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Emprego 

Nutricionista 

Atenção 
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta. 

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 

Instruções 

 

Para fazer a prova você usará: 

 este caderno de prova; 

 um cartão-resposta que contém o seu nome, 

número de inscrição e espaço para assinatura. 

 

Verifique, no caderno de prova, se: 

 faltam folhas; 

 a sequência de questões está correta; 

 há imperfeições gráficas que possam causar 

dúvidas. 

 

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 

irregularidade. 

 

Informações importantes 

 

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante 

a realização da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 

alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). 

Apenas uma delas deverá ser assinalada. 

 A interpretação das questões é parte integrante 

da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais. 

 Não destaque folhas da prova. 

 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno 

de prova completo e o cartão-resposta 

devidamente preenchido e assinado. 
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Conhecimentos Gerais      (20 questões) 

 

Leia o texto abaixo para responder às 8 (oito) 

primeiras questões imediatamente 

subsequentes. 

 

"Por 13 anos, eu só pensava em sair de 

Guantánamo" 

 

Ex-detentos da prisão militar norte-americana 

em Cuba falam sobre a vida no Uruguai após 

três meses de liberdade. Da Agência Brasil 

Por Agência Brasil — publicado 12/03/2015 

04:52 

 

Sorridente, de camisa quadriculada, 

Abdelhadi Faraj poderia se passar por turista, 

em férias no Uruguai. No computador da antiga 

casa de Montevidéu, ele mostra as fotos da 

viagem à cidade histórica de Colônia, a convite 

de um empresário local. O sírio, de 34 anos, 

aparece junto com seus companheiros em uma 

fazenda, na piscina, compartilhando um 

churrasco e sobrevoando, em um jatinho 

particular, o país que o acolheu. Nem parece 

que Abdelhadi vive em liberdade há apenas três 

meses, depois de passar um terço da vida em 

Guantánamo – a prisão militar norte-americana 

em Cuba, para onde foram levados centenas de 

suspeitos de terrorismo, depois do ataque de 11 

de setembro de 2001 às torres do World Trade 

Center, em Nova York. 

Detido em 2002, enquanto tentava 

cruzar a fronteira do Afeganistão com o 

Paquistão, ele poderia ter saído de Guantánamo 

em 2009, quando o governo americano – após 

reexaminar seu processo – determinou a 

transferência. “No entanto, permaneci outros 

cinco anos nessa prisão, desesperado ao ver 

que meu próprio país – a Síria – mergulhava em 

uma sangrenta guerra civil, tornando a minha 

repatriação impossível”, conta Abdelhadi, em 

carta de agradecimento que publicou no 

jornal El Pais, assim que desembarcou em 

Montevidéu em dezembro. “Se não fosse pelo 

Uruguai, eu ainda estaria naquele buraco negro 

em Cuba.” 

Abdelhadi é um dos seis prisioneiros de 

Guantánamo, libertados pelos Estados Unidos e 

acolhidos pelo governo uruguaio como 

refugiados. “Nem consigo acreditar que estou 

aqui”, disse, em entrevista à Agência Brasil. 

Três meses em liberdade foram o suficiente 

para que ele se atualizasse: abriu conta no 

Facebook, aprendeu a dirigir com um amigo e 

instalou no computador um programa gratuito 

para aprender espanhol. Ele quer trabalhar 

como açougueiro – profissão que exercia antes 

de ser preso. Mas a inserção na sociedade leva 

tempo – especialmente em um país estranho, 

longe da família. 

“Eu sei cortar a carne de acordo com o rito 

muçulmano, que é diferente do jeito que fazem 

aqui”, explica Abdelhadi. “E ainda não me 

recuperei do tempo que passei em 

Guantánamo: tenho dor de estômago, asma e 

me sinto cansado”, diz. 

Nesta semana e na outra, os seis ex-

prisioneiros – quatro sírios, um tunisiano e um 

palestino – serão examinados no Hospital Militar 

(o mesmo para onde foram levados assim que 

chegaram a Montevidéu). O próximo passo será 

reacomodá-los: até agora, o grupo estava sendo 

acompanhado pela central sindical uruguaia 

PIT-CNT, que emprestou um antigo casarão 

para alojá-los. Mas o espaço era pequeno e 

dois deles foram levados a um hotel, até que o 

Serviço Ecumênico para a Dignidade Humana 

(Sedhu) – uma organização dedicada a 

refugiados – assuma o caso deles e encontre 

um apartamento para cada um. 

 

BRASIL, Agência. “Por 13 anos, eu só pensava 

em sair de Guantánamo”. Disponível em: < 

http://www.cartacapital.com.br/internacional/durante-

http://www.cartacapital.com.br/autores/Agencia-Brasil
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13-anos-eu-so-pensava-em-sair-de-guantanamo-

6841.html>. Acesso em: 23 mar. 2015. 

 

1- O texto refere-se:  

A. a uma prisão cubana destinada a abrigar 

prisioneiros militares. 

