
V1_31/10/201912:58:4

8 

V2_31/10/201912:58:4

8 

  

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

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 três 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 10 referem-se ao texto abaixo.        
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Todo dia é dia de falar sobre George Orwell 

 

Eu penso em George Orwell de manhã, quando toca o despertador do celular e olho no 

fundo da câmera, por trás da qual bem poderia estar um Grande Irmão. Penso em George Orwell 

ao longo do dia, quando abro o noticiário e vejo a situação política global se tensionar, como se 

os países se fechassem em punhos, prontos a se esmurrar. Penso em George Orwell de noite, 

quando procuro na estante o que ler nos próximos dias. 

Voltei a pensar em George Orwell com uma notícia recente: a versão em quadrinhos de 

sua Revolução dos bichos, feita pelo artista Odyr, ganhou o HQMix de Melhor Adaptação para 

Quadrinhos. Ainda não tive a chance de conferir o trabalho, mas qualquer iniciativa que nos faça 

falar de George Orwell é válida — trata-se de um dos escritores mais urgentes do momento, para 

todo o espectro político e todas as latitudes. 

Antes de tudo, devido a sua obra. Não apenas Revolução dos bichos e 1984, tão clássicos 

que já correm o risco de ossificação, pisados e repisados a cada sinal de fechamento e escalada 

autoritária mundo afora; também os ensaios de Orwell merecem leitura.  

Quem já estiver um pouco cansado de política, da face institucional dela, também 

encontra boas opções, que nutrem o pensamento e revigoram o espírito, em livros como Na pior 

em Paris e Londres e Como morrem os pobres e outros ensaios. O primeiro traz um relato das 

vivências de Orwell nas capitais francesa e inglesa, sem muito mais que uns poucos tostões e a 

necessidade de não sucumbir ao frio, à fome, à fadiga. Embora na superfície pareça tão diferente 

da ficção especulativa de 1984 ou da sátira política de Revolução dos bichos, o livro tem tudo a 

ver com a obra orwelliana, já que é seu ponto de partida, seu Big Bang: nele o autor elaborou 

seu olhar crítico, meio ___ margem, e sua vontade de concretude, seja na linguagem, seja nas 

situações retratadas. Encontrou sua voz e seu ponto de vista. 

Mais diversa e por vezes ainda mais direta, a coletânea de ensaios Como morrem os 

pobres mostra Orwell em grande forma, com textos potentes e de uma atualidade 

impressionante. Desde uma frase pontual (“Em nosso tempo, o discurso e a escrita política são, 

em grande medida, a defesa do indefensável”, como se lê em “A política e a língua inglesa”) até 

raciocínios mais gerais, o livro corre o risco de acabar todo rabiscado, páginas e páginas 

sublinhadas, anotadas e comentadas, como se o movimento incessante do lápis pudesse reverter 

as letras em voz, em busca de alguma luz, de alguma clareza para entender o mundo de Orwell, 

que ainda é o nosso em muitos aspectos decisivos. 

Nem tudo é perfeito em Orwell, obviamente. Há comentários e pontos de vista que podem 

nos parecer problemáticos, ainda mais se não considerarmos o contexto. Em Como morrem os 

pobres, por exemplo, seu ensaio em defesa das lareiras a carvão soa questionável se o lermos de 

modo anacrônico, com as preocupações ecológicas de hoje, quando combustíveis fósseis se 

tornaram um fator evidente do colapso climático. Há outro aspecto problemático no ensaio: 

Orwell faz uma defesa tradicionalista, de um idílio familiar, com pai, mãe e crianças em torno da 

lareira, que parece meio piegas, ou acrítica, ___ beira de um saudosismo potencialmente nocivo. 

É por isso e por outras razões que penso em Orwell várias vezes ao dia, em geral, na 

forma de uma interrogação. Não me pergunto o que ele faria ou o que diria; seus textos estão aí, 

basta relê-los e ficar atento ___ coerência para extrair conclusões. Penso em Orwell, mas penso 

em especial em suas circunstâncias: que escritor ele teria sido em outra época? Se tivesse vivido 

tempos menos turbulentos, menos cindidos, menos incendiários, ele teria escrito de outra forma? 

Penso em Orwell e percebo que sua figura embaralha essas perguntas e as deixa de lado, 

abrindo espaço para a que realmente interessa: como viver e agir ___ altura dos desafios do 

tempo em que nascemos? Com que princípios, com que ferramentas? 

