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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

NUTRICIONISTA
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

A ascensão do futebol feminino 

Por Guilherme Eler 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

O gol que Sissi marcou contra a Alemanha pegou todo mundo de surpresa. A campanha do 

Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, corria melhor que a encomenda: após uma 

vitória contra o Japão e um surpreendente empate com a Noruega, atual campeã mundial na 

época, bastava repetir o resultado contra as poderosas alemãs para avançar _____ fase mata-

mata do torneio. Coube _____ craque de cabelo raspado, que vestia a camisa 10 da seleção 

antes de Marta, garantir o placar de 1 a 1 e carimbar a vaga para as semifinais. Só que isso 

criou um problema gigante para a CBF. 

Tudo porque o voo comercial que traria a delegação feminina de volta ao Brasil já estava 

marcado – para antes do término da competição. Nem os dirigentes acreditavam que as 

canarinhas superariam a fase de grupos. “A gente só foi descobrir isso depois do jogo”, lembra 

Sissi. A solução foi embarcar o time feminino junto _____ seleção principal – a dos homens –, 

que também foi derrotada na fase semifinal. As jogadoras ainda ouviram que voltar para casa a 

bordo do voo fretado da seleção masculina “já servia de prêmio”. Sissi não chega a discordar: 

“Não posso dizer que foi ruim porque tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo…”. 

Aposentada da seleção desde 2000, hoje ela é treinadora de um time infantil feminino nos 

Estados Unidos. 

A falha de logística deu-se, justamente, na estreia do futebol feminino brasileiro em 

Olimpíadas. A primeira convocação de uma equipe nacional de mulheres aconteceu pouco antes, 

em 1988, ano do primeiro torneio feminino internacional da Fifa, organizado em caráter 

experimental. A seleção dos homens, tricampeã do mundo, já havia disputado 13 Copas. 

Durante quase 40 anos, mulheres foram proibidas de jogar futebol profissional no Brasil. Dizia 

uma lei, decretada em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas: “_____ mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. A norma não 

citava exatamente o futebol, mas estava implícito que a bola não deveria rolar entre pés 

femininos. Sobravam argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, 

recatadas e no lar. Defendia-se que elas tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e 

menor “resistência nervosa”. A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do 

futebol feminino, então, tornou-se expressa: “não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rúgbi, 

halterofilismo e beisebol”. 

Não dá para dizer que a regra foi cumprida ao pé da letra. Nesse período muitas mulheres 

jogaram futebol, mas de modo amador e, pode-se dizer, clandestino. Graças a essas “mulheres 

desobedientes” o futebol feminino se manteve vivo. 

 
Texto adaptado. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/ 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 04, 05, 11 e 22. 

 

A) à – à – da – à 

B) para a – à – com a – às 

C) a – a – à – as 

D) a – ao – da – à 

E) na – para a – a – as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/
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QUESTÃO 02 – Acerca da pontuação empregada no texto, considere o que se afirma nas assertivas 

abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por “pois” entre vírgulas. 

II. As duas vírgulas que isolam “atual campeã mundial na época” (l. 03 e 04) marcam um 

aposto. 

III. As vírgulas das linhas 05 e 06 poderiam ser suprimidas sem que isso alterasse o sentido da 

frase ou acarretasse algum tipo de erro. 

IV. O travessão da linha 09 tem a função de marcar uma ênfase na frase; por isso, pode ser 

suprimido sem acarretar erro estrutural na frase. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Relacione as duas colunas segundo o tipo de formação das palavras retiradas do 

texto. 
 

Coluna 1 

1. Derivação prefixal. 

2. Composição. 

3. Estrangeirismo. 

4. Derivação sufixal. 

5. Derivação regressiva. 
 

Coluna 2 

(  ) Pseudocientíficos. 

(  ) Halterofilismo. 

(  ) Empate. 

(  ) Treinadora. 

