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PROCESSO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

TEMPORÁRIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE 

PETROLINA/PE 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 

Data de Aplicação: 06/06/2021  
  

1. Ao receber este Caderno, aguarde a autorização do Fiscal de Sala e em seguida confira se ele contém 

30 (trinta) questões objetivas numeradas sequencialmente de 1 a 30, cada uma com 5 (cinco) 

alternativas indicadas pelas letras 'A' a 'E', das quais, somente uma corresponderá à resposta certa para 

a questão.   

2. A Folha de Respostas será entregue oportunamente pelos Fiscais de Sala e seu preenchimento será de 

inteira responsabilidade do candidato, não havendo troca em hipótese de rasura ou de qualquer 

danificação, ao recebê-lo, assine-o.    

3. Na Folha de Respostas marque a letra correspondente à resposta correta para a questão conforme o 

seu julgamento, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta em tubo transparente, 

conforme exemplo abaixo:   

ATENÇÃO! A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta.    

4. O tempo total para a resolução da prova e preenchimento da Folha de Respostas é de 3 (três) horas. Ao 

terminar as provas, entregue ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas, e assine a Lista de Presença. 

5. Conforme orientações governamentais e o protocolo de prevenção à COVID-19: 

• O candidato deverá, obrigatoriamente, permanecer de máscara durante todo o período de realização 

das provas, de forma a cobrir as regiões do nariz e boca, retirando apenas para ingestão de lanches, 

água, sucos e similares, e para fazer a troca pela máscara reserva. A máscara pode ser de tecido ou 

de qualquer outro material, desde que não tenha partes de metal; 

• É vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal pelos candidatos e pelos aplicadores de 

provas; 

• Os candidatos devem lavar as mãos com álcool a 70% sempre que receber, ou entregar alguma 

documentação; 

• A saída do candidato da sala de aplicação de prova para a utilização do banheiro deve ser solicitada 

ao Fiscal de Sala, o qual fará o seu acompanhamento ao local, observada a restrição de uso de uma 

pessoa por vez; 

• Há um controle rígido quanto à utilização dos sanitários, o qual somente poderá ser utilizado por um 

candidato de cada vez, passando por um protocolo de higienização e de verificação por meio de 

detector de metais. Portanto, evite a utilização dos sanitários; 

• Evite contato com outras pessoas após a aplicação da prova. Depois da avaliação, vá para casa, 

tome um banho e se possível coloque a roupa para lavar. 

6. Após a entrega da Folha de Respostas não será permitido o uso dos sanitários. 

7. O candidato só poderá sair da Sala com o Caderno de Provas após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos 

do início da aplicação da prova. 

8. As provas, os gabaritos, os resultados e as demais informações referentes ao Processo Seletivo 

Simplificado, serão divulgados no site oficial da FACAPE: www.facape.br, conforme previsto no 

Calendário de Eventos do Edital da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

de Petrolina/PE. 
 

Boa prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA – NS-01A 
 

TEXTO 01 - PARA AS QUESTÕES 01 E 02 
 

 
https://br.pinterest.com/pin/500532946068946591/. 
Acesso em 28/4/2021. 

 

QUESTÃO 01 
No primeiro balãozinho (TEXTO 01), o personagem 
diz explicitamente que “tava cantando uma 
musiquinha em inglês”.  Essa informação: 

I. Está no plano da compreensão do texto. 
II. Não está no plano da compreensão do texto 

e contém ambiguidade. 
III. Está no plano da interpretação do texto. 
Está correto o que se afirma no(s) item (ns): 
 

A) Somente no I. 
B) Somente no III. 
C) I e III. 
D) Somente no II. 
E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 02 
Considerando os elementos verbais e não verbais 
do Texto 01, pode-se afirmar, no plano da 
interpretação, que: 
 

A) Chico Bento sabe falar inglês. 
B) Não sabe o significado da expressão em 

inglês dita pelo interlocutor dele. 
C) Os dois personagens não sabem falar inglês. 
D) É aniversário da mãe de Chico Bento. 
E) Chico Bento gostou do presente. 

 

TEXTO 02 - PARA AS QUESTÕES 03 E 04 

Caminhão estacionado em cidade pernambucana. 