A obra de Orwell é testemunha de sua resposta, com seu alcance e suas limitações; cada 

um de nós que responda por si. 

 
(Henrique Balbi – Revista Época – 11/09/2019 – Disponível em: https://epoca.globo.com/ - disponível) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omelete.com.br/quadrinhos/vencedores-31-hq-mix
https://www.omelete.com.br/quadrinhos/vencedores-31-hq-mix
https://epoca.globo.com/
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QUESTÃO 01 – De acordo com o exposto no texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Em “Na pior em Paris e Londres”, Orwell desenvolve suas principais ideias para quem quer 

analisar o sistema político desses dois países. 

II. O autor é fã incondicional de George Orwell, pontuando somente as qualidades desse potente e 

atual autor. 

III. Ao final de sua argumentação, o autor do texto deixa em aberto as questões colocadas no 

penúltimo parágrafo acerca da obra de Orwell para que seus leitores as respondam. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 02 – Considerando o texto lido, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 

consideração feita pelo autor do texto acerca da obra de George Orwell. 

 

A) Linguagem simples e rebuscada. 

B) Atemporalidade. 

C) Olhar crítico. 

D) Olhar piegas e saudosista. 

E) Estimulante à reflexão. 

 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 21, 37, 40 e 44. 

 

A) a – a – à – a 

B) a – a – à – à 

C) à – à – a – à 

D) à – à – a – a 

E) à – à – à – à 

 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego das figuras de linguagem, assinale a alternativa que 

apresenta uma personificação. 

 

A) “trata-se de um dos escritores mais urgentes do momento” (l. 09). 

B) “sem muito mais que uns poucos tostões” (l. 17). 

C) “quando combustíveis fósseis se tornaram um fator evidente do colapso climático” (l. 34-35). 

D) “A obra de Orwell é testemunha de sua resposta” (l. 46). 

E) “cada um de nós que responda por si” (l. 46-47). 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta um antônimo direto do vocábulo “anacrônico” 

(l. 34): 

 

A) Antigo. 

B) Cronológico. 

C) Anterior. 

D) Organizado. 

E) Atemporal. 
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QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta o emprego de um pronome relativo. 

 

A) “que nos faça falar de George Orwell” (l. 08-09). 

B) “que nutrem o pensamento e revigoram o espírito” (l. 15). 

C) “que ainda é o nosso em muitos aspectos decisivos” (l. 30). 

D) “que parece meio piegas” (l. 37). 

E) “que sua figura embaralha essas perguntas” (l. 43). 

  

 

QUESTÃO 07 – Na linha 18, o nexo linguístico “Embora” possui valor __________ e poderia ser 

substituído por ___________, desde que ___________ alterações no período. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) adversativo – entretanto – se fizessem 

B) adversativo – entretanto – não se fizessem 

C) adversativo – ainda que – se fizessem 

D) concessivo – ainda que – não se fizessem 

E) concessivo – ainda que – se fizessem 

 

 

QUESTÃO 08 – Em relação ao período a seguir, retirado do texto: “Há comentários (1) e (2) pontos 

de vista (3) que podem nos (4) parecer problemáticos (5)”, assinale o número correspondente ao 

termo que exerce a função de um objeto direto na construção frasal. 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 09 – Nas linhas 33-34, em “seu ensaio em defesa das lareiras a carvão soa questionável 

se o lermos de modo anacrônico”, quantas outras alterações deveriam ser feitas caso 

substituíssemos a palavra “ensaio” por sua forma flexionada no plural? 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 10 – Analise as assertivas a seguir a respeito da palavra “impressionante” (l. 25) e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Trata-se de adjetivo comum de dois gêneros, pois apresenta flexões tanto para o masculino 

quanto para o feminino. 

(  ) Foi formada a partir de derivação sufixal, a partir da palavra “impressionar”. 

(  ) É palavra polissílaba que apresenta dois dígrafos nasais e um consonantal. 

 

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

 

A) F – F – V. 

B) F – V – V. 

C) V – V – V. 

D) V – V – F. 

E) V – F – F. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – A penalidade ______________, prevista na Lei nº 68/1994, para os munícipes de 

Formosa do Sul, será judicialmente executada se, imposta de forma regular e pelos meios hábeis, o 

infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal.  

