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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 

(QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro 

de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 3 (três) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após 

o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá 

retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando consigo o caderno de prova que contém 

e espaço para anotação do gabarito. 

13. Os três últimos candidatos de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

            PREF. MUN. DE SANTO A. DA PLATINA  
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022           -                 Cargo: NUTRICIONISTA 
 

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 24/04/2022                         Período da Tarde 
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Prova de Conhecimento: Português - (1 – 5) 

 
Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 01 a 05: 

A periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente: a evolução da imagem da 

Idade Média na época moderna e contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, 

expressa-se uma apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que 

seja coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo. 
A periodização, obra do homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui 

com a própria história. Em relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o 

tempo passado, mas também sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a 

história. 
O termo “Idade Média”, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período 

brilhante esperando, sem dúvida, entrar num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no 

século XV, principalmente em Florença: aí está a razão pela qual essa cidade se torna o centro do 

humanismo. O próprio termo “humanismo” não existe antes do século XIX: em torno de 1840, ele 

designa a doutrina que coloca o homem no centro do pensamento e da sociedade. Parece que ele é 

primeiramente encontrado na Alemanha, e depois em Pierre Joseph Proudhon, em 1846. Vemos que 

o termo “Renascimento” levou tempo para impor-se diante do termo “Idade Média”. [...] 
Se agora nos voltarmos para trás, a cronologia não é mais clara, nem mais precoce. Na Idade 

Média, a noção de “Antiguidade” é reservada a Grécia e Roma pelos eruditos. A ideia de uma 

Antiguidade da qual, de alguma forma, sairia a Idade Média – dado que esse período dito antigo 

parece ter sido o modelo e a nostalgia da maior parte dos clérigos medievais – não aparece antes do 

século XVI, e ainda assim de maneira fluida. [...] 

Durante muito tempo se fez corresponder o fim da Antiguidade com a conversão do 

imperador Constantino ao cristianismo (Édito de Milão, 313) ou com a remissão ao imperador de 

Bizâncio das insígnias imperiais ocidentais (476). Porém, vários historiadores enfatizaram que a 

transformação de uma época a outra foi longa, progressiva, cheia de sobreposições. 
 
Fonte: LE GOFF, J. A história deve ser dividida em pedaços?. Trad. Nícia Adan Bonatti. São Paulo: Editora Unesp, 

2015, p. 29-31. 

 

01. O tema central do texto selecionado está relacionado à 

A. defesa de que o historiador se distancie de juízos de valor ao propor a divisão da história em períodos. 

B. problematização da ideia de divisão cronológica da história, que pode ter caráter provisório e valorativo. 

C. proposta de rever a denominação de “Idade Média” para o período que se conhece como medieval. 

D. revisão dos termos “humanismo” e “Renascimento” para caracterizar o período pós-medieval. 

E. crítica à proposta de reservar a denominação “Antiguidade” à era clássica greco-romana. 
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02. De acordo com o texto, é CORRETO dizer que o termo “Idade Média” 

A. fixou-se no Renascimento e manteve-se com o mesmo conceito até nossos dias, diferentemente do que 

ocorreu com outras designações de períodos históricos, como “Antiguidade” e “Renascimento”. 

B. tinha inicialmente conotação positiva, relacionada a um período brilhante, mas adquiriu, no início do 

Renascimento, conotação negativa, vinculada à ideia de retrocesso em relação à Antiguidade clássica.  

C. designa um período histórico cujo entendimento foi se modificando ao longo do tempo, provando que a 

periodização da história não é uma construção imparcial e definitiva. 

D. refere-se a uma denominação provisória atribuída pelos clérigos medievais saudosos da Antiguidade 

greco-romana, que se solidificou ao longo do tempo, sem qualquer divergência entre historiadores. 

E. resulta de uma escolha consensual entre os historiadores modernos para marcar a mudança 

súbita e radical em relação à Idade Antiga, ocorrida com a desagregação do Império Romano 

do Ocidente. 

 

03. Marque a alternativa INCORRETA com relação ao primeiro parágrafo do texto. 

A. O pronome “isso” faz remissão à totalidade da porção textual que antecede os dois pontos. 

B. O termo “jamais” indica que o critério de periodização da história é, em qualquer circunstância, 

valorativo e parcial. 