B. a uma prisão para sírios situada em 

Cuba. 

C. a uma prisão para sírios situada nos 

Estados Unidos. 

D. a uma prisão estadunidense localizada 

em Cuba. 

E. a uma prisão estadunidense para abrigar 

cubanos que cometeram crimes de 

guerra. 

 

2- “O sírio, de 34 anos, aparece junto com 

seus companheiros em uma fazenda, na 

piscina, compartilhando um churrasco e 

sobrevoando, em um jatinho particular, o 

país que o acolheu”. Levando em 

consideração a totalidade do texto e a 

história específica de Abdelhadi Faraj, é 

possível identificar que o fragmento textual 

citado nesta questão estabelece contraste 

entre campos semânticos representados 

pelos pares de palavras abaixo, exceto:  

A. “fartura” e “restrição”. 

B. “exuberância” e “privação”. 

C. “perspectiva” e “limitação”. 

D. “socialização” e “isolamento”. 

E. “repatriação” e “exílio”. 

 

3- Qual dos fragmentos textuais abaixo 

caracteriza, de forma mais explícita e 

específica, o processo de (re)socialização 

que Abdelhadi Faraj está vivenciando? 

A. “...abriu conta no Facebook, aprendeu a 

dirigir com um amigo e instalou no 

computador um programa gratuito para 

aprender espanhol.” 

B. “Eu sei cortar a carne de acordo com o 

rito muçulmano, que é diferente do jeito 

que fazem aqui...” 

C. “No entanto, permaneci outros cinco 

anos nessa prisão, desesperado ao ver 

que meu próprio país – a Síria – 

mergulhava em uma sangrenta guerra 

civil, tornando a minha repatriação 

impossível...” 

D. “O próximo passo será reacomodá-los: 

até agora, o grupo estava sendo 

acompanhado pela central sindical 

uruguaia PIT-CNT, que emprestou um 

antigo casarão para alojá-los.” 

E. “Detido em 2002, enquanto tentava 

cruzar a fronteira do Afeganistão com o 

Paquistão, ele poderia ter saído de 

Guantánamo em 2009, quando o 

governo americano – após reexaminar 

seu processo – determinou a 

transferência.” 

 

4- “Detido em 2002, enquanto tentava cruzar a 

fronteira do Afeganistão com o Paquistão, 

ele poderia ter saído de Guantánamo em 

2009, quando o governo americano – após 

reexaminar seu processo – determinou a 

transferência.” Considerando o valor 

original da conjunção empregada, neste 

período composto, qual é a classificação da 

oração “enquanto tentava cruzar a fronteira 

do Afeganistão com o Paquistão”? 

A. Oração subordinada adverbial causal. 

B. Oração subordinada adverbial temporal. 

C. Oração coordenada sindética causal. 

D. Oração coordenada sindética temporal. 

E. Oração coordenada sindética explicativa. 

 

5- Por qual razão a palavra “meses”, em “Nem 

parece que Abdelhadi vive em liberdade há 

apenas três meses”, aparece grafada no 

texto sem acento circunflexo? 

A. Porque ela foi grafada incorretamente. 

Uma vez que deriva da palavra “mês”, a 

qual possui acento circunflexo, deveria 

ter sido igualmente acentuada. 

B. Porque, no trecho em questão, a palavra 

“meses” é uma monossílaba átona. 

Sendo assim, difere-se de “mês”, que é 

uma monossílaba tônica. As 

monossílabas átonas não são 

acentuadas. 

C. Porque “meses”, diferentemente de 

“mês”, não é uma monossílaba tônica, 
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mas sim uma paroxítona terminada em 

“es"; a qual, portanto, não deve ser 

acentuada. 

D. Porque “meses” é uma oxítona 

terminada em “ES" e, como tal, não deve 

ser acentuada. 

E. Porque a palavra “meses” foi grafada 

incorretamente. Por ser uma paroxítona 

terminada em “es”, deveria ter sido 

acentuada. 

 

6- “Se não fosse pelo Uruguai, eu ainda 

estaria naquele buraco negro em Cuba.” 

Considerando o valor original da conjunção 

empregada, a oração “se não fosse pelo 

Uruguai” transmite ideia de:  

A. causa. 

B. consequência. 

C. concessão. 

D. condição. 

E. agradecimento. 

 

7- O texto apresenta algumas palavras ou 

sintagmas que, por oposição, remetem à 

condição de prisioneiro à qual Abdelhadi 

Faraj estava, até então, submetido. É o que 

ocorre, por exemplo, com a palavra “turista” 

logo no primeiro parágrafo. Que outra 

palavra ou sintagma é empregado com o 

mesmo propósito? 

