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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

NUTRICIONISTA  

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-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) 

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 Atualidades Legislação do SUS Conhec. Específicos 

10 05 05 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.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             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 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Baseado nos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) dispostos na 

Lei N° 8080/90, qualquer indivíduo que 

necessitar de atenção à saúde nos três níveis 

de assistência: primária, secundária ou 

terciária, estará resguardado, sem qualquer 

tipo de discriminação, pelo seguinte princípio 

fundamental do SUS: 

 

(A) Equidade 

(B) Universalidade 

(C) Integralidade 

(D) Hierarquização 

 

17) Trata-se de uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 

integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição organização e 

competências fixadas na Lei N° 8.142/90: 

 

(A) Colegiados de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Conselho de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

18) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a participação 

comunitária na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a qual deverá contar com a 

representatividade de entidades dos usuários 

em: 

 

(A) 50% 

(B) 25% 

(C) 75% 

(D) 20% 

 

 

 

 

 

 

 

19) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 
princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 
Saúde (LOS), em 1990, com base no artigo 
198 da Constituição Federal de 1988. Há os 
princípios conhecidos como ideológicos ou 
doutrinários da universalidade, integralidade 
e equidade; e os princípios da 
descentralização, hierarquização, 
regionalização conhecidos como princípios 
organizacionais. Dentre esses, equidade pode 
ser mais bem definida como: 

 
(A) Atenção à saúde que inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos, ou seja, as 
necessidades de saúde das pessoas ou grupos 
devem ser levadas em consideração mesmo 
que não sejam iguais às da maioria. 

(B) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade em usar o sistema de saúde, no 
entanto, levando em consideração as 
disparidades sociais existentes no cenário 
nacional e o fato de que as necessidades de 
saúde variam, ou seja, no âmbito da saúde 
seria tratar de forma desigual às situações 
desiguais. 

(C) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade de usar o sistema de saúde 
independente de suas condições sociais, 
econômicas, raciais, religiosas, espirituais ou 
diferenças etnicoculturais, considerando a 
igualdade como princípio fundamental. 

(D) Consiste na saúde como um direito de todos, 
sendo o Estado responsável por prover a 
atenção à saúde a qualquer cidadão, sem 
discriminação de ordem previdenciária. 

 
20) De acordo com o que dispõe a Lei N° 8.080/90 

a respeito do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estão incluídas as 
seguintes ações, exceto: 

 
(A) de vigilância sanitária, mediante a inspeção 

de alimentos bens de consumo; 
(B) de vigilância epidemiológica, com o 

monitoramento de agravos transmissíveis, 
(C) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica; 
(D) de assistência terapêutica singular, de apoio 

psicológico, pedagógico e social. 
 

 Legislação do SUS                                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre os fatores envolvidos no gasto 

energético analise as proposições se 

verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

 

(  ) A massa livre de gordura compreende a 

maioria do tecido metabolicamente ativo no 

corpo e é o principal determinante do gasto 

energético de repouso. 

(  ) Após o início da idade adulta, há um declínio de 

no gasto energético de repouso de 3 a 5% por 

quilograma de massa livre de gordura por 

década. 

(  ) Os distúrbios endócrinos como o hipo e 

hipertireoidismo, aumentam ou diminuem o 

gasto energético, respectivamente. 

(  ) As mulheres, que geralmente possuem mais 

gordura em proporção ao músculo que os 

homens, tem taxa metabólica em torno de 5 a 

10% maiores que as dos homens de mesmo 

peso e estatura. 

 

(A) F, F, V, V. 

(B) F, F, F, V. 

(C) V, V, F, F 

(D) V, F, F, F. 

 

22) “A ... é o mais doce de todos os 

monossacarídeos. E a ... é o dissacarídeo 

com menor valor de doçura”. O texto 

anterior refere-se, respectivamente a: 

 

(A) Maltose e glicose. 

(B) Frutose e lactose. 

(C) Glicose e maltose. 

(D) Galactose e sacarose. 

 

 

 

 

 

23) Quando a dieta alimentar está pobre em 

carboidrato ou um indivíduo está passando 

fome, a proteína torna-se fonte disponível 

para a síntese de glicose, esse processo é 

denominado de: 

 

(A) Glicogênese. 

(B) Lipogênese. 

(C) Gliconeogênese.  

(D) Transaminação. 

 

24) Vitamina lipossolúvel que pode ser produzida 

pelas bactérias da flora intestinal pelo 

processo de fermentação das fibras. 

 

(A) Vitamina K. 

(B) Vitamina E. 

(C) Vitamina A. 

(D) Vitamina B12. 

 

25) “A deficiência de ... está relacionada com a 

baixa estatura, hipogonadismo, 

cicatrização de feridas mais lenta além de 

vários defeitos imunológicos.” O texto 

refere-se ao mineral: 

 

(A) Iodo. 

(B) Zinco. 

(C) Cobre. 

(D) Selênio. 