C. Os termos “neutro” e “inocente” se contrapõem, no sentido pretendido no texto, a “apreciação” e 

“julgamento de valor”. 

D. A expressão “mesmo que” pressupõe que o critério de periodização poderia passar somente pelo crivo 

de um indivíduo ou de um grupo restrito de indivíduos. 

E. O advérbio “aliás” introduz uma ratificação, por meio de paráfrase, em relação ao que se 

afirmou no período anterior do texto. 

 

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso das vírgulas no seguinte trecho: “O termo ‘Idade 

Média’, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante esperando, sem dúvida, entrar 

num período tão radioso quanto, é difundido, diz-se, no século XV, principalmente em Florença [...].” 

A. As duas primeiras vírgulas isolam uma oração coordenada explicativa. 

B. As vírgulas antes e depois de “sem dúvida” demarcam uma oração intercalada. 

C. A vírgula após “quanto” indica unicamente omissão de palavra. 

D. As vírgulas antes e depois de “diz-se” isolam uma oração adjetiva restritiva. 

E. As vírgulas antes e após “no século XV” isolam uma expressão adverbial de tempo.  
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05. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao seguinte trecho: “A periodização, obra do 

homem, é portanto ao mesmo tempo artificial e provisória. Ela evolui com a própria história. Em 

relação a isso, ela tem uma dupla utilidade: permite melhor controlar o tempo passado, mas também 

sublinha a fragilidade desse instrumento do saber humano que é a história.” 

A. O termo “artificial” é coerente com a ideia veiculada em “obra do homem”, que pressupõe algo não 

natural. 

B. O pronome “ela” tem o mesmo referente nas duas ocorrências: “a periodização”. 

C. A conjunção “portanto” expressa uma conclusão em relação a algo que foi dito anteriormente no texto. 

D. Os dois pontos introduzem exemplos de como a periodização pode ser precária e efêmera. 

E. O termo “sublinha” poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por “evidencia”. 

 

Prova de Conhecimento: Matemática (06 – 10) 
 

06. O time de futebol “Amarelão”, criado no final da década de 40, obteve, até o momento, em partidas 

oficiais e em amistosos, 3.120 vitórias, 1.363 derrotas e 1.517 empates. Sabendo disso, é CORRETO afirmar 

que a razão entre o número de vitórias e o total de partidas disputadas é de: 

A. 0,23. 

B. 0,25. 

C. 0,38. 

D. 0,52. 

E. 0,69. 

 

07. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quíntuplo do lado menor, e a área mede 605cm2. 

Sabendo disso, determine as medidas de cada um dos lados. 

A. 11cm e 55cm. 

B. 10cm e 50cm. 

C. 15cm e 75cm. 

D. 5cm e 25cm. 

E. 8cm e 40cm. 

 

08. Ana Carolina vive se queixando de dores nas costas. Sua mãe vive dizendo que as dores são resultado da 

mochila pesada que ela carrega. Sabendo que, quando Ana Carolina se pesou com a mochila nas costas, a 

balança marcou 79 Kg e que, sem a mochila, a balança registrou 4/5 do valor que havia sido marcado 

inicialmente, é CORRETO dizer que os pesos da mochila e de Ana Carolina são, respectivamente: 

A. 19,80 Kg e 59,20 Kg. 

B. 19,20 Kg e 59,80 Kg. 

C. 15,80 Kg e 63,20 Kg. 

D. 14,20 Kg e 64,80 Kg. 

E. 18,90 Kg e 60,10 Kg. 
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09. A assinatura bimestral de um jornal impresso custa R$ 220,00. O preço da assinatura bimestral desse 

mesmo jornal, só que on-line, custa 4/5 do valor impresso. Sabendo disso, a diferença do valor pago por uma 

assinatura anual do jornal impresso e do jornal on-line é de: 

A. R$ 388,00. 

B. R$ 264,00. 

C. R$ 132,00. 

D. R$ 226,00. 

E. R$ 405,62. 

 

10. O armazém do Sr. João recebe a visita de três vendedores de sabão em barra, periodicamente. Hoje, os 

três vendedores se encontraram e foi uma cena engraçada, pois aproveitaram o encontro para contar “causos”. 