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) preliminar 

B) liminar 

C) compulsória 

D) pecuniária 

E) coercitiva 

 

 

QUESTÃO 12 – Romildo é diretor de operações da empresa Alfa a qual pretende instituir sede na 

cidade Formosa do Sul. Ele pretende atentar aos mínimos detalhes em relação às exigências da 
fiscalização sanitária local, a qual, de acordo com a Lei nº 68/1994, dentre outras, abrange 

especificamente sobre: 

 

I. Higiene das habitações. 

II. Proteção ao meio ambiente. 

III. Higiene das piscinas de natação.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 13 – Os vendedores ambulantes de gênero alimentícios, além das prescrições da Lei            

nº 68/1994 do Município de Formosa do Sul que lhe são aplicáveis, deverão ainda observar as 

seguintes: 

 

I. Ter os produtos expostos à venda conservados em recipientes apropriados para isolá-los de 

impurezas e insetos. 

II. Manter-se rigorosamente asseados. 

III. Usar caixa registradora visando permitir apuração fiscal municipal.  

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 14 – Por determinação da Lei nº 356/2005 do Município de Formosa do Sul, fica o chefe 

do Poder Executivo autorizado a delegar competência ou atribuição a órgãos dirigentes ou servidores 

subordinados, para a prática de atos: 

 

A) Solenes. 

B) Patrióticos. 

C) Cívicos. 

D) Sociais. 

E) Administrativos.  
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QUESTÃO 15 – Marinês é uma dedicada Jovem que aos 21 anos acabada de ser aprovada em 

concurso público para servir ao Município de Formosa do Sul, conforme previsto em Lei. A jovem, ao 

ser empossada, de acordo com a Lei nº 19/2007, fará parte do grupo profissional, o qual é o conjunto 

de cargos agrupados segundo a natureza, complexidade das atribuições e: 

 

A) Das habilidades pessoais. 

B) Das atitudes comportamentais. 

C) Do grau de inteligência emocional. 

D) Da capacidade cognitiva e comportamental. 

E) Do nível de escolaridade.   

 

 

Para responder às questões 16 e 17, considere o texto a seguir: 

 

Helenita desde muito cedo soube que sua missão de vida era trabalhar na área da saúde e 

ajudar pessoas a ter qualidade de vida, após adquirir o conhecimento técnico para atuar na 

área, entendeu que no serviço público conseguiria impactar um maior número de pessoas 

com sua missão, para tanto, escolheu o Município de Formosa do Sul para prestar concurso 

público.  

 

QUESTÃO 16 – Considerando a hipótese de Helenita ingressar no serviço público atendendo às 
previsões legais, de acordo com a Lei nº 17/206, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Municipais, será concedido a ela, quando amparados por Lei, adicionais, tais como: pelo exercício de 

atividades insalubres e/ou perigosas, pela prestação de serviço extraordinário, noturno e de: 

 

A) Incentivo para atingimento de metas. 

B) Carga horária. 

C) Reconhecimento institucional. 

D) Sobreaviso.  

E) Honra ao mérito. 

 

 

QUESTÃO 17 – No caso de Helenita trabalhar em local considerado insalubre ou perigoso, quando 

identificado em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, fará jus a adicional de 

insalubridade ou periculosidade, aprovado por decreto. O adicional de insalubridade, tratado pela Lei 
nº 17/2006, incidirá sobre o menor ______________ do Município. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) salário 

B) escalão 

C) vencimento 

D) cargo 

E) beneficio 

 

 

QUESTÃO 18 – Para os efeitos da Lei Orgânica do Município de Formosa do Sul, a família é a base 

da sociedade, a qual deve ter especial proteção do Município e que cabe a ele executar programas de 

planejamento familiar, tendo como base os termos: 

 

A) Do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

B) Da Constituição Federal. 

C) Da jurisprudência local. 

D) Dos índices de natalidade. 

E) Indicados no anuário estadual.  
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QUESTÃO 19 – Em cumprimento às determinações da Lei Orgânica, o Município de Formosa do Sul 

atuará na área do abastecimento e defesa do consumidor, promovendo ações específicas, visando à 

orientação ao consumidor e à educação: 
 

A) Financeira. 

B) Fiscal e tributária. 

C) Alimentar. 

D) Familiar. 

E) Básica.  
 