 

26) Ferramenta baseada na história, dados 

dietéticos, sintomas gastrointestinais, 

capacidade funcional, efeito das doenças 

sobre as necessidades funcionais e aparecia 

físicas. 

 

(A) Avaliação Nutricional Funcional – ANF. 

(B) Avaliação Física e Funcional – AFF. 

(C) Índice de Massa Corporal – IMC. 

(D) Avalição Global Subjetiva – AGS. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 



 

                                                                                                                                                          Página 9 de 11 
  

  CARGO: NUTRICIONISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

       CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

27) Os desequilíbrios ácido-base podem ser 

diferenciados com base em sua etiologia 

metabólica ou respiratória. Analise as 

assertivas e marque a CORRETA: 

 

(A) A acidose metabólica resulta de aumento de 

geração ou acúmulo de ácidos ou perdas de 

base nos fluidos intracelulares. 

(B) A acidose respiratória é causada pela 

diminuição da ventilação e 

consequentemente retenção de dióxido de 

carbono. 

(C) A alcalose respiratória crônica resulta em pH 

elevado e alcalemia. 

(D) A alcalose metabólica aguda resulta da 

diminuição do pH. 

 

28) Enumere a COLUNA “B” de acordo com a 

COLUNA “A”. E assinale a alternativa que 

apresenta a sequencia INCORRETA. 

 

COLUNA “A” 

1 - Albumina 

2 - Proteína Ligadora de Retinol 

3 – Pré-Albumina 

4 – Proteína C Reativa 

 

COLUNA “B” 

(   ) Proteína hepática com menor meia-vida, em 

média, 12 horas.  

(   ) Biomarcador inflamatório não específico e 

reflete qualquer tipo de inflamação. 

(   ) Transporta os principais componentes do 

sangue, hormônios, minerais, enzimas, 

medicamentos, íons, ácidos graxos, 

aminoácidos e metabólitos. 

(   ) Tem concentração sérica reduzida perante a 

deficiência de zinco, pois este é necessário 

para sua síntese hepática e secreção.  

 

(A) 2, 4, 1, 3. 

(B) 1, 3, 4, 2. 

(C) 3, 4, 2, 1. 

(D) 4, 3, 1, 2 

 

29) Dispõe sobre as atribuições do nutricionista, 

estabelece parâmetros numéricos de 

referência no âmbito do Programa de 

Alimentação Escolar (PNAE) e dá outras 

providencias. 
 

(A) Resolução CD/FNDE n° 38, de 16 julho de 

2009. 

(B) Resolução CD/FNDE n° 67, de 28 de 

dezembro de 2009.  

(C) Resolução CFN n° 334/2004.  

(D) Resolução CFN n° 465, de 25 de agosto de 

2010.  

 

30) O controle de saúde clínico exigido pela 

Vigilância Sanitária, que objetiva a saúde do 

trabalhador e a sua condição para estar apto 

para o trabalho, determina que o trabalhador 

não pode ser portador aparente ou 

inaparente de doenças infecciosas ou 

parasitárias. Dentre os exames exigido pode-

se citar, EXCETO: 
 

(A) Hemograma. 

(B) VDRL. 

(C) HIV/Aids 

(D) Coproparasitológico. 

 

31) Os indivíduos com um estágio de homeostase 

da glicose prejudicada são muitas vezes 

diagnosticados com pré-diabetes, indicando 

seu risco relativamente alto para 

desenvolvimento de diabetes e doenças 

cardiovasculares. O pré-diabético é 

diagnosticado quando se identifica um dos 

seguintes critérios: 
 

(A) Glicemia de jejum 100 – 125 mg/dL, glicose 

plasmática de 2 horas 140 – 199 mg/dL ou 

hemoglobina glicosilada 5,7 – 6,4%.  

(B) Glicemia de jejum ≥ 26 mg/dL, glicose 

plasmática de 2 horas ≥ 200 mg/dL ou 

hemoglobina glicosilada ≥ 6,5%.  

(C) Glicemia de jejum 100 – 125 mg/dL, glicose 

plasmática de 2 horas ≥ 200 mg/dL ou 

hemoglobina glicosilada 5,7 – 6,4%.  

(D) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL, glicose 

plasmática de 2 horas 140 – 199 mg/dL ou 

hemoglobina glicosilada ≥ 6,5%.  
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32) A Terapia Nutricional Clínica para o indivíduo 

com diabetes é parte fundamental para o 

cuidado e o tratamento. Sobre a Terapia 

Nutricional pode-se afirmar, EXCETO: 

 

(A) Requer uma abordagem individualizada e 

educação nutricional para um autocontrole 

nutricional efetivo. 

(B) O acompanhamento dos níveis de glicose, 

hemoglobina glicosilada, lipídeos, pressão 

arterial, peso e aspectos da qualidade de vida 

é essencial para avaliação do sucesso das 

recomendações nutricionais. 

(C) O nutricionista deve encorajar o consumo de 

macronutrientes com base na ingestão 

dietética de referência (DRI) para uma 

alimentação saudável que recomenda para 

toda população, de modo geral, o consumo de 

45 a 65% da energia total de carboidratos, de 

20 a 35% de gordura e 10 a 35% de proteínas. 