(  ) Craque. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
 

 

QUESTÃO 04 – Entre as seguintes possibilidades de reescrita do fragmento a seguir, retirado do 

texto, assinale a que apresenta mudança de sentido e/ou erro gramatical. 
 

“A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do futebol feminino, então, 

tornou-se expressa: ‘não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)’.” 
  

A) Atualizou-se em 1965 a restrição de 1941, quando, então, tornou-se expressa a proibição do 

futebol feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

B) Em 1965, a restrição de 1941 foi atualizada; então, a proibição do futebol feminino tornou-se 

expressa: “não é permitido prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

C) A restrição de 1941, expressando a proibição do futebol feminino, passou por atualização, então, 

em 1965: “não permite-se práticas femininas de lutas de qualquer natureza (…)”. 

D) A restrição de 1941 atualizou-se em 1965; então, tornou-se expressa a proibição do futebol 

feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)”. 

E) “Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza (…)”: assim se deu a proibição expressa 

do futebol feminino, em 1965, quando se atualizou, então, a restrição de 1941. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Orgânica, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei Federal, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Com base nisso, analise as afirmações a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

(  ) A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

(  ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano 

Diretor, exigir nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou sofrerá penalidades previstas 

na Lei Orgânica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analise as 

seguintes situações dos servidores ativos e de baixa renda, todas verificadas em agosto de 2019: 
 

 Catarina é viúva e cuida sozinha de seu filho de 04 anos. 

 Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. 

 Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul, completarão 23 anos em dezembro desse ano, mês da 

formatura de ambos: ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. 

 O padrasto de Marli sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, 

ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua 

casa, a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. 
 

Considerando apenas as informações expostas, segundo a Lei nº 300/2001, o salário-família está 

sendo pago a quais desses servidores? 
 

A) Somente a Serafim. 

B) Somente a Catarina e Amadeu. 

C) Somente a Serafim e Marli. 

D) Somente a Catarina, Amadeu e Marli. 

E) Catarina, Amadeu, Serafim e Marli. 
 

 

QUESTÃO 07 – Quanto aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas, considerando a Lei Complementar nº 002/2001, qual das 

afirmações a seguir está INCORRETA? 
 

A) São segurados os servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo dos 

órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, 

mesmo que nomeados para o exercício de cargo comissionado ou designados para exercer função 

gratificada. 

B) Os servidores públicos municipais inativos estão dentre os segurados pelo RPPS.  

C) Fica excluído da condição de segurado o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego 

público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.  

D) O segurado inativo que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 

filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo. 

E) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor público municipal titular de cargo de 

provimento efetivo do Poder Executivo será segurado obrigatório em apenas um dos cargos 

ocupados, a sua escolha.  
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QUESTÃO 08 – Qual dos servidores a seguir terá direito à progressão na carreira, vertical ou 
horizontal, segundo a Lei nº 305/2001? 

 

A) Cristina, que obteve aprovação em todos os períodos do estágio probatório, findando essa etapa 

com sucesso.  

B) Sueli, que está em licença, sem vencimentos. 

C) Maurício, que está em licença de saúde por sete meses. 

D) Luciane, que está em licença há oito meses para tratar da saúde de sua mãe, que luta contra um 

câncer. 

E) Lair, que está à disposição de órgão externo à Administração Municipal, em desvio de função. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, é possível restringir a edição de arquivos. Essa opção está presente 

em qual guia? 

 

A) Revisão. 

B) Ferramentas. 

C) Segurança. 

D) Bloqueios. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível trabalhar com tabelas dinâmicas, que possibilitam analisar 

melhor os dados de uma planilha. Essa funcionalidade está disponível em qual guia? 

 

A) Filtros. 

B) Tabelas. 

C) Configurações. 

D) Ferramentas. 

E) Inserir. 

 

 

QUESTÃO 11 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, é possível avaliar diversos itens de 

funcionamento do sistema operacional, que são divididos em algumas guias. São guias existentes no 

Gerenciador de Tarefas do Windows 10: 

 

A) Processos, Desempenho e Usuários. 