A. “buraco negro em Cuba” 

B. “um dos seis prisioneiros de 

Guantánamo” 

C. “camisa quadriculada” 

D. “um terço da vida” 

E. “açougueiro” 

 

8- Para que foram utilizados os travessões em 

“até que o Serviço Ecumênico para a 

Dignidade Humana (Sedhu) – uma 

organização dedicada a refugiados – 

assuma o caso deles e encontre um 

apartamento para cada um”? 

A. Para demarcar a oração subordinada 

adjetiva explicativa. 

B. Para demarcar a oração subordinada 

adjetiva restritiva. 

C. Para introduzir a fala de Abdelhadi Faraj. 

D. Para marcar o vocativo. 

E. Para marcar o aposto. 

 

9- Assinale a alternativa em cuja oração não 

se respeita a regência culta do verbo ou 

nome nela empregado. 

A. No Brasil, não se obedece às leis de 

trânsito. 

B. Ninguém respondeu à pergunta do 

investigador. 

C. A enfermeira assistiu o doente 

carinhosamente. 

D. Nós assistimos ao filme daquele diretor 

espanhol. 

E. Eu aspiro à vaga de servidor público no 

município de Treviso. 

 

10- Levando em conta a modalidade culta da 

língua portuguesa, nos pares abaixo, 

assinale a alternativa cujo termo ou 

sintagma em destaque não foi corretamente 

substituído pelo pronome oblíquo 

igualmente destacado. 

A. Fiz o bolo para a festa. Fi-lo para a 

festa. 

B. Restaram apenas as tarefas mais 

trabalhosas para nós. Restaram-nos 

apenas as tarefas mais trabalhosas. 

C. Convocaram aquele jovem rapaz para 

ser mesário. Convocaram-lhe para ser 

mesário. 

D. Aquele garotinho obedece à mãe dele 

disciplinadamente. Aquele garotinho 

obedece-lhe disciplinadamente. 

E. Joana namora Pedro há quatro anos. 

Joana o namora há quatro anos. 

 

11- Das orações abaixo, assinale a única 

oração cujo verbo se relaciona com seu 

complemento através de preposição, ou 

seja, cujo verbo é transitivo indireto. 

A. O senhor Jacinto comprou a tela que 

estavam leiloando. 

B. A bailarina obedeceu à chamada para 

dar início ao espetáculo. 

C. Prefiro estudar à noite. 

D. João estava estudando na biblioteca 

ontem à noite. 
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E. A comissão de vereadores chegou 

ontem à capital federal. 

 

12- Assinale a única alternativa em que há um 

adjetivo posposto referindo-se 

simultaneamente a dois substantivos de 

gêneros diferentes que o antecedem. 

A. Compraram péssima roupa e par de 

sapatos naquela loja. 

B. Houve má compreensão e reação da tua 

parte. 

C. Minha esposa não gostou daquela 

poltrona e sofá estofado. 

D. Compramos licor e azeite espanhóis. 

E. José encomendou vinho e azeitonas 

portugueses. 

 

13- Assinale a única alternativa cuja oração não 

contém palavra grafada em desacordo com 

o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

portuguesa. 

A. Os condôminos estiveram reunidos em 

assembléia. 

B. Aquele trabalhador moi cana todos os 

dias. 

C. A jibóia passou por entre as pernas do 

caçador. 

D. A gestante foi encaminhada ao hospital 

com forte enjoo. 

E. Vocês não vêem que estamos em tempo 

de intolerância e preconceito político? 

 

14- Assinale a única alternativa em que, na 

segunda oração do par, o verbo foi 

pluralizado em conformidade com a 

modalidade culta da língua portuguesa. 

 

A. Ele vem ao Brasil na próxima semana. 

Eles veem ao Brasil na próxima semana. 

B. Ele vê muitas injustiças sociais na 

América Latina. Eles vêm muitas 

injustiças sociais na América Latina. 

C. Ele sempre põem a carteira sobre sua 

mesa de trabalho. Eles sempre põe a 

carteira sobre sua mesa de trabalho. 

D. Este relatório contêm muitas páginas. 

Estes relatórios contém muitas páginas. 

E. A doença psíquica provém de uma 

atividade mental muito tumultuada. As 

doenças psíquicas provêm de uma 

atividade mental muito tumultuada. 

 

15- Considerando as prescrições gramaticais 

quanto ao uso dos verbos e à concordância 

verbal, assinale a única alternativa em cuja 

oração o verbo foi indevidamente 

empregado. 

A. Não fazia muitos dias em que nós 

havíamos nos encontrado. 

B. Não havia livros suficientes para que o 

grupo de acadêmicos estudasse. 

C. Se não estou enganado, fazem mais de 

três anos que não a vejo. 

D. Visitou ontem o Cristo Redentor o grupo 

de vinte estudantes estrangeiros recém-

chegado ao Brasil. 

E. Os dois músicos são os que compõem a 

maior parte das canções da banda. 

 

16- Dos pares de palavras abaixo, assinale 

aquele em que ambas as palavras 

passaram pelo mesmo processo de 

formação. 