Como foi muito divertido, eles combinaram de se encontrar mais vezes. Sabendo que o vendedor A passa a 

cada 30 dias; o vendedor B, a cada 48 dias; e o vendedor C, a cada 72 dias, é CORRETO afirmar que o 

próximo encontro será daqui a: 

A. 689 dias. 

B. 822 dias. 

C. 544 dias. 

D. 738 dias. 

E. 720 dias. 

 

Prova de Conhecimentos Gerais e Legislação (11 – 15) 
 

11. Segundo o art. 15 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, são requisitos básicos para a 

nomeação: 

 

I - Aprovação em concurso público. 

II - Apresentação dos documentos exigidos por lei e pelo edital do concurso, na ocasião da posse. 

III - Inexistência de impedimento legal para ingresso na administração pública municipal. 

IV - Outros requisitos previstos em lei, editais ou normas específicas do concurso. 

A. Somente os itens I e II. 

B. Somente os itens I e III. 

C. Somente os itens I, III e IV. 

D. Somente os itens I e IV. 

E. Todos os itens, I, II, III e IV. 

 

12. A História regional mostra-nos que, antes da efetiva ocupação de Santo Antônio da Platina, alguns fatos 

movimentaram a região e nomes como o de “.....” (o fundador do povoado) tornaram-se familiares aos 

ouvidos dos desbravadores. Quem foi o fundador do povoado? 

A. Américo Olympio do Prado. 

B. Francisco da Silva Machado. 

C. Antônio Pinto da Fonseca. 

D. Carlos Cavalcanti de Albuquerque. 

E. Rodolpho Eugênio Ferreira. 
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13. Qual o ano de instalação do município de Santo Antônio da Platina? 

A. 20/08/1910 

B. 20/08/1912 

C. 20/08/1913 

D. 20/08/1914 

E. 20/08/1915 

 

14. Segundo o art. 25 da Lei nº 1.350, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos 

e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Platina, ao entrar em exercício, o servidor 

nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) anos, 

durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados 

os seguintes fatores: 

A. Assiduidade, Capacidade de iniciativa, Produtividade; Responsabilidade, Empatia. 

B. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

C. Empatia, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Número de faltas, Responsabilidade. 

D. Assiduidade, Disciplina, Capacidade de iniciativa, Produtividade, Responsabilidade. 

E. Sinergia, Disciplina, Capacidade gerencial, Produtividade, Liderança. 

 

15. O primitivo homem paranaense pertencia à família tupi-guarani e jê. Foram os tupis que deram nome ao 

Estado: Paraná. Na língua tupi-guarani, qual é o significado de Paraná?  

A. Rio Bonito. 

B. Rio Caudaloso.  

C. Água Grande. 

D. Rio Grande. 

E. Rio da Prata. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO 

NUTRICIONISTA (16-40) 

 

16. De acordo com o Código de Ética do profissional Nutricionista Resolução CFN nº 599, de 25 de fevereiro 

de 2018, é CORRETO afirmar: 

 

I - A prescrição dietética é atividade privativa do nutricionista, quando presta assistência em ambiente 

hospitalar, que envolve o plano alimentar, devendo ser elaborada com base nas diretrizes estabelecidas no 

diagnóstico de nutrição, devendo conter data, Valor Energético Total (VET), consistência, macro e 

micronutrientes, fracionamento, assinatura seguida de carimbo, número e região da inscrição no CRN do 

nutricionista responsável pela prescrição. 

II - Nas demais áreas, a prescrição dietética pode ser realizada por outros profissionais da área da saúde, além 

do nutricionista. 

A. Ambas as afirmações estão incorretas. 

B. A afirmação I está correta e a afirmação II está incorreta. 

C. A afirmação I está incorreta e a afirmação II está correta. 

D. Ambas as informações estão corretas. 

E. Essas afirmações não constam no respectivo código de ética. 
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17. O direito dos povos de decidir seu próprio sistema alimentar e de produzir alimentos saudáveis e 

culturalmente adequados, acessíveis, de forma sustentável e ecológica, colocando aqueles que produzem, 

distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas e políticas alimentares, acima das exigências de 

mercado, segundo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, refere-se ao conceito de (assinale a 

alternativa CORRETA): 

A. Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável. 

B. Segurança Alimentar e Nutricional. 

C. Soberania Alimentar. 

D. Cultura Alimentar. 

E. Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. 