B) Aplicativos, Usuários e Ferramentas. 

C) Processos, Aplicativos e Rede. 

D) Sistema Operacional, Processos e Rede. 

E) Desempenho, Sistema Operacional e Componentes. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre o Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é correto afirmar que: 

 

A) Não pode ser definido como navegador padrão no Windows 10. 

B) No Windows 10, pode ser utilizado em paralelo com outros navegadores. 

C) Não é possível excluir seu histórico de navegação. 

D) Não é possível excluir os Cookies. 

E) Só funciona com navegação em modo privado quando o Windows está em modo de segurança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 13 – A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) envolve um complexo sistema 

operacional, com procedimentos que devem ser padronizados. Nesse sentido, analise as assertivas 

abaixo: 
 

I. Deve haver um rodízio de preparações que utilizem os mesmos equipamentos para não os 

sobrecarregar. 

II. Deve-se levar em conta a safra de cada alimento incluído no cardápio, pois isso influencia no 

aspecto, no preço e na palatabilidade. 

III. O Receituário Padrão e as Fichas Técnicas devem ficar exclusivamente sob guarda e utilização do 

Nutricionista responsável técnico. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 14 – O pedido de compras da UAN é a descrição e a compilação de todo o material 

necessário para a execução do cardápio, em um período de tempo determinado. Acerca do pedido de 

compras da UAN, é correto afirmar que: 
 

A) O tipo de embalagem comercializada e o volume da entrega não precisam ser levados em conta no 

planejamento do pedido de compras. 

B) Os gêneros alimentícios, bem como material de limpeza, escritório e embalagens, deverão ser 

planejados no pedido. 

C) O ideal é que o planejamento da entrega seja realizado tendo como base para o pedido apenas o 

período de um dia de execução do cardápio. 

D) Para planejar o pedido, deve-se dar preferência para a média de consumo da UAN e não ao per 

capita de cada preparação. 

E) Os itens já presentes no estoque físico da UAN não devem ser levados em conta para o 

planejamento de um pedido. 
 

 

QUESTÃO 15 – O consumo dos alimentos in natura exige apenas a remoção da parte não comestível 

e os tratamentos indicados para higienização e conservação para serem utilizados em preparações 

culinárias. Sobre esses alimentos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Cereais.  

2. Leguminosas. 

3. Verduras. 

4. Legumes. 

5. Tubérculos/raízes. 
 

Coluna 2 

(  ) Grãos que dão em vagens. 

(  ) Sementes ou grãos comestíveis das gramíneas. 

(  ) Parte subterrânea desenvolvida de determinadas plantas, utilizada como alimento. 

(  ) Fruto ou semente de diferentes hortaliças utilizadas como alimento na sua forma natural. 

(  ) Parte geralmente verde das hortaliças, na forma de folhas, que são utilizadas como alimento no 

seu estado natural. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 

C) 2 – 1 – 5 – 4 – 3. 

D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

E) 4 – 2 – 3 – 1 – 5. 
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QUESTÃO 16 – O ovo apresenta uma estrutura muito característica, sendo a clara composta de uma 

espessa mistura de proteínas e água.  Quais das proteínas a seguir são encontradas na clara do ovo? 
 

A) Ovalbumina, lisozima e ovoglobulina. 

B) Lipovitelina, fosfocitina e livitina. 

C) Mioglobina, creatinina e caseína. 

D) Lactoalbumina, caseína e lactoglobulinas. 

E) Colágeno, queratina e elastina. 
 

 

QUESTÃO 17 – A RDC nº 216 de 2004 dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação. Acerca do que trata essa resolução, é correto afirmar que: 
 

A) Não é necessário capacitação específica para realizar as atividades de higienização.  

B) O resíduo da caixa de gordura pode ser descartado no lixo comum. 

C) Os funcionários que higienizam as instalações sanitárias podem utilizar os mesmos uniformes 

utilizados na manipulação de alimentos. 

D) As lixeiras das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem possuir tampas 

acionadas sem contato manual. 