A. ilegal; ilegalmente. 

B. desordem; desespero. 

C. tributação; mansão. 

D. longitudinal; independentemente. 

E. inadequadamente; desmaterialização. 

Leia o texto abaixo para responder às 3 

(três) questões imediatamente 

subsequentes. 

 

Pedagogia da autonomia 

Primeiras palavras 

 

Na verdade, seria incompreensível se a 

consciência de minha presença no mundo não 

significasse já a impossibilidade de minha 

ausência na construção da própria presença. 

Como presença consciente no mundo não 

posso escapar à responsabilidade ética no meu 

mover-me no mundo. Se sou puro produto da 

determinação genética ou cultural ou de classe, 

sou irresponsável pelo que faço no mover-me 

no mundo e se careço de responsabilidade não 
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posso falar em ética. Isto não significa negar os 

condicionamentos genéticos, culturais, sociais a 

que estamos submetidos. Significa reconhecer 

que somos seres condicionados, mas não 

determinados. Reconhecer que a História é 

tempo de possibilidade e não de determinismo, 

que o futuro, permita-se-me reiterar, é 

problemático e não inexorável.  

Devo enfatizar também que este é um 

livro esperançoso, um livro otimista, mas não 

ingenuamente construído de otimismo falso e de 

esperança vã. As pessoas, porém, inclusive de 

esquerda, para quem o futuro perdeu sua 

problematicidade - o futuro é um dado dado - 

dirão que ele é mais um devaneio de sonhador 

inveterado.  

Não tenho raiva de quem assim pensa. Lamento 

apenas sua posição: a de quem perdeu seu 

endereço na História.  

A ideologia fatalista, imobilizante, que 

anima o discurso neoliberal anda solta no 

mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste 

em convencer-nos de que nada podemos contra 

a realidade social que, de história e cultural, 

passa a ser ou a virar "quase natural". Frases 

como "a realidade é assim mesmo, que 

podemos fazer?" ou "o desemprego no mundo é 

uma fatalidade do fim do século" expressam 

bem o fatalismo desta ideologia e sua 

indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de 

vista de tal ideologia, só há uma saída para a 

prática educativa: adaptar o educando a esta 

realidade que não pode ser mudada. O de que 

se precisa, por isso mesmo, é o treino técnico 

indispensável à adaptação do educando, à sua 

sobrevivência. O livro com que volto aos leitores 

é um decisivo não a esta ideologia que nos 

nega e amesquinha como gente.  

De uma coisa, qualquer texto necessita: 

que o leitor ou leitora a ele se entregue de forma 

crítica, crescentemente curiosa. É isto o que 

este texto espera de você, que acabou de ler 

estas "Primeiras Palavras". 

 

(FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 

Brasil: Sabotagem, 2002. 92p.) 

 

17- Assinale a única alternativa coerente com o 

conteúdo do texto. 

A. Para o autor, o comportamento humano 

é incondicional e exclusivamente 

determinado por sua herança genética.  

B. Para o autor, são os condicionamentos 

genéticos, culturais, sociais a que o ser 

humano está submetido os três únicos 

fatores que determinarão sua forma de 

pensar e interagir no mundo. 

C. Para o autor, embora os fatores 

genéticos, culturais e sociais tenham 

peso na forma como o ser humano 

enxerga o mundo e se comporta nele; o 

ser humano, capaz de reconhecer-se 

como tal e de analisar a história, é capaz 

de construir ou reconstruir a sua 

presença no mundo e, por conseguinte, 

de modificar a si mesmo e ao mundo em 

que está inserido. 

D. Paulo Freire concorda com o discurso 

neoliberal de que a realidade social em 

que estamos inseridos é, na verdade, 

uma realidade “quase natural”. 

E. Para Paulo Freire, o pensamento 

neoliberal coloca o educando diante de 

uma situação inconformista com a 

realidade, pois este é levado a crer que 

os fatores genéticos, culturais e sociais a 

que está submetido irão determinar a 

sua consciência e a sua condição no 

mundo de forma invariável. 

 

18- É possível inferir que, em relação à 

realidade social humana, o autor assume 

uma postura:  

A. indiferente. 

B. apática. 

C. criticamente otimista. 

D. ingenuamente otimista. 

E. revoltada e pessimista. 

 

19- Em outro trecho do texto, o autor emprega 

outra conjunção ou locução conjuntiva com 

o mesmo valor semântico da conjunção 

“mas” empregada na seguinte passagem: 

“Significa reconhecer que somos seres 

condicionados, mas não determinados.” 

Qual é essa outra conjunção? 

A. “que” 
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B. “porém" 

C. “e” 

D. “por conseguinte” 

E. “por isso” 

 

20- Assinale a única alternativa em cuja oração 

o “porquê” (ou variação) foi empregado em 

desacordo com a prescrição gramatical. 

A. O candidato chegou com atraso, porque 

um dos pneus de seu carro furou no 

caminho. 