QUESTÃO 03 
Pode-se afirmar que essa fotografia do caminhão 

I. é um gênero textual. 
II. Não é um gênero textual. 
III. é um gênero textual com palavras 

polissêmicas. 
Está correto o que se afirma no(s) item (ns): 
 

A) Somente no I. 
B) Somente no II. 
C) Somente no III. 
D) I e III. 
E) II e III. 

 
QUESTÃO 04 
A frase que está embaixo da fotografia, em itálico 
(Caminhão estacionado em cidade 
pernambucana), é chamada de: 
 

A) Lead. 
B) Subtítulo. 
C) Manchete. 
D) Legenda. 
E) Copydesk. 

 

TEXTO 03 - PARA A QUESTÃO 05 
 

 
 
QUESTÃO 05 
Na parte escrita do Texto 03 (AVISO: proibida a 
entrada de pessoas não autorizadas), percebe-se: 
 

A) Um desvio da norma padrão quanto à 
regência verbal. 

B) Um desvio da norma padrão quanto à 
concordância nominal. 

C) Que a expressão “proibida a entrada” está 
correta em relação ao que estabelece a 
norma padrão. 

D) Que a expressão “proibida a entrada” produz 
ambiguidade sintática e semântica. 

E) Que a expressão “proibida a entrada” está 
incorreta quanto ao que estabelece a norma 
padrão. 

 

https://br.pinterest.com/pin/500532946068946591/
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TEXTO 04 - PARA A QUESTÃO 06 
 

 
 
QUESTÃO 06 
Quanto ao uso da crase nesse Texto 04, pode-se 
afirmar que: 
 

A) Está correto em “Á 150m”. 
B) Está correto em “desvio a direita”. 
C) Não está correto em “desvio a direita”. 
D) Nas expressões “Á 150m” e “desvio a direita” 

o uso é facultativo. 
E) O correto na expressão á150m” seria à 

150m”. 
 

TEXTO 05 - PARA AS QUESTÕES 07 E 08 

https://www.google.com/search?q=tirinhas+sobre+p
reconceito+lingu%C3%ADstico&tbm=isch&source=i
u&ictx=1&fir=9UBmcHWJiNhvYM%252C2eB3iB4fK
5ya6M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQvDXu1xWr3p2 

YnyqbkLAjiiqVI0A&sa=X&ved=2ahUKEwjg0P6i-KD 

wAhWkB9QKHZlCC90Q9QF6BAgREAE&biw=1242
&bih=597#imgrc=yhyy3symHHKpFM. Acesso em 
28/4/2021. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 
O efeito de humor nesse Texto 05 é produzido, 
entre outros aspectos, pelo uso repetitivo da 
palavra “tipo”. No plano coesivo, isso se chama: 
 

A) Elipse. 
B) Catáfora e reiteração. 
C) Reiteração. 
D) Catáfora e elipse. 
E) Elipse e reiteração. 

 

QUESTÃO 08 
Existe exemplo de concordância verbal em: 
 

A) ”Ela, tipo”. 
B) ”Tipo, ela”. 
C) ”Gente fina”. 
D) “Tipo, papo”. 
E) “Engatamos”. 

 
TEXTO 06 - PARA A QUESTÃO 09 
 

 https://br.pinterest.com/pin/715087247066153315/. 
Acesso em 28/4/2021. 

 
QUESTÃO 09 

Para explicar melhor o significado do amor, a 
personagem feminina (Texto 06) usa, 
predominantemente, o tipo de argumentação 
chamado de: 
 

A) Direção. 
B) Argumento de autoridade. 
C) Argumentação por citação. 
D) Evidência. 
E) Analogia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/715087247066153315/
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TEXTO 07 - PARA A QUESTÃO 10 

 

https://www.google.com/search?q=gosto+de%2C+
mas&tbm=isch&ved=2ahUKEwj3saX_i6HwAhXhBrk
GHSf_CQ8Q2-cCegQIABAA&oq=gosto+de%2C+m 

as&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAI
EB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBg
gAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAg
QHjIGCAAQCBAeOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM
6AggAOgQIABAYOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgYI
ABAFEB5Q96qDAVip94QBYJT-hAFoJnAAeACAA 

agCiAHmcpIBBDItNjWYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6L
WltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=n2mJYLfmC-G 

N5OUPp_6neA&bih=597&biw=1242#imgrc=QgHpf
D9HmuwP1M. Acesso em 28/4/2021. 