E) Os resíduos podem ser estocados na área de preparação e armazenamento dos alimentos. 
 

 

QUESTÃO 18 – A ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) vem aumentando de 

modo significativo em nível mundial, sendo que uma das principais bactérias causadoras de infecções 

por DTA é a Salmonella spp. Assinale a alternativa que contém o período de incubação dessa bactéria. 
 

A) Inferior a 1 hora. 

B) Entre 1 e 2 horas. 

C) Entre 3 e 5 horas. 

D) Entre 12 e 72 horas. 

E) Superior a 72 horas. 
 

 

QUESTÃO 19 – A tiamina desempenha importante papel no metabolismo de carboidratos. Qual dos 

sintomas a seguir é característico da deficiência dessa vitamina? 
 

A) Cálculos renais. 

B) Hipercalemia. 

C) Confusão mental. 

D) Poliúria. 

E) Hipoprotrombinemia. 
 

 

QUESTÃO 20 – O crescimento é geralmente estável e lento durante a idade pré-escolar e escolar, 

mas pode ser irregular em algumas crianças. Analise as afirmativas abaixo acerca da avaliação do 

crescimento nesta fase: 
 

I. Uma avaliação nutricional completa inclui, na coleta de dados antropométricos, comprimento ou 

estatura, peso e IMC. 

II. Podem ser utilizadas a circunferência do braço, dobras cutâneas do tríceps e do subescapular. 

III. A proporção de massa corporal para estatura é um elemento crítico da avaliação do crescimento. 

IV. A monitorização regular do crescimento possibilita a identificação precoce das tendências 

problemáticas de crescimento. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas IV. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 21 – Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE são exclusivos para 

aquisição de gêneros alimentícios. Qual dos gêneros alimentícios a seguir tem sua compra vedada 

com o uso desse repasse? 
 

A) Bebidas com baixo valor nutricional. 

B) Alimentos enlatados. 

C) Alimentos embutidos. 

D) Pó para preparo de pudim. 

E) Frutas em calda. 
 

 

QUESTÃO 22 – A compra de alimentos da agricultura permite que alimentos saudáveis e com vínculo 

regional, produzidos diretamente pela agricultura familiar, possam ser consumidos diariamente pelos 

alunos da rede pública de todo o Brasil. Qual é o percentual mínimo do total dos recursos financeiros 

repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, que deve ser utilizado para aquisição de gêneros da 

agricultura familiar? 
 

A) 15%. 

B) 20%. 

C) 30%. 

D) 40%. 

E) 50%. 
 

 

QUESTÃO 23 – As recomendações de ingestão dietéticas são referências para as metas de boa 

nutrição. Qual é a ingestão recomendada de ferro (RDA) para gestantes adultas? 
 

A) 8 mg/dia. 

B) 15 mg/dia. 

C) 17 mg/dia. 

D) 20 mg/dia. 

E) 27 mg/dia. 
 

 

QUESTÃO 24 – Durante a gestação, ocorrem várias adaptações fisiológicas que afetam o sistema 

orgânico materno e as vias metabólicas. É uma alteração esperada do terceiro trimestre gestacional: 
 

A) Diminuição do metabolismo basal. 

B) Queda na concentração de hemoglobina plasmática. 

C) Aumento na concentração plasmática dos hematócritos. 

D) Diminuição do débito cardíaco da gestante. 

E) Diminuição na quantidade de eritrócitos. 

  
 

QUESTÃO 25 – O estado nutricional materno e o ganho de peso gestacional excessivo estão 

relacionados a diversas doenças, como diabetes e hipertensão. A recomendação de ganho de peso 

total para uma gestante com IMC pré-gestacional de 22 Kg/m2 é de: 
 

A) 3,5 a 6 Kg. 

B) 7,5 a 9 Kg. 

C) 10 a 20 Kg. 

D) 11,5 a 16 Kg. 

E) 12,5 a 18 Kg. 