 

18. Em que ano o Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas (DHANA) foi incorporado à 

Constituição Brasileira?  

A. 1988. 

B. 1990. 

C. 2006. 

D. 2010. 

E. 2013. 

 

19. Marque a alternativa CORRETA que corresponde aos programas públicos desenvolvidos no Brasil e que 

estimulam diretamente a produção e a geração de renda da agricultura familiar: 

A. Programa de Alimentação do Trabalhador e Programa Saúde na Escola. 

B. Programa Auxílio Brasil e Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

C. Programa Alimenta Brasil e Programa Auxílio Brasil. 

D. Programa Saúde na Escola e Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

E. Programa Alimenta Brasil e Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

20. No contexto da Segurança Alimentar e Nutricional, a Medida Provisória da Presidência da República do 

Brasil, nº 870, de 1 de janeiro de 2019, refere-se à: 

A. Criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

B. Extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

C. Regulamentação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. 

D. Instituição da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

E. Instituição da Câmara Técnica de Alimentação e Nutrição. 

 

21. A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) está inserida nas políticas de diversas áreas, 

entre elas, do Ministério da Educação (MEC). De acordo com a legislação do MEC [Lei nº13.666/2018] para 

o currículo básico, como está incluída a PAAS? 

A. Realização de Educação Alimentar e Nutricional no Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

B. Realização de Educação Alimentar e Nutricional como tema transversal nas disciplinas. 

C. Realização de Educação Alimentar e Nutricional no Programa Saúde na Escola. 

D. Realização de Educação Alimentar e Nutricional no Programa Alimenta Brasil. 

E. Realização de Educação Alimentar e Nutricional no Programa Auxílio Brasil. 
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22. A 2ª edição do Guia Alimentar para a População Brasileira [2014] foi elaborado com base em 5 princípios, 

entre estes, “Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente 

sustentável”, considerando que o impacto social e ambiental da produção também é influenciado pelo tipo de 

processamento utilizado para os alimentos. Neste contexto, o Guia apresenta quatro recomendações para a 

escolha dos alimentos. Assinale a alternativa INCORRETA:  

A. Consuma alimentos in natura ou minimamente processados, pelo menos uma vez ao dia, na sua 

alimentação. 

B. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar 

preparações culinárias. 

C. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os, em pequenas quantidades, como parte de 

refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. 

D. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os, em pequenas quantidades, como ingredientes 

de preparações culinárias. 

E. Evite alimentos ultraprocessados. 

 

23. O Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), elaborado pelo Ministério 

da Saúde, tem o objetivo de promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, 

integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de 

risco, além de apoiar os serviços de saúde voltados às doenças crônicas. Das 12 metas instituídas no Plano 

referente ao período de 2011-2022, apenas 8 metas serão monitoradas no Plano referente ao período de 2021-

2030, devido à dificuldade de monitoramento. Assinale a alternativa CORRETA, que corresponde à meta que 

não será monitorada no Plano 2021-2030: 

A. Deter o crescimento da obesidade em adultos.  

B. Aumentar o consumo recomendado de frutas e hortaliças em 10%. 

C. Aumentar a prevalência da prática de atividade física no tempo livre em 10%. 

D. Reduzir a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes. 

E. Reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%. 

 

24. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2019 pelo IBGE, com a população 

brasileira maior de 18 anos, marque a alternativa CORRETA sobre as informações referentes ao Excesso de 

Peso (IMC ≥25 Kg/m2) e Obesidade (IMC ≥30 Kg/m2) deste grupo: 

A. O excesso de peso está presente em 60,3% dos brasileiros maiores de 18 anos, apresentando prevalência 

maior entre os homens. 

B. A obesidade está presente em 12,1% dos brasileiros maiores de 18 anos, apresentando prevalência maior 

entre os homens. 

C. O excesso de peso está presente em 40,8% dos brasileiros maiores de 18 anos, apresentando prevalência 

maior entre as mulheres. 

D. A obesidade está presente em 25,9% dos brasileiros maiores de 18 anos, apresentando prevalência maior 

entre as mulheres. 

