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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

NUTRICIONISTA  

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

10 10 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O   início   de   uma   nova   era   sempre convida às especulações em relação ao futuro. 1 

Algumas reflexões revelam apenas o entusiasmo  com a evolução da capacidade  inventiva da  2 

humanidade. Outras são menos lúdicas e têm implicações bastante importantes para milhões de  3 

trabalhadores, seja em seu benefício ou prejuízo.  4 

Há duas teses muito difundidas: a do fim do trabalho e a do fim do emprego. Não são em  5 

absoluto semelhantes. Uma pode conduzir ao avanço dos trabalhadores, a outra é claramente 6 

retrógrada, apesar de se autoproclamar  moderna. 7 

Enquanto o debate do fim do trabalho nos leva aos limites da própria ordem social 8 

capitalista, o do fim do emprego traduz apenas a perspectiva neoliberal de regredir aos estágios 9 

primitivos do capitalismo. Os teóricos do fim do  emprego não estão falando do fim do trabalho, pelo 10 

contrário, pregam que uma vez que a relação assalariada de trabalho está se esvaindo e o chamado 11 

emprego fordista — formal, de longa duração, por tempo integral e com salário atrelado à 12 

produtividade — está agonizante, as  pessoas  devem  se  preparar  para  o autoemprego. Nessa visão, 13 

o trabalho como meio de acesso à renda não é mais um direito social, que deve ser garantido por 14 

políticas econômicas orientadas ao pleno emprego, conquista dos trabalhadores no pós-guerra, mas 15 

passa a depender da postura pessoal de cada um. Aqueles que investem em sua capacitação são ativos 16 

em buscar oportunidades de negócios no mercado e criam seus próprios "empregos" poderão fugir do 17 

desemprego. Assim, o que era uma questão social passou a ser uma questão individual. 18 

19 
 

PRADO, Antônio. In: Ensino Superior. 

 

 

 

 



01) Em relação às duas teses de que trata o texto, 

o autor se revela 

 

(A) cético e irônico. 

(B) analítico e crítico. 

(C) impassível e rigoroso. 

(D) tendencioso e desconfiado. 

 

02) Identifique as afirmativas verdadeiras, de 

acordo com o texto. 

 

I. A expressão "Algumas reflexões" (L.2) está 

relacionada a "especulações em relação ao 

futuro" (L.1)). 

II. O  vocábulo "seu"  (L.4)  refere-se  à palavra 

"humanidade" (L.3). 

III. Os pronomes "a" (L.5) e "a" (L.5) fazem 

alusão a termos diferentes. 

IV. A palavra "o" (L.9) alude ao vocábulo "debate" 

(L.8). 

V. O termo "o" (L.17) faz referência à expressão 

"conquista dos trabalhadores no pós-guerra" 

(L.15). 

 

A alternativa em que todas as afirmativas 

indicadas são verdadeiras é: 

 

(A) II  e  III. 

(B) III  e V. 

(C) I,   IV  e  V. 

(D) II,   III  e  IV. 

 

03) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele indica é 

 

(A) "em absoluto" (l. 5/6), — reforço. 

(B) "claramente" (L.6) — afirmação. 

(C) "pelo contrário" (L.10/12) — explanação. 

(D) "como" (L.13) — conformidade. 

 

04) A alternativa cuja palavra indicada à direita 

pode substituir, sem prejuízo de significado, o 

termo transcrito à esquerda é 

 

(A) "inventiva" (L.2) — ilusória. 

(B) "difundidas" (L.5) — controvertidas. 

(C) "atrelado" (L.12) — preso. 

(D) "ativos" (L.16) — criativos. 

 

 

 

05) No texto, os termos "Enquanto" (L.8) e 

"Assim" (L.17) denotam, respectivamente, 

 

(A) alternância e  modo. 

(B) explicação  e  conclusão. 

(C) conformidade  e finalidade. 

(D) tempo  e consequência. 

 

06) As locuções verbais "pode conduzir" (L.6) e 

"devem se preparar" (L.13) expressam, 

respectivamente, 

 

(A) desejo  e ordem. 