 

QUESTÃO 20 – Em consonância com a Lei Orgânica, Município de Formosa do Sul manterá Fundo de 

Saúde, regulamentado na forma da lei, cabendo além de outras fontes, financiamento com recursos 

orçamentários da seguridade social ___________________, do Estado e do Município.  
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) da União 

B) do Ministério Público 

C) do SUS 

D) da Secretaria da Fazenda 

E) da Secretaria da Saúde 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 21 – Analise as assertivas abaixo sobre o município de Formosa do Sul: 
 

I. 90% da área territorial do município é plana, apenas 10% é de área montanhosa. 

II. Os principais rios que permeiam o município são Rio Ouro e Rio das Antas. 

III. Durante o processo colonizatório, o território de Formosa do Sul era conhecido como Fazenda 

Saudades. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 22 – O município de Formosa do Sul tem _____ de área urbana. Sua população, pelo 

último Censo, gira em torno de ___________. A cidade está localiza a/ao _________ do Estado de 

Santa Catarina, a mais de _________ km da capital. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) 2% – 2.600 – Oeste – 600 

B) 2% – 3.500 – Oeste – 700 

C) 4% – 2.600 – Norte – 700 

D) 4% – 3.000 – Sul – 600 

E) 5% – 3.500 – Leste – 800 
 

 

QUESTÃO 23 – No mês de outubro, Santa Catarina passou a emitir a nova carteira de identidade, 

conforme decreto federal de 2018. São possibilidades de inclusão nesse novo modelo de cédula: 
 

I. Tipo sanguíneo e fator RH. 

II. Informações sobre deficiências, tais como surdez, cegueira ou de ordem psicológica. 

III. Nome social. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III.  
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QUESTÃO 24 – Em relação ao desastre ambiental que vem ocorrendo no Nordeste brasileiro desde 

o final de agosto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O levantamento feito em novembro mostrou que mais de 100 municípios, principalmente do 

Nordeste, foram atingidos pelo petróleo 

(  ) Um navio grego foi apontado pela Polícia Federal como suspeito pelo derramamento de óleo, 

mesmo tendo negado o ocorrido. 

(  ) O petróleo bruto é uma complexa mistura de hidrocarbonetos, que não apresenta risco à saúde, 

por isso alguns voluntários, de ONGs ou moradores das regiões afetadas, estão fazendo a limpeza 

das praias. 
 

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

A) F – V – V. 

B) V – V – F. 

C) F – F – F. 

D) V – F – V. 

E) F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 25 – O Chile vem sofrendo com protestos violentos desde o mês de outubro, quando o 

presidente do país anunciou o aumento na tarifa do metrô. Mais de 1 milhão de pessoas saíram às 

ruas para protestar, e o país decretou Estado de Emergência diante do caos que se instaurou, 

colocando o exército nas ruas. Qual o nome do presidente do Chile? 

 

A) Iván Duque. 

B) Mario Abdo Benítez. 

C) Sebastian Piñera. 

D) Martín Vizcarra. 

E) Tabaré Vázquez. 

 

MATEMÁTICA/RACICÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 26 – Uma escola, situada em um terreno triangular, irá realizar a pintura de uma faixa em 

todo seu entorno. O pintor orçou em R$ 23,00 o metro de pintura, independentemente da largura. 

Então, com base na figura abaixo, assinale o valor que custará a pintura da faixa no entorno da escola. 

 
 

A) R$ 230,00. 

B) R$ 322,00. 

C) R$ 368,00. 

D) R$ 414,00. 

E) R$ 552,00. 
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QUESTÃO 27 – Hamilton Régis realizou uma aplicação a juros simples que lhe rendeu R$ 336,00. 

Sendo que o capital inicial foi de R$ 1.200,00 e a taxa de juros foi de 6% ao trimestre, quantos meses 

durou a aplicação? 

 

A) 14. 

B) 12. 

C) 10. 

D) 8. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 28 – De uma equação de segundo grau, sabe-se que a soma de suas raízes é igual a -9 e 

que o produto de suas raízes é igual a 14. Das equações abaixo, assinale a que se enquadra nas 

informações fornecidas. 

 

A) x² -9x +14 

B) x² +9x +14 

C) x² +14x -9  

D) x² -14x +9 

E) 2x² +4,5x +7 

 

 

QUESTÃO 29 – Uma proposição composta condicional é falsa apenas quando a primeira proposição 

tiver o valor lógico verdadeiro e a segunda tiver valor lógico falso, nas demais combinações, ela é 

verdadeira. Assinale a alternativa que indica uma proposição condicional falsa. 