 
QUESTÃO 10 
É exemplo de operador argumentativo a seguinte 
palavra usada nesse texto: 
 

A) Preciso. 
B) Gostar. 
C) Gosto. 
D) Mas. 
E) Desapego. 
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MATEMÁTICA – NS-11A 
 

QUESTÃO 11 
O IMC – Índice de Massa Corporal, é o método 
comumente utilizado e adotado pela Organização 
Mundial de Saúde para diagnosticar o sobrepeso e 
obesidade. 
O IMC é calculado dividindo-se o peso da pessoa 
por sua altura multiplicada por ela mesma. 
O gráfico abaixo destaca a classificação do peso de 
acordo com o IMC do indivíduo: 
 

 
Fonte: 
https://www.escolaweb.educacao.al.gov.br/roteiro-
de-estudo/tabelas-e-graficos-x-imc-56207. Acesso 
em 17/05/2021. 
 

De acordo com o gráfico, uma pessoa com IMC 
igual a 33,9 está classificada como: 
 

A) Peso ideal. 
B) Obesidade grau I. 
C) Obesidade grau II. 
D) Levemente acima do peso. 
E) Obesidade mórbida. 

 
QUESTÃO 12 
O coordenador de um programa social fez uma 
pesquisa envolvendo 120 pessoas do bairro que 
participam de um programa de prática de educação 
física. O resultado da pesquisa foi colocado na 
tabela abaixo: 
 

Praticam Atividade Física três 
vezes por semana 

24 20,00% 

Praticam Atividade Física duas 
vezes por semana  

30,00% 

Não praticam atividade física  50,00% 
 

De acordo com os dados da tabela, é possível 
concluir que a quantidade de pessoas que praticam 
atividade física duas vezes por semana é igual a: 
 

A) 12 
B) 24 
C) 36 
D) 48 
E) 60 

QUESTÃO 13 
João verificou por meio de uma balança que seu 
peso é 85 kg. Ele pretende reduzir seu peso em 
10%.  Para isso está fazendo um programa de 
reeducação alimentar. O peso que João pretende 
atingir é: 
 

A) 76,5 kg 
B) 75,0 kg 
C) 80,5 kg 
D) 71,0 kg 
E) 69,5 kg 

 
QUESTÃO 14 
Uma pessoa faz diariamente caminhada pela praça 
do bairro. Todos os dias ela caminha durante 30 
minutos, percorrendo um total de 2 km. Se ela 
aumentar o tempo de caminhada para 45 minutos, 
mantendo o mesmo ritmo, o total de km percorridos 
será: 
 

A) 2,5 km 
B) 4 km 
C) 3,5 km 
D) 3 km 
E) 1 km 

 
QUESTÃO 15 
Passar em um concurso exige esforço e dedicação 
aos estudos. Em sua rotina de preparação, um 
estudante estuda 5 horas todos os dias. Com isso 
ele consegue ler 30 páginas de um livro e vai 
finalizar a leitura do livro todo em 15 dias. Caso ele 
passe a estudar uma hora a mais por dia, mantendo 
o mesmo ritmo, o número de páginas que 
conseguirá ler diariamente será 24. Assim, a 
quantidade de dias que que ele necessitará para 
finalizar a leitura de todo o livro será: 
 

A) 10 
B) 11 
C) 12 
D) 13 
E) 14 

 
QUESTÃO 16 
O pagamento de uma nota promissória com valor 
de R$ 150,00 foi feito 8 dias após a data do 
vencimento. Supondo uma cobrança de juros 
simples com taxa de 0,5% por cada dia de atraso, 
conclui-se que o valor do montante a pagar para 
quitar essa promissória será: 
 

A) R$ 176,00 
B) R$ 153,00 
C) R$ 160,00 
D) R$ 163,00 
E) R$ 156,00 
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QUESTÃO 17 
O gráfico a seguir contém as notas que um 
estudante obteve nas quatro provas de matemática 
durante o ano na escola. 
 

 
 

Sabendo que a média final será calculada pela 
média aritmética das quatro provas que realizou, 
conclui-se que sua média final será: 
 

A) 3,1  
B) 5,55 
C) 8,75 
D) 7,85 
E) 7,75 

 

QUESTÃO 18 
Considere as seguintes afirmações hipotéticas 
acerca de um grupo de profissionais. 

• Todo educador físico é nutricionista. 