  
 

QUESTÃO 26 – Apesar das medidas individuais e populacionais adotadas no País, mantém-se a 

elevada prevalência de anemia na primeira infância. São alimentos que facilitam a absorção do ferro 

dos alimentos: 
 

A) Frutas ricas em vitamina C.  

B) Queijo. 

C) Chás. 

D) Cafeína. 

E) Leite. 
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QUESTÃO 27 – A promoção da alimentação saudável é fundamental durante a infância, quando os 

hábitos alimentares estão sendo formados. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo: 

 

I. Não se deve substituir o almoço e o jantar por leite ou produtos lácteos. 

II. Não se deve fazer comentários constrangedores durante as refeições, para que a criança não se 

sinta pressionada. 

III. A criança deve sentar-se à mesa com a família. 

IV. Deve-se estimular a criança a participar da escolha do alimento, da sua compra, do preparo e de 

seu manuseio. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

  

 

QUESTÃO 28 – As doenças e agravos não transmissíveis vêm aumentando, sendo a obesidade um 

dos fatores de maior risco para o adoecimento neste grupo. Um homem de 25 anos com IMC de 29,4 

Kg/m2 é classificado como:  

 

A) Baixo Peso. 

B) Eutrófico. 

C) Sobrepeso. 

D) Obesidade I. 

E) Obesidade II. 

 

 

QUESTÃO 29 – Um menino de 6 anos com percentil de IMC igual a 95 tem como diagnóstico: 

 

A) Magreza acentuada. 

B) Eutrofia. 

C) Risco de sobrepeso. 

D) Sobrepeso. 

E) Obesidade. 

 

 

QUESTÃO 30 – Com o aumento da idade, ocorrem modificações na composição corporal. Qual é a 

classificação correta do estado nutricional através do IMC nas pessoas acima de 60 anos, de acordo 

com o Caderno de Atenção Básica vigente? 

 

A) Magreza acentuada, Magreza, Eutrofia, Sobrepeso, Obesidade e Obesidade grave. 

B) Magreza, Eutrofia, Sobrepeso e Obesidade. 

C) Baixo peso, Eutrofia, Sobrepeso, Obesidade e Obesidade grave. 

D) Baixo peso, Eutrofia, Sobrepeso e Obesidade. 

E) Baixo peso, Eutrofia e Sobrepeso. 

 

 

QUESTÃO 31 – O Guia Alimentar para a População Brasileira se constitui como instrumento para 

apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo. É um princípio desse 

guia: 

 

A) Enfatizar os nutrientes de forma individual para promover uma boa alimentação. 

B) Enfatizar o alimento em si e as combinações de nutrientes para promover uma boa alimentação. 

C) Enfatizar as porções de alimentos para promover uma boa alimentação. 

D) Estabelecer as quantidades recomendadas de micronutrientes para a população brasileira. 

E) Estabelecer as quantidades de porções de alimentos recomendadas para cada faixa etária. 
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QUESTÃO 32 – Sobre o Guia Alimentar para População Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

A) A ingestão de nutrientes adequados é mais importante do que os tipos de alimentos ingeridos. 

B) Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. 

C) O conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é gerado apenas por 

pesquisas científicas. 

D) As condições de saúde da população não exercem influência sobre suas recomendações. 

E) As formas de produção e distribuição dos alimentos não influenciam a autonomia para realizar 

escolhas alimentares. 
 

 

QUESTÃO 33 – A atenção nutricional compreende os cuidados relativos à alimentação e à nutrição 

voltados à promoção e à proteção da saúde, da prevenção, do diagnóstico e do tratamento de agravos. 

Quem são os sujeitos da atenção nutricional? 
 

A) Os indivíduos, a família e a comunidade. 

B) As unidades de saúde da família. 

C) Os nutricionistas da Estratégia da Saúde da Família. 

D) Os profissionais de saúde. 

E) Os portadores do Cartão Nacional do SUS. 
 