E. O déficit de peso está presente em 16% dos brasileiros maiores de 18 anos, apresentando prevalência 

maior entre os homens. 
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25. A Vigilância Alimentar e Nutricional preconiza a antropometria para avaliação nutricional de idosos, 

tendo como critério prioritário a classificação do IMC, considerando pontos de corte diferentes daqueles 

utilizados para adultos, devido a alterações fisiológicas que ocorrem nos idosos. Dentre essas alterações, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

A. Diminuição do peso com a idade, que está relacionada à redução do conteúdo da água corporal e da 

massa muscular, sendo mais evidente no sexo masculino.  

B. Alterações ósseas em decorrência da osteoporose.  

C. Declínio da altura com o avançar da idade, que se dá em decorrência da compressão vertebral, mudanças 

nos discos intervertebrais, aumento do tônus muscular e alterações posturais.  

D. Mudança na quantidade e distribuição do tecido adiposo subcutâneo.  

E. Redução da massa muscular devido à sua transformação em gordura intramuscular, o que leva à 

alteração na elasticidade e na capacidade de compressão dos tecidos. 

 

26. O uso de ‘indicadores antropométricos’ na avaliação do estado nutricional de indivíduo ou coletividades 

é adequado e viável para ser adotado em serviços de saúde? Por quê? 

A. Não, porque reduz as possibilidades de análise dos dados e a comparação dos resultados. 

B. Não, porque não permite comparações internacionais da situação nutricional de grupos vulneráveis. 

C. Sim, porque, apesar de ser invasivo, os resultados são confiáveis. 

D. Não, porque o alto custo de equipamentos inviabiliza a sua utilização em serviços de saúde. 

E. Sim, porque tem baixo custo, simplicidade de realização, não é invasivo, é de fácil aplicação e 

padronização. 

 

27. Quais são os dados antropométricos preconizados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do 

Ministério da Saúde, usado para fins de Vigilância Nutricional nas diversas fases do curso da vida?  

A. Peso, Estatura/Altura e Circunferência da Cintura, para todas as fases do curso da vida. 

B. Peso e Estatura/Altura, para todas as fases do curso da vida. 

C. Peso e Estatura/Altura apenas para crianças e adolescentes. 

D. Circunferência da Cintura para gestantes. 

E. Circunferência da Cintura para adultos e idosos. 

 

28. Marque a alternativa CORRETA, que corresponde aos conceitos referentes à avaliação do estado 

nutricional de indivíduo ou coletividades, respectivamente: 

 

I - “Combinação entre duas medidas antropométricas”. 

II - “Corresponde à classificação que é atribuída a um indivíduo ou a uma população, saudável ou não, como 

resultado da aplicação de um valor crítico a um índice”. 

III - “Chamados de valores críticos, correspondem aos limites que separam os indivíduos que estão saudáveis 

daqueles que não estão saudáveis”. 

IV - “Quantifica a distância do valor observado em relação à mediana dessa medida ou ao valor que é 

considerado normal na população”. 

A. Ponto de Corte, Escore-z, Índice, Indicador. 

B. Indicador, Ponto de Corte, Escore-z, Índice. 

C. Escore-z, Índice, Indicador, Ponto de Corte. 

D. Indicador, Índice, Escore-z, Ponto de Corte. 

E. Índice, Indicador, Ponto de Corte, Escore-z. 
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29. De acordo com o Ministério da Saúde, o ganho de peso total recomendado durante a gestação de uma 

mulher adulta deve ser calculado em função do estado nutricional pré-gestacional, ou seja, Baixo peso, 

Adequado, Sobrepeso e Obesidade. Marque a alternativa INCORRETA: 

A. Gestante de Baixo peso pré-gestacional deverá ganhar entre 12,5 e 18,0 kg, durante toda a gestação.  

B. Gestante com IMC pré-gestacional adequado deverá ganhar entre 11,5 e 16,0 kg, durante toda a 

gestação.  

C. Gestante com Sobrepeso pré-gestacional deverá ganhar entre 7,0 e 11,5 kg, durante toda a gestação.  

D. Gestante com Obesidade pré-gestacional deverá apresentar ganho de peso em torno de 7 kg, durante 

toda a gestação. 

E. Gestante com Obesidade pré-gestacional não deverá apresentar ganho de peso, durante toda a gestação. 

 

30. O Aleitamento Materno Exclusivo é recomendado até os 6 meses, e complementar até os 2 anos ou mais 

de vida da criança. Entretanto, há condições em que não se recomenda à mãe amamentar seu filho. Que 

condições são essas? Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Mães infectadas pelo HIV (vírus da AIDS) e pelo vírus HTLV1 e HTLV2. 