(B) probabilidade e obrigatoriedade. 

(C) hipótese e  incerteza. 

(D) determinação  e  confirmação. 

 

07) Identifique, nos fragmentos transcritos, os 

termos em negrito que exercem a função de 

agente da ação verbal. 

 

I. "Algumas reflexões revelam apenas o 

entusiasmo" (L.2). 

II. "a outra é claramente retrógrada" (L.6). 

III. "pelo contrário, pregam que uma vez que a 

relação assalariada de trabalho está se 

esvaindo" (L.11). 

IV. "o chamado emprego fordista (...) está 

agonizante" (L.11). 

V. "o trabalho (...) não é mais um direito social, 

que deve ser garantido por políticas 

econômicas orientadas ao pleno 

emprego" (L.14/15). 

 

A alternativa em que todos os termos indicados 

funcionam como agente da ação verbal é 

 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) III, IV e V. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “dos 

trabalhadores” (L.15) a expressão: 

 

(A) “do capitalismo” (L.9/10) 

(B) “do trabalho” (L.10) 

(C) “à produtividade,” (L.12) 

(D) “de   uma   nova   era...” (L.1). 
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09) Sobre a oração “...Há duas teses muito 

difundidas:” (L.5) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a haver, 

pode ser reescrita da seguinte forma: 

“Existem duas teses muito difundidas”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo haver 

não pode se flexionar no plural. 

(C) “duas teses muito difundidas” funciona como 

sujeito do verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do verbo 

haver por existir, pois alteraria o sentido da 

frase. 

 

10) Marque alternativa que apresenta uma oração 

cujo nome é o núcleo do predicado. 

 

(A) “O   início   de   uma   nova   era   sempre 

convida às especulações em relação ao futuro” 

(L.1). 

(B) “Há duas teses muito difundidas” (L.5). 

(C) “Os teóricos do fim do  emprego não estão 

falando do fim do trabalho...” (L.10). 

(D) “...o trabalho como meio de acesso à renda 

não é mais um direito social...” (L.13/14) 

 

 

    QUESTÕES INFORMÁTICA – 11 a 20 

 

 

11) Assinale a alternativa correta de um tipo de 
memória secundária: 

 

(A) Disco Rígido. 
(B) Memória RAM. 
(C) Memória ROM. 
(D) CACHE. 
 

12) A técnica de Pipelining é: 
 
(A) Também conhecida como técnica de 

preferência, garante que apenas uma 

instrução possa ser executada. 
(B) Tecnologia de processamento mais rápido na 

memória principal, fazendo com que o disco 
rígido possa transferir dados e arquivos de 

forma mais rápida. 
(C) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 

forma permanente e sucessiva, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de vários 
ciclos de instrução sendo executados de forma 
concorrente. Ou seja, é um técnica de 
implementação em que várias instruções são 
sobrepostas na execução.  

(D) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 
forma esporádica e por prioridade, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de um 
ciclo de instrução sendo executado de forma 
em fila. Ou seja, é uma técnica de ajudar o 
processador a funcionar em seu nível máximo. 

13) O Scanner, Mesa digitalizadora e o Drive são 

respectivamente periféricos apenas de: 
 
(A) Entrada e Saída – Entrada – Entrada e Saída. 
(B) Entrada – Entrada – Entrada e Saída. 
(C) Entrada – Entrada – Entrada. 
(D) Entrada – Entrada e Saída – Entrada. 
 

14) É um tipo de memória que permite uma única 
programação, geralmente, feita pela fábrica. É 
irreversível. 
 

O tipo de memória descrito é: 
 

(A) EPROM 
(B) EEPROM 
(C) Memória FLASH. 
(D) PROM. 

 
15) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos do Windows 8 e responda: 

 
I- O atalho Shift+Insert colar o item 

selecionado. 

II- Tecla do logotipo do Windows +I abre 

o botão Compartilhar. 

III- Tecla do logotipo do Windows +M 

minimiza todas as janelas. 
 
(A) Apenas o item I é falso.  
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Existe mais de um item falso. 

 
16) Com relação ao Microsoft Edge do Windows 

10 analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl+D adiciona site atual aos 

favoritos ou à lista de leitura. 