 

A) Se automóveis têm 4 rodas, então motos têm 2. 

B) Se o dia tem 24 horas, então uma hora tem 60 minutos. 

C) Se e-mail é um serviço de correio virtual, então o Google não é site de busca. 

D) Se dois mais dois são cinco, então quatro vezes três é treze. 

E) Se é noite no Japão, então é dia no Brasil. 

 

 

QUESTÃO 30 – Foram aplicadas as seguintes condições a dois números reais distintos e diferentes 

de zero:  

 

I. O dobro do primeiro mais o triplo do segundo é igual a 27. 

II. O triplo do primeiro menos o dobro do segundo é igual a 8. 

 

Assinale a alternativa que indica quais números foram usados. 

 

A) 3 e 7. 

B) 4 e 8. 

C) 2 e 9. 

D) 6 e 5. 

E) 1 e 7. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Antes de iniciar as atividades, o manipulador deve: fazer a higienização das mãos, 

usando sabonete líquido neutro e escova para unhas, lavar as mãos e antebraços até a altura dos 

cotovelos, secar com papel absorvente e descartá-lo. Após isso, usar álcool gel nas mãos. Como é 

chamado todo este processo? 

 

A) Higienização. 

B) Lavagem.  

C) Antissepsia. 

D) Desinfecção. 

E) Limpeza. 

 

 

QUESTÃO 32 – Em relação ao Guia Alimentar para a População Brasileira, analise as afirmações 

abaixo e assinale V, para as verdadeiras, ou F, para as falsas. 

 

(  ) Constitui-se em uma das estratégias para implementação da diretriz de promoção da 

alimentação adequada e saudável que integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 

(  ) É um instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e 

coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a incentivar, apoiar, 

proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população.  

(  ) Nele são encontradas orientações específicas para crianças menores de dois anos, sobre início 

da alimentação complementar e desmame. 

(  ) Há um capítulo que traz orientações sobre o ato de comer e a comensalidade, abordando as 

circunstâncias – tempo e foco, espaço e companhia – que influenciam o aproveitamento dos 

alimentos e o prazer proporcionado pela alimentação. 

(  ) São examinados fatores que podem ser obstáculos para a adesão das pessoas às 

recomendações deste guia – informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e 

publicidade – e propõe para sua superação a combinação de ações no plano pessoal e familiar e 

no plano do exercício da cidadania. 

 

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

 

A) V – F – V – F – F.  

B) V – V – F – V – V. 

C) V – F – F – F – V. 

D) F – V – V – V – F. 

E) F – V – F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 33 – Para calcular o custo mensal de um cardápio, o nutricionista deve computar o custo 

fixo e o custo variável dos seguintes itens: 

 

I. Ingredientes. 

II. Folha de pagamento regular. 

III. Material descartável de higiene e limpeza. 

IV. Pessoal especializado (arquiteto, engenheiro de manutenção, serviço de dedetização). 

 

Quais estão corretos?  

 

A) Apenas I e II.  

B) Apenas III e IV.  

C) Apenas I, II e III.  

D) Apenas II, III e IV.  

E) I, II, III e IV.  
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QUESTÃO 34 – A análise sensorial de alimentos é a área da Ciência dos Alimentos que fornece 

informações importantes acerca da aceitação de um produto pelo consumidor final e para o(a) 

____________ de produtos e processos. São qualidades __________ aquelas relacionadas ao gosto, 

ao odor, à aparência, à __________ e a todo estímulo sensorial empregado para reconhecer o 

alimento ou preparação.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) controle de custos – objetivas – embalagem 

B) marketing – de inocuidade – fabricação 

C) controle de qualidade – organolépticas – textura 

D) fabricação – palatáveis – aparência 

E) consumidor – organolépticas – cor 

 

 

QUESTÃO 35 – As atribuições do nutricionista no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

estão elencadas no normativo do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). Em síntese, esse 

profissional deverá desenvolver as seguintes ações:  

 

A) Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos escolares do ensino médio. 

B) Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar os cardápios da alimentação escolar, adequados às 

necessidades nutricionais, às faixas etárias, ao perfil epidemiológico dos escolares, respeitando a 

cultura alimentar e a vocação agrícola da região, utilizando produtos da agricultura familiar, 

sempre que possível, orgânicos e/ou agroecológicos. 

C) Planejar, orientar e supervisionar as atividades de compra e distribuição dos alimentos, zelando 

pelo menor preço. 

D) Propor e coordenar ações de educação alimentar e nutricional à comunidade e às prefeituras. 

E) Sempre que houver a introdução de alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, a 

Entidade Executora deverá aplicar teste de aceitabilidade aos alunos, o qual será planejado e 

coordenado pelo gestor responsável pelo PNAE.  

 

 

QUESTÃO 36 – A digestão das proteínas inicia no estômago pela ação de uma enzima presente no 

suco gástrico. Qual é essa enzima? 

 

A) Tripsina. 

B) Quimiotripsina. 

C) Amilase. 

D) Pepsina. 

E) Diptidase. 

 

 

QUESTÃO 37 – Existem fatores relacionados tanto à dieta quanto ao indivíduo que podem interferir 

na biodisponibilidade de nutrientes. Um exemplo disso são as fibras, que, quando ingeridas em 

excesso, irão interferir na absorção de qual micronutriente? 

 

A) Vitamina A. 

B) Zinco. 

C) Potássio. 

D) Cálcio. 

E) Vitamina E. 
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QUESTÃO 38 – Relativamente às recomendações nutricionais, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, 

associando as categorias de valores de referência para avaliação e planejamento de consumo dos 

alimentos aos seus respectivos conceitos. 
 

Coluna 1 

1. RDA. 

2. EAR. 

3. AI. 

4. UL. 
 

Coluna 2 

(  ) Valor de consumo recomendável, baseado na ingestão de nutrientes por um grupo de pessoas 

saudáveis, determinada por observação ou experimentação. Não há evidências suficientes para 

calcular a EAR e a RDA desses nutrientes. 

(  ) É o mais alto nível de ingestão de nutrientes que parece não oferecer risco de efeito adverso à 

saúde para a maioria dos indivíduos da população em geral. 

(  ) É o nível de ingestão dietética médio suficiente para atender às necessidades de nutrientes de 

97 a 98% das pessoas saudáveis, conforme estágio de vida e sexo. 

(  ) É a quantidade estimada de nutrientes para atender às necessidades da metade dos indivíduos 

saudáveis, conforme o estágio de vida e sexo. 
 

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

A) 1 – 2 – 3 – 4.  

B) 2 – 3 – 4 – 1.  

C) 3 – 4 – 1 – 2.  

D) 4 – 1 – 2 – 3.  

E) 4 – 2 – 3 – 1. 
 

 

QUESTÃO 39 – Algumas características do envelhecimento devem ser observadas na escolha da 

conduta dietoterápica, quais sejam: 
 

I. Situação social e econômica: a boa condição econômica dos idosos facilita a compra, o 

armazenamento e a preparação dos alimentos de forma organizada junto à família. 

II. Fatores fisiológicos: com o avançar da idade, a sensibilidade gustativa e olfativa é diminuída. Há 

uma redução das secreções digestivas, dificultando a digestão e absorção dos nutrientes. 

III. Composição corporal: perda de peso e declínio da massa corporal magra diminuem o vigor, a 

sensação de bem-estar e o apetite. 

IV. Dentição deficitária e o uso de próteses defeituosas ou inadaptadas dificultam a mastigação. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e IV.  

B) Apenas II e III.  

C) Apenas I, II e III.  

D) Apenas II, III e IV.  

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 40 – A desnutrição pode ocorrer precocemente na vida intrauterina (baixo peso ao 

nascer) e, frequentemente, cedo na infância, em decorrência da interrupção precoce do aleitamento 

_________________ e alimentação complementar inadequada nos primeiros ______ anos de vida, 

associada, muitas vezes, à privação alimentar ao longo da vida e à ocorrência de repetidos episódios 

de doenças infecciosas diarreicas e respiratórias. O déficit __________ é o melhor indicador de 

influências ambientais negativas sobre a saúde da criança, sendo o indicador mais sensível de má 

nutrição.  
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) materno exclusivo – dois – estatural 

B) artificial – três – ponderal 

C) materno complementado – quatro – cognitivo 

D) misto ou parcial – cinco – social 

E) na mamadeira – dois – emocional 