B. Mães usuárias de álcool. 

C. Mães usuárias de drogas ilícitas. 

D. Mães em uso de algum medicamento compatível com a amamentação. 

E. Mães de crianças menores de 6 meses que receberam vacina contra a febre amarela. 

 

31. Conforme consta nas recomendações do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos do Ministério 

da Saúde, o açúcar não deve ser oferecido à criança menor de 2 anos. Assinale a alternativa INCORRETA:  

A. Os tipos de açúcar não recomendados são: branco, cristal, demerara, mascavo, açúcar de coco, xarope 

de milho, mel, melado e rapadura. 

B. O consumo precoce de açúcar aumenta a chance de ganho de peso durante a infância e, 

consequentemente, o desenvolvimento de obesidade e outras doenças na vida adulta. 

C. Se a criança for acostumada com preparações açucaradas neste período, poderá ter dificuldade de aceitar 

verduras, legumes e outros alimentos saudáveis. 

D. O mel é um produto natural, porém, seu uso não é recomendado para crianças menores de dois anos, 

apenas por apresentar risco de contaminação por bactéria associada ao botulismo. 

E. O consumo de açúcar pode provocar placa bacteriana entre os dentes e cárie. 

 

32. Diversos fatores dietéticos já têm comprovada relação com o ganho de peso na infância e na adolescência, 

EXCETO: 

A. O hábito de “beliscar” alimentos. 

B. O aumento da frequência de refeições fora de casa (restaurantes e fast food). 

C. A omissão do café da manhã.  

D. O alto consumo de bebidas açucaradas. 

E. O baixo consumo de frutas e vegetais. 

 

 

 

 

 

 



11 

 

33. As intervenções nutricionais para crianças e adolescentes com excesso de peso devem pautar-se nas 

recomendações listadas a seguir, EXCETO: 

A. Manter o crescimento e a saúde da criança e do adolescente com ênfase na construção de hábitos 

saudáveis. 

B. Orientar alimentação saudável e atividade física para manutenção do peso corporal. 

C Visar a perda de peso em crianças e adolescentes com excesso de peso, sem complicações decorrentes. 

D. Visar a perda de peso em crianças de 2 a 7 anos com obesidade, desde que apresentem complicações 

decorrentes. 

E. Visar a perda de peso em crianças > 7 anos com sobrepeso, desde que apresentem complicações 

decorrentes. 

 

34. A obesidade em crianças e adolescentes representa um grande problema de saúde pública no mundo, no 

qual os fatores ambientais estão entre as principais causas. Marque a alternativa CORRETA, que corresponde 

ao conceito de ambiente obesogênico: 

A. Promotor ou facilitador de escolhas alimentares saudáveis e de comportamentos saudáveis, os quais 

dificultam a adoção e a manutenção de hábitos alimentares não saudáveis e o sedentarismo. 

B. Promotor ou facilitador de escolhas alimentares não saudáveis e de comportamentos sedentários, os 

quais dificultam a adoção e a manutenção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de 

atividade física. 

C. Não promotor ou dificultador de escolhas alimentares não saudáveis e de comportamentos sedentários, 

os quais dificultam a adoção e a manutenção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de 

atividade física. 

D. Promotor ou facilitador de escolhas alimentares não saudáveis e de comportamentos sedentários, os 

quais facilitam a adoção e a manutenção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade 

física. 

E. Promotor ou dificultador de escolhas alimentares não saudáveis e de comportamentos sedentários, os 

quais facilitam a adoção e a manutenção de hábitos alimentares não saudáveis e o sedentarismo, não 

sendo a prática regular de atividade física classificada como hábito saudável. 

 

35. Da fecundação ao envelhecimento, o corpo passa por fases de desenvolvimento nas quais o organismo é 

mais vulnerável ao ambiente, ocorrem intensas mudanças no número de células do corpo, na morfologia dos 

tecidos, na secreção de hormônios e no metabolismo. Estas fases da vida são pontos importantes para a 

suscetibilidade a eventos externos que podem levar a maior predisposição para o surgimento de doenças no 

futuro. Esse conceito é chamado de Origem Desenvolvimentista do Processo Saúde e Doença. Quais são essas 

fases?  