• Todo nutricionista é coordenador. 
Sobre essas afirmações, conclui-se que: 
 

A) Existem educadores físicos que não são 
coordenadores. 

B) Todo coordenador é nutricionista. 
C) Todo nutricionista é educador físico. 
D) Todo educador físico é coordenador. 
E) Existem nutricionistas que não são 

coordenadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

Assinale nas alternativas a seguir aquela que 
contém uma expressão que não representa uma 
proposição lógica. 
 

A) João estudou para passar no processo 
seletivo. 

B) Maria não fez a tarefa da escola. 
C) Fazer atividade física é bom para a saúde? 
D) A prova de matemática foi a mais fácil. 
E) A prova de matemática não foi a mais fácil. 

 
QUESTÃO 20 
Dada a seguinte proposição: “Se domingo é dia de 
fazer prova, então segunda feira é dia de 
trabalhar”.  
A alternativa que contém uma equivalência a essa 
proposição é: 
 

A) Domingo não é dia de fazer prova ou segunda 
feira não é dia de trabalhar. 

B) Se segunda feira não é dia de trabalhar, então 
domingo não é dia de fazer prova. 

C) Se domingo não é dia de trabalhar, então 
segunda feira é dia de fazer prova. 

D) Ou domingo é dia de fazer prova ou segunda 
feira é dia de trabalhar. 

E) Domingo é dia de fazer prova e segunda feira 
não é dia de trabalhar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NS-400 
 

QUESTÃO 21 
A avaliação nutricional é uma ferramenta muito 
importante para diagnóstico e intervenções feitas 
por nutricionistas.  
Assinale a alternativa falsa sobre avaliação 
nutricional: 
 

A) Existem indicadores diretos, como clínicos, 
bioquímicos e antropométricos, e indiretos 
como consumo alimentar e renda. 

B) Alguns dos parâmetros mais utilizados para 
crianças são P/I, E/I, P/E e IMC/I. 

C) Um adulto com o IMC de 35 kg/m² é 
classificado com obesidade. 

D) A medida do perímetro da panturrilha não é 
um bom parâmetro de avaliação da massa 
muscular no idoso. 

E) Uma mulher com circunferência da cintura de 
87,0 cm possui risco elevado para 
desenvolver complicações metabólicas. 

 
QUESTÃO 22 
Os alimentos são compostos por vários nutrientes, 
podendo ser macro e/ou micronutrientes. 
Carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e 
minerais são exemplos dessa composição 
nutricional.  
Assinale a alternativa verdadeira: 
 

A) Triptofano, Metionina, Isoleucina são 
aminoácidos dispensáveis na alimentação 
humana. 

B) Sacarose, lactose e maltose são exemplos 
de polissacarídeos. 

C) A Vitamina K é uma vitamina lipossolúvel 
envolvida também no metabolismo ósseo. 

D) Biotina, também chamada vitamina B1, tem 
como principal fonte alimentar o fígado. 

E) Celulose é um tipo de fibra solúvel presente 
nos cereais, hortaliças e frutas. 

 
QUESTÃO 23 
Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são 
geradas pelo consumo de alimentos contaminados 
por bactérias e suas toxinas, vírus, parasitas ou 
outras substâncias tóxicas.  
Sobre esse tema, marque a alternativa verdadeira: 
 

A) Salmonelose é uma infecção causada por 
bactérias da família das Enterobacteriaceae. 

B) Algumas toxinas são termolábeis (não 
destruídas pelo calor, como a botulínica) e 
outras são termoestáveis (destruídas pelo 
calor). 

C) Botulismo é causado pela toxina da bactéria 
Clostridium perfringens, presente nas fezes. 

D) Clostridium spp, Rotavírus, Bacillus cereus e 
Escherichia coli são exemplos de algumas 
bactérias produtoras de toxinas que podem 
ocasionar DTA. 

E) O agente causador da Cólera é a bactéria 
Vibrio cholerae, sendo sua transmissão 
somente por fezes de moscas. 

 
QUESTÃO 24 
O nutricionista também pode exercer uma função 
administrativa como por exemplo na Unidade de 
Alimentação e Nutrição. As principais funções 
poderiam se resumir em planejar, organizar, 
comandar, coordenar e controlar o Serviço de 
Alimentação.  
Marque a alternativa falsa sobre essas funções: 
 

A) Planejamento: determinar a visão e missão 
da empresa e formular objetivos. 