II- O atalho Ctrl+T abrir uma nova guia. 

III- O atalho Ctrl+K duplicar guia. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 
17) Em relação ao BrOffice Calc analise os itens 

abaixo: 
 

I- O atalho Ctrl+tecla de adição aumenta o 

tamanho da fonte de uma célula. 

II- O atalho Ctrl+tecla de subtração diminui o 

tamanho da fonte de uma célula. 

III- O atalho Ctrl+F1 abre o Assistente de 

funções. 

 

(A) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

(B) Os itens I, II e III são falsos. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 



 

                                                                                                                                                          Página 6 de 10 
  

CARGO: NUTRICIONISTA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

18) São propriedades básicas de um sistema de 

Segurança da Informação, EXCETO: 

 

(A) Confidencialidade. 

(B) Integridade. 

(C) Autenticidade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) No BrOffice.org Writer, versão 5.1, a opção 

Anotação está localizado no menu: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Editar. 

(C) Inserir. 

(D) Ferramentas. 

 

20) Com relação ao Internet Explorer 10 analise 

os itens abaixo: 

 

I- O Filtro SmartScreen é uma ferramenta que 

converte um Site Web para o modo de leitura, 

ou seja, se um determinado site estiver com 

textos longos ou textos de grandes extensões, 

o Filtro SmartScreen ajusta para uma leitura 

mais fácil. Ao contrário da alteração do 

tamanho de uma fonte, o Filtro SmartScreen 

amplia ou reduz tudo na página, incluindo 

textos e imagens. 

II- A Navegação InPrivate permite que o 

usuário navegue na Web sem deixar vestígios 

no navegador em uso. A Navegação InPrivate 

tem efeito apenas durante o tempo que 

permanece na janela, ou seja, em caso de 

abrir outra janela do navegador ela não estará 

protegida pela Navegação InPrivate. 

III- A Filtragem ActiveX é um tecnologia 

inserida em muitos dos principais sites para 

aprimorar a experiência de navegação. 

Entretanto pode representar riscos à 

segurança e tornar o computador lento. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Os itens II e III são falsos. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DA ÁREA – 21 a 40 

 

21) Rodos abaixo são conceitos de alimentos, 

EXCETO. 

 

(A) Alimento é toda a substância que captada do 

meio exterior seja capaz de cumprir as 

funções fisiológicas, psicológicas e sociais.  

(B) Alimento é toda a substância ou mistura de 

substância, que ingerida pelo homem fornece 

ao organismo os elementos normais à 

formação, manutenção e desenvolvimento. 

(C) Alimento é toda a substância ou energia que, 

introduzida no organismo, o nutre. 

(D) Alimento são nutrientes essenciais que devem 

ser providos ao organismo dispensáveis ao 

desenvolvimento humano através de dieta. 

 

22) Todas as classificações dos alimentos abaixo 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Quanto à origem 

(B) Quanto à composição 

(C) Quanto à durabilidade 

(D)  Quanto ao consumo 

 

23)  São objetivos Específicos da dietoterapia: 

 

I. Ajustar a dieta à capacidade do organismo em 

digerir, absorver e tolerar determinados 

alimentos, bem como à capacidade em 

metabolizar os nutrientes. 

II. Contribuir para compensar estados específicos 

de deficiência nutricional. 

III. Estimular e/ou dar repouso a um 

determinado órgão. 

IV. Educar pacientes e familiares para aquisição de 

hábitos alimentares compatíveis com a saúde e 

com seu estilo de vida.  

 

Após análise dos objetivos acima podemos concluir 

que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretos. 

(B) Apenas I, II e III estão corretos 

(C) Apenas I, III e IV estão corretos 

(D) Apenas II, III e IV estão corretos 
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24)  A Dietoterapia ou Terapia Clínica Nutricional 

(TCN) compreende uma série de cuidados 

nutricionais que devem ser observados 

durante o tratamento de doenças específicas, 

como, por exemplo: 

 

I.  A restrição ao consumo de açúcares para os 

diabéticos  

II. A restrição ao consumo do sal para os 

hipertensos.  