B. O acusado não soube explicar porque 

seu telefone celular foi encontrado no 

automóvel da vítima. 

C. Ninguém soube explicar o porquê do 

acidente. 

D. A senhora Eliza não compareceu à 

reunião de ontem, por quê? 

E. A senhora Eliza não explicou por que 

não compareceu à reunião ordinária da 

empresa. 
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Conhecimentos Específicos     (20 questões) 

21- Assinale a alternativa correta. 

A. A glicose é o açúcar mais amplamente 

distribuído na natureza, apesar de ser 

raramente consumido na sua forma 

dissacarídica. 

B. A glicose na forma de polímero está 

presente no amido e celulose e é 

encontrada em todos dipeptídeos 

comestíveis. 

C. A glicose, tanto como monômero, como 

ligada à frutose para formar o 

dissacarídeo lactose, constitui uma 

grande fração do conteúdo sólido total 

de frutas e vegetais. 

D. A galactose é raramente encontrada na 

forma livre na natureza. A maior parte é 

produzida a partir do dissacarídeo 

lactose do leite. 

E. A sacarose é convertida em glicose e 

frutose pela enzima sacarose. 

 

22- Sobre as fibras, assinale a alternativa 

incorreta. 

A. Em ordem crescente de solubilidade 

teremos a celulose, hemicelulose e 

pectina. 

B. Os Frutoligossacarídeos (FOS) inulina e 

frutanos são compostos de polímeros de 

frutose, com frequência ligada a uma 

molécula inicial de glicose. 

C. Os FOS aumentam o crescimento 

bacteriano colônico e por isso têm sido 

utilizados como probióticos em humanos. 

D. A estrutura do ácido galacturônico da 

pectina absorve a água e forma gel, 

tornando-a amplamente utilizada para 

fabricar geleias e gelatinas. 

E. A lignina da semente de linhaça possui 

atividade fitoestrogênica e pode imitar o 

estrogênio em seus receptores nos 

órgãos reprodutores e ossos. 

 

23- Assinale a alternativa incorreta em relação 

às fontes dietéticas de sódio. 

A. Os alimentos proteicos de origem animal 

como leite, queijo, ovos, carne, aves e 

peixes possuem teor de sódio 

relativamente elevado. 

B. As fontes dietéticas de sódio são o sal 

usado na mesa, sal ou compostos de 

sódio adicionados durante o preparo ou 

processamento de alimentos, sódio 

inerente nos alimentos e água 

quimicamente amolecida. 

C. O glutamato monossódico utilizado como 

realçador de sabor em carnes, 

condimentos, picles, sopas, doce e 

especiarias contribui bastante para a 

ingestão de sódio. 

D. Em dietas de redução de sódio, esse 

pode ser substituído por pimenta, ervas 

e condimentos, vinagre, suco de limão e 

molho de soja. 

E. Outras fontes eventuais de sódio podem 

ser medicamentos como alguns 

antibióticos, alcalinizantes estomacais, 

produtos para tosse, laxativos, 

enxaguatórios bucais e cremes dentais 

eventualmente ingeridos. 

 

24- Em relação às vitaminas do complexo B é 

correto afirmar que: 

A. A vitamina B12 além das fontes 

dietéticas pode ser conseguida através 

da síntese pela microflora no cólon e ser 

absorvida nesse local. 

B. Vegetais verdes escuros são fontes ricas 

em folato, carne bovina magra também é 

uma boa fonte, exceto o fígado. 

C. A biodisponibilidade da vitamina B6 é 

superior nas fontes vegetais em relação 

às fontes animais. 

D. O leite e os ovos contêm pequenas 

quantidades de niacina (vitamina B3), 

mas são excelentes fontes de triptofano 

que pode ser convertido em niacina no 

metabolismo. 

E. Todas as alternativas estão incorretas. 
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25- Sobre as necessidades diárias de energia é 

incorreto afirmar. 

A. O gasto com metabolismo basal é 

influenciado predominantemente pelo 

sexo, e, em menor intensidade pela 

altura, idade, peso, composição 

corporal, clima e patologias. 

B. Denomina-se pessoa ativa aquela que, 

além de suas atividades, faz alguma 

atividade semanal pelo menos duas a 

três vezes por semana. 

C. Segundo a IOM (2002/2005), a pessoa, 

para ser considerada “pouco ativa” 

necessita praticar uma caminhada diária 

de 3,2 km ou atividade física equivalente 

além de sua rotina diária. 

D. O cálculo do fator atividade deve ser 

feito pelo detalhamento das atividades 

diárias da pessoa, lembrando-se que se 

gasta muito tempo com o ato de dormir, 

sentar (trabalhar, estudar ou assistir TV), 

de pé, andando de um lado para o outro 

E. O cálculo do gasto energético total para 

o peso atual deve equiparar-se ao valor 

energético apontado no inquérito 

alimentar, se a diferença for maior que 

300 calorias, o nutricionista deve avaliar, 

deve investigar a causa da diferença. 

