereadores. 
D.(   )  Os veículos oficiais e maquinário público devem estar acompanhados por planilha de 

uso diário, detalhando os serviços a executar. 
 
28. Assinale a alternativa que completa corretamente o disposto a seguir: 

O artigo 119 do “Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos”, do Município de Tenente 
Portela, garante aos servidores o direito de petição. Assim, é assegurado ao servidor, o direito 
de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar em defesa de direito ou interesse 
legítimo. Os pleitos serão dirigidos ao Prefeito Municipal e terão decisão final no prazo de: 
A.(   )  dez dias. 
B.(   )  vinte dias. 
C.(   )  trinta dias. 
D.(   )  quarenta dias. 

L egislação 
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29. Segundo o artigo dois, da Lei Orgânica, é vedado ao município de Tenente Portela. 

I. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. 
II. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas às custas do erário municipal. 
III. Adquirir ou efetuar qualquer compra sem o devido processo licitatório, nos termos da lei. 
Está (estão) certo(s): 
A.(   )  Somente os itens I e II. 
B.(   )  Somente os itens I e III. 
C.(   )  Somente os itens II e III. 
D.(   )  Os itens, I, II e III. 

 
30. O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tenente Portela expressa, 

em seu artigo 126, os deveres do servidor. Assim, são elencados os seguintes deveres, com 
exceção da alternativa: 
A.(   )  Manter o espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho. 
B.(   )  Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 
C.(   )  Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais. 
D.(   )  Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 

 
 