III. Desempenhar um papel principal no 

crescimento, desenvolvimento, saúde e 

condicionamento físico,  

IV. Desempenhar um papel também na prevenção 

e retardo do aparecimento de doenças 

relacionadas à dieta 

Analisando os itens acima podemos concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretos 

(B) I, II, III e IV estão corretos. 

(C) Apenas I, III e IV estão corretos 

(D) Apenas II, III e IV estão corretos 

 

25) As dietas podem ser modificadas e adaptadas 

com diferentes objetivos, de acordo com as 

necessidades nutricionais ou restrições 

alimentares de cada um. Sobre as afirmações 

abaixo todas estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A dieta líquida é adequada no tratamento da 

disfagia funcional e consiste em administrar os 

seguintes alimentos e preparações: água com 

açúcar a 10%, suco de frutas, caldo de 

cereais. 

(B) Nas lesões da mucosa gástrica, depois de 

esvaziado o estômago, deve-se administrar 

nas primeiras 48 horas uma dieta hídrica 

(solução de cloreto de sódio a 6% e açúcar a 

10%). 

(C) Nos casos de úlcera gastroduodenal, 

inicialmente a dieta prescrita consiste em 

alimentos de consistência semilíquida. 

(D) O leite é um alimento bem tolerado nas 

diarreias agudas e crônicas, pois a lactose não 

estimula o peristaltismo intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) Leia a descrição abaixo e assinale a 

alternativa que corresponde a que tipo de 

alimento se refere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Orgânicos 

(B) Hidropônico 

(C) Enriquecido 

(D) Transgênicos 

 

27) As características físicas dos alimentos se 

referem à estrutura, ao estado da matéria 

(sólida ou líquida). Interessante também 

conhecer o estado do sistema disperso dos 

alimentos. Assim é CORRETO afirmar que: 

 

(A) Solução verdadeira _ Suco de frutas; Solução 

coloidal _ clara de ovo; Emulsão _ maionese; 

Suspensão _ preparação com caseinatos. 

(B) Solução verdadeira _ clara de ovo; Solução 

coloidal _ maionese; Emulsão _ suco de 

frutas; Suspensão _ preparação com 

caseinatos. 

(C) Solução verdadeira _ preparação com 

caseinatos; Solução coloidal _ maionese; 

Emulsão _ clara de ovo; Suspensão _ 

maionese. 

(D) Solução verdadeira _ maionese; Solução 

coloidal _ preparação com caseinatos; 

Emulsão _ clara de ovo; Suspensão _ suco de 

frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É produzido em ambiente protegido sem uso de 

solo e com uso de adubos químicos de fácil 

solubilidade e água. As plantas são cultivadas 

dentro de tubos plásticos perfurados, ou em 

recipientes com substrato, e nutridas com 

solução de água e adubos químicos. As raízes 

absorvem os nutrientes diretamente da solução 

que circula dentro dos tubos ou meio de cultivo. 

Como o cultivo é feito longe do solo, as plantas 

não têm contaminantes como bactérias, fungos, 

lesmas, insetos ou vermes. E, por serem 

criadas em um ambiente controlado, elas 

crescem mais saudáveis. 
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28) Os carboidratos dos alimentos podem ser 

entendidos de acordo com o número de 

cadeias de carbono que apresentam podem 

ser classificados em monossacarídeos, 

oligossacarídeos e polissacarídeos. Todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Monossacarídeos ou açúcares simples, os mais 

comuns são a glicose (dextrose) e a frutose 

(levulose), têm a mesma fórmula, mas com 

arranjo atômico espacial diferente. 

(B) As pentoses (cinco átomos de carbono) são 

representadas pela ribose e desoxirribose. 

(C) A sacarose, dissacarídeo não redutor, é 

composta por uma molécula de glicose e uma 

de frutose. 

(D) Os polissacarídeos constituem um grupo de 

substâncias de peso molecular leve. 