A. Adolescência, gestação, lactação e idade adulta. 

B. Adolescência, gestação, idade adulta, velhice. 

C. Infância, adolescência, gestação e lactação. 

D. Infância, adolescência, gestação e idade adulta. 

E. Gestação, lactação, idade adulta e velhice. 
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36. De acordo com a recomendação para Ingestão Adequada (AI) de Fibras Totais em g/dia na dieta, é 

CORRETO afirmar:   

A. Não há recomendação de AI de fibras para crianças menores de 1 (um) ano. 

B. A recomendação para AI de fibras em g/dia aumenta progressivamente com o passar da idade, para 

homens e mulheres. 

C. A recomendação para AI de fibras em g/dia para homens aumenta a partir dos 50 anos. 

D. A recomendação para AI de fibras em g/dia para mulheres adultas é maior do que para homens adultos. 

E. A recomendação para AI de fibras em g/dia para gestantes é maior do que para lactantes. 

 

37. A Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), 

realizada anualmente pelo Ministério da Saúde na população maior de 18 anos, mostrou que, em 2020, no 

conjunto das 27 cidades, 8,2% informaram ter diagnóstico médico de diabetes e 25,2% informaram ter 

diagnóstico médico de hipertensão arterial. Com base nos dados da VIGITEL Brasil 2020, marque a 

alternativa INCORRETA: 

A. A frequência da diabetes é maior entre as mulheres do que entre os homens. 

B. A frequência da diabetes, em ambos os sexos, aumentou com a idade e diminuiu com o nível de 

escolaridade. 

C. A frequência da hipertensão arterial é maior entre as mulheres do que entre os homens. 

D. A frequência da hipertensão arterial, em ambos os sexos, aumentou com a idade e diminuiu com o nível 

de escolaridade. 

E. A frequência da diabetes e da hipertensão arterial é maior nos homens do que nas mulheres. 

 

38. No que se refere à alimentação escolar, é INCORRETO afirmar: 

A. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) autorizou, durante o período de suspensão das 

aulas, em razão de situação de emergência da pandemia do Covid-19, a distribuição de gêneros 

alimentícios adquiridos ou a serem adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos 

estudantes das escolas públicas de educação básica. 

B. A educação alimentar e nutricional é uma das diretrizes da alimentação escolar, estando incluída no 

processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação 

e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional. 

C. Os cardápios da alimentação escolar podem ser elaborados por um professor Responsável Técnico, 

tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo a respeitar 

as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na 

sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na promoção da alimentação 

adequada e saudável. 

D. Os cardápios devem ser adaptados para atender aos estudantes diagnosticados com necessidades 

alimentares especiais, como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias 

alimentares, dentre outras. 

E. Em unidades escolares que ofertam alimentação escolar em período parcial, os cardápios devem ofertar, 

obrigatoriamente, no mínimo 280g/estudantes/semana de frutas in natura, legumes e verduras, ou seja, 

frutas in natura, no mínimo, dois dias por semana, e hortaliças, no mínimo, três dias por semana.  
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39. A Classificação NOVA de alimentos se baseia na extensão e no propósito do processamento industrial 

aplicado para preservar, extrair, modificar ou criar alimentos, alocando os alimentos em 4 grupos. Qual destes 

grupos corresponde aos alimentos altamente convenientes, atrativos, lucrativos, competitivos e 

nutricionalmente desbalanceados? 

A. Alimentos in natura ou minimamente processados.  

B. Ingredientes culinários processados. 

C. Alimentos processados. 

D. Alimentos ultraprocessados.  

E. Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

40. A RDC nº 150, de 13 de abril de 2017, dispõe sobre o enriquecimento de alimentos com ferro e ácido 

fólico, obrigatória em todo o território nacional. Quais são os alimentos destinados ao consumo humano, 

comercializados nos mercados, e que estão incluídos nesta resolução? 

A. Farinha de milho flocada e farinha de trigo. 

B. Farinha de milho e farinha de trigo integral. 

C. Farinha de trigo e farinha de milho. 

D. Farinha de Biju e farinha de trigo. 

E. Farinha de trigo integral e farinha de trigo. 
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