 

26- Assinale a alternativa incorreta sobre a fase 

escolar. 

A. O escolar é a criança de 7 anos de idade 

até que entre na puberdade, pois a partir 

desse fenômeno, ela será avaliada sob 

outro prisma. 

B. O trato gastrointestinal está mais 

desenvolvido e o volume gástrico é 

comparável ao do adulto. 

C. É incomum o comportamento sedentário 

nessa fase, que costuma aparecer mais 

na adolescência devido ao videogame, 

computador, televisão e aulas 

extracurriculares como o inglês. 

D. É comum a diminuição da ingestão de 

leite nesse período, isso pode 

comprometer o aporte de cálcio para a 

formação da massa óssea 

principalmente as meninas entre 10 e 11 

anos. 

E. Famílias que cultivam o hábito de 

consumir sucos de frutas em quase 

todas as refeições, acabam fazendo com 

que a criança não consuma outros 

alimentos necessários, inclusive água, 

além desse hábito contribuir para 

obesidade. 

 

27- Assinale a alternativa incorreta. 

A. A deficiência de zinco recente pode 

desencadear sinais clínicos como 

pequena estatura, hipogonadismo, leve 

anemia e baixos níveis plasmáticos de 

zinco. 

B. Uma dieta rica em cereais não refinados 

e pães não fermentados, que contenham 

altos níveis de fitatos e fibras podem 

desencadear carências de zinco e ferro 

pela quelação dos mesmos e 

consequente inibição da absorção. 

C. Outros sintomas adicionais da 

deficiência de zinco são a alopecia, 

diminuição do paladar, demora na 

cicatrização de ferimentos, e diversas 

formas de lesões na pele. 

D. Os atletas também podem estar em 

maior risco de desenvolver deficiência de 

zinco, a atividade física aumenta a 

mobilização de zinco das reservas para 

o produção de zinco-metaloenzimas. 

E. A deficiência de zinco resulta uma 

variedade de defeitos imunológicos 

predispondo o individuo às infecções. 

 

28- Assinale a alternativa incorreta. 

A. A deficiência moderada de magnésio é 

aparentemente mais comum em 

indivíduos que evitam o consumo de 

folhas verdes escuras, leite e cereais 

integrais.  

B. A deficiência moderada de magnésio 

também pode se desenvolver em perdas 

aumentadas de eletrólitos, como na 

doença renal, terapia diurética, má 

absorção, hipertiroidismo, pancreatite 
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kwarshiokor, diabetes e distúrbios da 

glândula paratireóide. 

C. Uma baixa ingestão de magnésio é 

considerada um fator de risco pata 

hipertensão, assim como a baixa 

ingestão de potássio, cálcio e outros 

micronutrientes. 

D. É comum a toxicidade por magnésio em 

indivíduos que fazem uso de 

suplementos de magnésio. 

E. O hidróxido de magnésio diminui a 

absorção de ferro, cálcio, vitamina A e 

B12 e pode causar vômitos, náuseas e 

diarreia. 

 

29- Em relação a abordagem nutricional em 

adolescentes é correto afirmar: 

A. A adolescência é um período de grandes 

alterações físicas e cognitivas, porém as 

necessidades nutricionais não sofrem 

influência direta nessa fase. 

B. Os adolescentes com necessidades 

especiais como os esportistas, os com 

enfermidades crônicas, as grávidas, os 

usuários de drogas e álcool devem ser 

acompanhados por médicos 

especialistas somente. 

C. Na avaliação nutricional de adolescentes 

é necessário questionar sobre a 

quantidade e frequência de uso de 

tabaco, álcool e outras drogas para 

estimar o risco de deficiências 

nutricionais. 

D. O ambiente nutricional, incluído os pais, 

colegas, escola e fatores culturais não 

influenciam na rotina alimentar do 

adolescente, pois essa é uma 

característica inerente a genética do 

indivíduo. 

E. Para se ter sucesso na melhoria dos 

hábitos alimentares do adolescente não 

é necessário que ele tenha desejo de 

mudar. 

 

30- Sobre o Sistema de Vigilância Alimentar 

Nutricional (SISVAN) assinale a 

alternativa incorreta. 

A. Destina-se ao diagnóstico descritivo e 

analítico da situação alimentar e 

nutricional da população brasileira. 

B. Contribui para o conhecimento da 

natureza e a magnitude dos problemas 

de nutrição, identificando áreas 

geográficas, segmentos sociais e grupos 

populacionais de maior risco aos 

agravos nutricionais. 

C. Avaliar o estado nutricional de indivíduos 

para obter o diagnóstico precoce dos 

possíveis desvios nutricionais, seja baixo 

peso ou sobrepeso/obesidade, evitando 

as consequências decorrentes desses 

agravos à saúde. 

D.  Atenderá a clientela assistida pelo SUS, 

a população atendida é formada por 

indivíduos, de algumas fases do ciclo de 

vida (criança, adulto e gestante). 