 

29) Existem diversos programas ou versões 

diferentes para a Dieta Líquida. Mas como o 

próprio nome diz, a Dieta Líquida consiste em 

substituir, por alguns dias, as refeições 

normais por uma dieta composta basicamente 

por alimentos líquidos. Sobre esse assunto 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Dieta líquida consiste de líquidos que 

fornecem poucos resíduos e é facilmente 

absorvida. 

(B) A dieta líquida é usada quando o indivíduo 

requer uma restrição severa de material 

digerível pelo trato gastrintestinal por uma 

diminuição temporária da sua função. 

(C) Em comparação com as necessidades 

dietéticas recomendadas, a dieta líquida é rica 

em todos os nutrientes. 

(D) Alguns pacientes em pós-operatório estão 

nauseados e, inicialmente, não toleram sucos, 

devendo ser evitado sucos de frutas cítricas, 

de tomate na primeira refeição. 

 

30) A alimentação de uma criança é de vital 

importância, já que este é um período crucial 

para as fundações dos seus hábitos 

nutricionais. Quanto à alimentação da criança, 

é INCORRETO afirmar: 

 

(A) A dieta de uma criança necessita de um 

planeamento especial - as necessidades de 

energia e nutrientes fundamentais são 

elevadas, mas o apetite é reduzido e os hábitos 

alimentares inconstantes.  

 

 

(B) A alimentação das crianças deve ser 

constituída por refeições grandes e de longos 

espaços, por isso não há necessidade de ser 

ricas em nutrientes essenciais. 

(C) O cálcio é um mineral vital para o crescimento 

de ossos e dentes, por isso é fundamental que 

a criança consuma leite e produtos derivados do 

leite em quantidade suficiente. 

(D) A vitamina C é importante para o sistema 

imunitário e crescimento. Ajuda a absorção de 

ferro, em particular de fontes vegetais. As 

frutas e legumes são excelentes fontes de 

vitamina C. 

 

31) Analise as afirmações abaixo sobre as técnicas 
dietéticas: 

 
I. Para que os alimentos possam ser consumidos, 

é necessário, inicialmente, passar pelo processo 
de pré-preparo. 

II. O pré – preparo consiste em operações de 
limpeza, divisão ou mistura, para serem 
consumidos crus ou submetidos à cocção.  

III. Durante o pré- preparo, podem ser 
utilizados métodos secos (escolher arroz ou 

feijão), ou úmidos (lavar frutas e hortaliças). 
IV. O preparo compreende as operações 

fundamentais, por meio de energia mecânica 
(divisão ou união), energia térmica (calor ou 
frio), ou pela associação de ambas. 

 
Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 
(A) Apenas I e II estão corretas 
(B) I, II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas I, III e IV estão corretas 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 
32) Para que a maior parte dos alimentos possa 

ser consumida, é necessário que ela seja 
submetida ao processo de cocção dos 
alimentos para:  

 
I. Manter ou melhorar o valor nutritivo;  

II. Aumentar a digestibilidade;  
III. Aumentar a palatabilidade, diminuído, 

acentuando ou alterando a cor, o sabor, a 

textura ou a consistência dos alimentos;  
IV. Inibir o crescimento de organismos patogênicos 

ou o desenvolvimento de substâncias 
prejudiciais à saúde. 

 
Após análise das afirmações acima podemos 
concluir que: 
 
(A) Apenas I, II e IIII estão corretas 
(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) I, II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas 
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33) Os lipídeos podem ser sólidos ou líquidos, 

sendo que os lipídeos considerados gorduras 

têm origem animal e são sólidos enquanto que 

as gorduras líquidas são conhecidas como 

óleos, e têm origem vegetal. As funções dos 

lipídeos são: 

 

I. Fornecer energia. 

II. Ser precursores de hormônios. 

III. Auxiliar na absorção e no transporte das 

vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K). 

IV. Melhorar a textura e o sabor dos alimentos. 

 

Analisando os itens acima podemos concluir que: 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretos 

(B) Apenas I, III e IV estão corretos 

(C) I, II, III e IV estão corretos. 

(D) Apenas III e IV estão corretos 

 

34) Quanto à importância dos alimentos 

funcionais, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) São alimentos consumidos como parte da dieta 

usual, que produzem efeitos metabólicos ou 

fisiológicos e / ou capacidade de reduzirem o 

risco de doenças, além das funções nutricionais 

básicas. 