B) Organização: determinar a hierarquia e as 
atividades de cada trabalhador. 

C) Coordenação: papel de liderança e 
harmonização. 

D) Controle: avaliar e monitorar apenas o 
qualitativo. 

E) Comando: supervisionar e orientar os 
trabalhos. 

 
QUESTÃO 25 
A maioria das frutas, legumes e hortaliças são 
consumidos crus. Para evitar contaminação por 
microrganismos, é recomendado higienizar esses 
alimentos.  
Qual alternativa não faz parte das orientações para 
essa higienização? 
 

A) Selecionar o alimento, retirando folhas e 
partes deterioradas. 

B) Usar qualquer produto de caráter 
desinfetante para solução clorada. 

C) Deixar o alimento de molho na solução por 10 
a 15 minutos. 

D) Enxaguar em água corrente os vegetais 
folhosos (folha a folha), fruta e legumes (um 
a um). 

E) Preparar o alimento com as mãos e os 
utensílios bem lavados. 
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QUESTÃO 26 
O Modelo Transteórico é uma das estratégias mais 
usadas para entender às mudanças de 
comportamento na adoção de hábitos saudáveis, a 
fim de promover saúde e prevenir doenças.  
Assinale a alternativa verdadeira: 
 

A) Na Pré-contemplação não há intenção de 
mudança. 

B) Na Contemplação o indivíduo ainda não está 
consciente. 

C) Na Preparação ou Decisão o indivíduo muda 
todos os hábitos. 

D) Na Ação as mudanças ainda não são muito 
visíveis. 

E) Na Manutenção o indivíduo já não precisa se 
preocupar com a recaída.  

 

QUESTÃO 27 
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN) surgiu com o propósito de melhorar as 
condições de alimentação e saúde da população 
brasileira. Marque a alternativa que não contempla 
um dos princípios do PNAN: 
 

A) Alimentação como elemento de 
humanização das práticas de saúde. 

B) Respeito à diversidade e à cultura alimentar. 
C) A determinação social e a natureza 

monodisciplinar da alimentação. 
D) Fortalecimento da autonomia dos indivíduos. 
E) A segurança alimentar e nutricional como 

soberania. 
 

QUESTÃO 28 
Segundo o Código de Ética e de Conduta do 
Nutricionista, assinale a alternativa falsa: 
 

A) É direito do nutricionista prestar serviços 
profissionais gratuitos com fins sociais e 
humanos. 

B) É vedado ao nutricionista manifestar 
publicamente posições depreciativas ou 
difamatórias sobre a conduta ou atuação de 
outros profissionais. 

C) É dever do nutricionista adequar condutas 
e práticas profissionais às necessidades 
dos indivíduos, visando à promoção da 
saúde, não cedendo a apelos de modismos 
ou midiáticas. 

D) É vedado ao nutricionista delegar suas 
funções privativas a pessoas não 
habilitadas. 

E) É direto do nutricionista divulgar imagem 
corporal de si ou de terceiros, atribuindo 
resultados a produtos, técnicas ou 
protocolos. 

QUESTÃO 29 

Sobre as recomendações dietéticas para o 
tratamento de dislipidemia, marque a alternativa 
falsa: 
 

A) Consumir 25 gramas de fibra, sendo 6 
gramas de solúvel (ex.: psyllium). 

B) Consumir flavonoides, presentes em frutas 
avermelhas por exemplo, como coadjuvante. 

C) Perder 5 a 10% do peso corporal em caso de 
triglicerídeo elevado. 

D) Não ultrapassar 10% de gordura do valor 
calórico total diário. 

E) Excluir gordura trans da dieta. 
 
QUESTÃO 30 

Imagine você se deparando com um paciente 
obeso, que relatou vários episódios de compulsão 
alimentar e recorrentes comportamentos 
compensatórios com exercícios excessivos para 
eliminar o que foi consumido. Mas o paciente ainda 
não conseguiu perder peso e anda insatisfeito com 
seu corpo. 
Qual a conduta não deve ser tomada de início para 
esse paciente? 
 

A) Estabelecer práticas alimentares saudáveis. 
B) Ajudar na percepção de fome e saciedade. 
C) Diminuir os distúrbios de imagem corporal. 
D) Entregar dieta restrita para perda de peso. 
E) Melhorar as atitudes alimentares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