E. O SISVAN não é um programa de 

intervenção e sim de informação. 

 

31- Sobre alimentos funcionais é correto 

afirmar. 

A. São alimentos que caracterizam-se por 

oferecer vários benefícios à saúde, além 

do valor nutritivo inerente à sua 

composição química, podendo 

desempenhar um papel potencialmente 

benéfico na redução do risco e cura de 

doenças crônicas degenerativas. 

B. Esses alimentos funcionam 

independente de fazerem parte de uma 

dieta equilibrada e balanceada. 

C. O consumo de ácidos graxos ômega 3 

auxilia na manutenção de níveis 

saudáveis de colesterol, desde que 

associado a uma alimentação 

equilibrada e hábitos de vida saudáveis. 

D. A Alicina presente nas frutas cítricas 

reduz colesterol, pressão sanguínea, 

melhoram o sistema imunológico e 

reduzem risco de câncer gástrico. 

E. O consumo diário de no mínimo 25 g de 

proteína de soja pode ajudar a reduzir o 

colesterol. Seu consumo deve estar 

associado a uma alimentação 

equilibrada e hábitos de vida saudáveis. 
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32- Sobre a indicação da nutrição enteral e 

parenteral é incorreto afirmar. 

A. Está indicada quando houver 

impedimento para alimentação por 

obstrução em diferentes regiões do trato 

gastrointestinal. 

B. Em pacientes com doenças que 

interferem na digestão e/ou absorção 

dos alimentos, acompanhadas de 

diarreias crônicas e consequentes 

perdas de nutrientes. 

C. Alterações no metabolismo renal. 

D. Vômitos e/ou anorexia e/ou náuseas, 

entre outros sintomas, procedentes ou 

não de alguma intervenção cirúrgica. 

E. Em pacientes com algum déficit 

neurológico que impeça a deglutição 

como nos estados comatosos. 

 

33- Ainda sobre a nutrição enteral e parenteral 

é incorreto afirmar. 

A. A avaliação nutricional consiste em um 

conjunto de métodos que procura 

mensurar e comparar, com valores 

considerados normais, a composição 

corporal e bioquímica do paciente. 

B. Todos os métodos de avaliação do 

estado nutricional quando aplicados e 

interpretados corretamente, servirão 

para acompanhamento do estado 

nutricional. 

C. A avaliação clínica subjetiva global 

quando realizada por profissional 

experiente sempre será suficiente para 

determinar o risco nutricional do 

paciente. 

D. Em situações de exames diagnósticos 

consecutivos com exigência de jejum, 

cabe a equipe de nutrição evitar a 

instalação da desnutrição iatrogênica 

através da nutrição parenteral. 

E. Todas as alternativas anteriores são 

incorretas. 

 

34- Em relação às atribuições do Nutricionista 

em equipes de Terapia Nutricional assinale 

a alternativa incorreta. 

A. Deve determinar as necessidades 

nutricionais. 

B. Participar da seleção do paciente 

candidato ao suporte nutricional, 

considerando a interpretação dos dados 

procedentes da avaliação nutricional. 

C. Determinar qual é o tipo de suporte 

nutricional e via de acesso. 

D. Formular a prescrição dietética de 

acordo com as necessidades nutricionais 

do paciente, adaptando-a à via de 

acesso de possível utilização, em 

concordância com a avaliação da equipe 

multiprofissional. 

E. Criar mecanismos de autoavaliação do 

desempenho da equipe nutricional 

garantindo a busca pelo 

aperfeiçoamento dos processos, 

procedimentos e de seus elementos. 

 

35- Com base nos dados obtidos pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

2004 e 2009 assinale a alternativa correta. 

A. A alimentação na zona rural tende a ser 

menos adequada do que na zona 

urbana, principalmente em relação aos 

carboidratos complexos e às gorduras. 

B. Significativo aumento no consumo de 

alimentos processados, como biscoitos, 

refrigerantes e refeições prontas. 

C. Observa-se a tendência na alimentação 

no domicílio um aumento no consumo de 

alimentos comumente consumidos pela 

população brasileira como arroz, feijão e 

tubérculos. 

D. O aumento do consumo de carnes, em 

especial carne bovina, frango e peixes, e 

o baixíssimo consumo de embutidos. 

E. Um declínio no consumo de frutas, 

verduras e legumes. 

 

36- Levando-se em consideração os dados 

apresentados na tabela a seguir assinale a 

alternativa correta. 

Teores de ferro, potássio e cálcio, para o talo do 
brócolis, submetidos a diferentes métodos de cocção. 