(B) Os probióticos são produtos que contém 

microrganismos que beneficiam o consumidor, 

na medida em que melhoram o balanço e as 

propriedades da flora nativa. 

(C) A soja é utilizada na prevenção da 

osteoporose, doenças coronarianas e na 

prevenção de câncer de mama, ovário e 

próstata. 

(D) Os tomates podem ser consumidos in natura 

ou processados, como na forma de molhos. A 

biodisponibilidade é maior na forma in natura. 

(E)  As crucíferas, como a couve, couve-flor, 

brócolis, repolho, apresentam características 

funcionais, como efeitos anticarcinogênicos e 

cardioprotetores. 

 

35) Na natureza encontramos 20 tipos de 
aminoácidos, sendo que nem todos 
necessitam estar presentes numa cadeia 
proteica. Dentre os 20 aminoácidos, existem 

10 que são conhecidos como essenciais. Os 
aminoácidos essenciais são aqueles que 
devem ser incluídos na dieta e que não são 
sintetizados pelo nosso organismo. Em todas 
as alternativas há aminoácidos essenciais, 
EXCETO. 

 

(A) Arginina, histidina, isoleucina,  
(B) Alanina, asparagina, ácido aspártico, 
(C) Leucina, lisina, metionina, fenilalanina.  
(D) Treonina, triptofano e valina. 

36)  As vitaminas pertencem a diferentes classes 

de compostos químicos, apresentando assim 

diversidade em suas propriedades físicas, 

químicas e bioquímicas. As vitaminas se 

classificam em lipossolúveis e hidrossolúveis. 

Em todas as alternativas há vitaminas 

lipossolúveis, EXCETO. 

 

(A) Vitamina B3 (Niacina) 

(B) Vitamina A (Retinol) 

(C) Vitamina D 

(D) Vitamina E 

 

37) Pacientes com anemia por deficiência de ferro 

tem como forma de tratamento mais utilizada 

a ingestão de: 

 

(A) Sulfato ferroso. 

(B) Fumarato férrico. 

(C) Fumarato ferroso. 

(D) Sulfato fumarato. 

 

38) A dislipidemia é o aumento da taxa de lipídios 

(gordura) no sangue e representa um 

importante fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Nas dislipidemias, o uso de gordura 

transaturada deverá ser evitado, porque 

interfere no metabolismo dos ácidos graxos 

essenciais, possui propriedades físicas, 

químicas e metabólicas semelhantes aos 

ácidos saturados, além de alterar partículas de 

lipoproteínas como: 

 

(A) Elevação do LDL-C e baixa de HDL-C. 

(B) Aumento do HDL-C e baixa de VLDL. 

(C) Aumento do HDL-C e da IDL. 

(D) Elevação do HDL-C e baixa do LDL-C. 
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39) Alguns alimentos são ricos em Vitamina K, 

outros nem tanto. Assinale a alternativa em 

que o alimento é pobre em vitamina K 

contendo apenas 0.6 mcg 

 

(A)  

 

 

 

 

 

(B)   

 

 

 

 

 

(C)  

 

 

 

 

(D)   

 

  

 

 

 

 

 

 

40) Na dietoterapia do Diabetes Mellitus, as 

recomendações específicas sobre cada grupo 

de alimento são imprescindíveis para 

compreensão e adesão da dieta prescrita. 

Todas as alternativas abaixo estão corretas na 

recomendação dessa patologia, EXCETO. 

 

(A) Uso de produtos lácteos e derivados, 

desnatados sem adição de carboidrato 

simples. 

(B) Uso de alimentos light/diet após leitura dos 

rótulos e orientação do nutricionista. 

(C) Uso de frutas e vegetais de baixo índice 

glicêmico e, quando na impossibilidade de 

outro alimento, associar em refeições. 

(D) Uso de adoçantes líquidos ou pó nas refeições 

e/ou lanches, com quantidade suficiente para 

promover doçura nas preparações. 

 

 

 

 

 