 

QUESTÃO 34 – O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) subsidia o planejamento 

da atenção nutricional no Brasil. Qual é o objetivo principal do SISVAN? 
 

A) Monitorar o padrão do estado nutricional dos pacientes hospitalizados. 

B) Monitorar o padrão alimentar das famílias atendidas pelo Bolsa Família. 

C) Monitorar o padrão alimentar e o estado nutricional dos indivíduos. 

D) Auxiliar na detecção precoce de obesidade. 

E) Elaborar estudos sobre aspectos da alimentação e da nutrição infantil. 
 

 

QUESTÃO 35 – A partir da prioridade de cuidado integral de crianças de 0 a 6 anos, o Ministério da 

Saúde lançou a Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó 

(NutriSUS). Esse programa atende crianças na faixa etária compreendida entre: 
 

A) 0 e 6 meses. 

B) 6 e 12 meses. 

C) 6 e 48 meses. 

D) 24 e 48 meses. 

E) 2 e 6 anos. 
 

 

QUESTÃO 36 – Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno, que isoladamente é 

capaz de nutrir de modo adequado a criança nos primeiros 6 meses de vida. No entanto, o aleitamento 

materno NÃO deve ser recomendado quando: 
 

A) A criança for portadora de galactosemia. 

B) A criança for portadora de Síndrome de Down. 

C) A criança estiver infectada pelo H1N1. 

D) A mãe estiver infectada pelo H1N1. 

E) A mãe for portadora de alergia à proteína do leite de vaca. 
 

 

QUESTÃO 37 – Na amamentação, o volume de leite produzido varia de acordo com o quanto a criança 

mama e com que frequência mama. Sobre a concentração de nutrientes no leite materno, é correto 

afirmar que: 
 

A) A concentração de gordura diminui no decorrer de uma mamada. 

B) A principal proteína do leite materno é a caseína. 

C) A concentração de IgA no leite materno aumenta ao longo do primeiro mês. 

D) O colostro contém mais gorduras do que o leite maduro. 

E) O leite humano pasteurizado não tem o mesmo valor biológico que o leite cru. 
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QUESTÃO 38 – O nutricionista possui direitos e deveres para o desenvolvimento de práticas inerentes 

à sua habilitação técnica. O Código de Ética e de Conduta do Nutricionista estabelece que é:  

 

A) Vedada a orientação realizada de forma não presencial. 

B) Vedado o acompanhamento de seus pacientes de forma não presencial. 

C) Permitido realizar o diagnóstico nutricional de forma não presencial. 

D) Permitido realizar a avaliação nutricional de forma não presencial. 

E) Permitido realizar o acompanhamento de seus pacientes de forma não presencial. 

 

 

QUESTÃO 39 – Segundo o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, ao exercer sua profissão o 

nutricionista deve: 

 

A) Praticar atos negligentes a indivíduos sob sua responsabilidade profissional. 

B) Impedir o manuseio de documentos de sigilo profissional por pessoas não obrigadas ao mesmo 

compromisso. 

C) Permitir a utilização do seu nome por estabelecimento em que não exerça atividades da profissão. 

D) Emitir declarações falsas em benefício próprio. 

E) Ao exercer trabalho voluntário, o nutricionista está desobrigado a seguir este código. 

 

 

QUESTÃO 40 – Analise as seguintes afirmativas a respeito da indicação ou venda de produtos de 

empresas pelo nutricionista: 

 

I. O nutricionista pode utilizar embalagens de alimentos em atividades de educação alimentar, desde 

que utilize mais de uma marca e não configure conflito de interesses. 

II. O nutricionista pode prescrever marcas de suplementos nutricionais para direcionar a escolha do 

seu cliente a uma determinada marca ou empresa. 

III. Quando houver necessidade de mencionar em sua prescrição as marcas de produtos, o 

nutricionista deverá apresentar mais de uma opção, quando disponível. 

IV. O nutricionista não pode fazer propaganda em meios de comunicação, com fins comerciais, de 

marcas de produtos alimentícios e suplementos nutricionais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 