Tipo de 
cozimento 

Fe(mg/100g) K(mg/100g) Ca(mg/100g) 
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Cru 128,0±25,2 51,7±2,1 10,0±0,0 

Imersão 
(água) 

48,7±4,6 24,8±0,9 9,1±0,2 

Vapor 73,0±12,3 44,6±1,8 8,3±0,4 

Panela 
pressão 

50,3±7,2 18,3±0,8 9,3±0,2 

Micro-ondas 116,7±9,3 42,3±0,6 8,8±0,1 

 

A. A cocção com o uso do  micro-ondas 

manteve os maiores teores de cálcio no 

talo do brócolis em relação aos demais 

métodos. 

B. A cocção com o uso do vapor e micro-

ondas foram os que mantiveram as 

maiores quantidades de ferro e potássio 

no talo do brócolis. 

C. Verificou-se que para os teores de cálcio 

no talo do brócolis os processos 

utilizados mais efetivos foram com o uso 

da imersão e micro-ondas. 

D. A cocção por imersão foi o pior método 

para manutenção dos níveis de todos 

minerais estudados. 

E. A cocção por micro-ondas foi o melhor 

método para manutenção dos níveis de 

todos minerais estudados.  

 

37- Um alimento pode causar doenças por 

diferentes motivos, avalie os motivos abaixo 

e assinale a alternativa incorreta. 

A. Quando existirem no alimento cru 

microrganismos patogênicos. 

B. Quando tiverem sido contaminados, 

acidentalmente, com alguma substância 

tóxica. 

C. Quando tiverem sido adicionadas 

substâncias para modificar alguma das 

suas características, que possam tornar-

se tóxicas durante o preparo. 

D. Quando existirem no alimento 

microrganismos patogênicos que pela 

sua proliferação e pela produção de 

toxinas ultrapasse a dose infectante. 

E. Quando tiverem sido adicionados objetos 

estranhos que possam causar dano ao 

consumidor. 

 

38- Sobre a conservação de alimentos pelo 

controle da temperatura é correto afirmar. 

A. A refrigeração deve-se basicamente a 

imobilização da atividade de 

microrganismos presentes no alimento. 

B. Na refrigeração a validade do alimento 

depende apenas da natureza do mesmo 

não do grau de contaminação inicial. 

C. No congelamento a temperatura utilizada 

fica em 5º C ou menos, sendo que -18º 

C ou inferiores a multiplicação bacteriana 

não ocorre. 

D. Alimentos que foram descongelados 

podem ser congelados novamente se o 

processo ocorrer rapidamente. 

E. Nunca congelar ou armazenar alimentos 

enlatados, quando já abertos, no interior 

das latas, devendo esses serem 

transferidos para recipiente plástico 

afixando no mesmo a data de validade 

do produto. 

 

39- Com base na Resolução CFN Nº 525/2013 

que regulamenta a prática da fitoterapia 

pelo Nutricionista assinale a alternativa 

correta.  

I - A competência para a prescrição de 

plantas medicinais e drogas vegetais é 

atribuída ao nutricionista sem 

especialização. 

II - A competência para prescrição de 

fitoterápicos e de preparações magistrais 

é atribuída exclusivamente ao 

nutricionista portador de título de 

especialista ou certificado de pós-

graduação lato sensu nessa área. 

III - Na prescrição de plantas medicinais 

e drogas vegetais, considerar que estas 

devem ser preparadas unicamente por 

decocção, maceração ou infusão, 

conforme indicação, não sendo 

admissível que sejam prescritas sob 

forma de cápsulas, drágeas, pastilhas, 

xarope, spray ou qualquer outra forma 

farmacêutica. 

A. Apenas a alternativa (I) está correta. 

B. Apenas a alternativa (II) está correta. 

C. Apenas a alternativa (III) está correta. 

D. Todas as alternativas estão corretas. 

E. Todas as alternativas estão incorretas. 
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40- No contexto das responsabilidades 

profissionais do nutricionista assinale a 

alternativa correta. 

I - Alterar prescrição ou orientação de 

tratamento determinada por outro 

nutricionista quando tal conduta deva ser 

adotada em benefício do indivíduo, 

devendo comunicar o fato ao 

responsável pela conduta alterada ou ao 

responsável pela unidade de 

atendimento nutricional. 

II - Vincular sua atividade profissional ao 

recebimento de vantagens pessoais 

oferecidas por agentes econômicos 

interessados na produção ou 

comercialização de produtos alimentares 

ou farmacêuticos ou outros produtos, 

materiais, equipamentos e/ou serviços. 

III - Realizar, por qualquer meio que 

configure atendimento não presencial, a 

avaliação e o diagnóstico nutricional e a 

respectiva prescrição dietética do 

indivíduo sob sua responsabilidade 

profissional. 

A. Apenas a alternativa (I) condiz com as 

responsabilidades do Nutricionista. 

B. Apenas a alternativa (II) condiz com as 

responsabilidades do Nutricionista. 

C. As alternativas (I e III) condizem com as 

responsabilidades do Nutricionista. 

D. As alternativas (I e III) não condizem 

com as responsabilidades do 

Nutricionista. 

E. Nenhuma das alternativas condiz com as 

responsabilidades do Nutricionista. 
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