(D) Embora diversos estudos tenham tentado 

identificar o percentual ideal de 

macronutrientes para uma dieta de indivíduo 

diabético, é pouco provável que exista tal 

combinação de macronutrientes. 

 

33) As lipoproteínas variam em composição, 

tamanho e densidade. A proporção de 

proteína em relação à gordura determina a 

densidade. Sobre a composição das 

lipoproteínas analise as proposições e 

marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) A lipoproteína de baixa densidade (LDL) 

apresenta 45% de proteína e 35% de 

colesterol. 

(B)  A HDL, lipoproteína de alta densidade, tem 

25% de colesterol e 55% de proteína. 

(C) Os triglicerídeos respondem por 60% das 

partículas de quilomícrons. 

(D) As VLDL transportam, principalmente 

lipídeos da dieta. 

 

 

 

34) Dentre os fatores de risco para doença 

cardiovascular relacionado ao estilo de vida 

pode-se citar, EXCETO: 

 

(A) Consumo excessivo de bebidas alcoólicas. 

(B) Tabagismo 

(C) Perfil de lipoproteínas 

(D) Inatividade física 

 

35) Os indivíduos diagnosticado com síndrome 

metabólica apresenta três ou mais das 

seguintes alterações: 

 

(A) Circunferência da cintura maior que 102cm 

em homens e 88 em mulheres, triglicerídeo 

sérico maior que 150 mg/dL, concentração de 

lipoproteína de alta densidade (HDL) menor 

que 40 mg/dl em homens e 50 mg/dL em 

mulheres, pressão arterial de maior ou igual a 

140/90 mmHg ou glicemia de jejum maior 

que 100 mg/dL. 

(B) Circunferência da cintura maior que 102cm 

em homens e 88 em mulheres, triglicerídeos 

sérico de pelo menos 150 mg/dL, 

concentração de lipoproteína de alta 

densidade (HDL) menor que 50 mg/dl em 

homens e 40 mg/dL em mulheres, pressão 

arterial de maior ou igual a 130/80 mmHg ou 

glicemia de jejum maior que 100 mg/dL. 

(C) Circunferência da cintura maior que 104cm 

em homens e 92 em mulheres, triglicerídeo 

sérico maior que 150 mg/dL, concentração de 

lipoproteína de alta densidade (HDL) menor 

que 40 mg/dl em homens e 50 mg/dL em 

mulheres, pressão arterial de maior ou igual a 

140/90 mmHg ou glicemia de jejum de 100 

mg/dL ou superior. 

(D) Circunferência da cintura maior que 102cm 

em homens e 88 em mulheres, triglicerídeos 

sérico de pelo menos 150 mg/dL, 

concentração de lipoproteína de alta 

densidade (HDL) menor que 40 mg/dl em 

homens e 50 mg/dL em mulheres, pressão 

arterial de maior ou igual a 135/85 mmHg ou 

glicemia de jejum de 100 mg/dL ou superior. 
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36) O crescimento fetal precisa de nutrientes 
adicionais e esses requisitos são definidos nas 
DRIs (ingestão dietética de referência). 
Analise as assertivas e marque a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) No segundo trimestres recomenda-se um 

adicional energético de 400 kcal/dia. 
(B) A necessidade de proteína aumenta para 

80g/dia na segunda metade da gravidez. 
(C) Para gestante de gêmeos a recomendação de 

proteína é de 175g/dia. 
(D) A DRI para fibras durante a gravidez é de 

35g/dia.  
 
37) Inúmeros são os benefícios da amamentação, 

tanto para a mãe como para o lactente. 
Assinale a alternativa que apresenta 
benefícios da amamentação somente para o 
lactente: 

 
(A) Analgesia durante procedimento dolorosos, 

diminuem os índices de alergias alimentar e 
diminuem riscos cânceres hormonais. 

(B) Diminui sobrepeso e obesidade, diminui 
alergia alimentar e aumento do espaçamento 
da criança. 

(C) Promove a involução uterina, promove o 
desenvolvimento cognitivo e diminui infecção 
respiratória. 

(D) Analgesia durante procedimento dolorosos, 
diminui sobrepeso e obesidade, diminui 
alergia alimentar. 

 
38) Nas Unidades de Alimentação e Nutrição é de 

fundamental importância fazer o 
planejamento dos cardápios. Esses cardápios 
dedem ser balanceados afim de satisfazer as 
necessidades energéticas e em nutrientes, 
garantido, ao mesmo tempo, saúde, 
capacitação para o trabalho e performance 
física desejável ao indivíduo. No 
Planejamento dos cardápios dever ser 
observados aspectos fundamentais, tais 
como, EXCETO: 

 
(A) Recursos humanos 
(B) Método de recepção e armazenamento de 

mercadorias. 
(C) Hábitos alimentares da clientela. 
(D) Disponibilidade de gêneros no mercado. 
 

 

39) As vias de acesso em nutrição enteral podem 

estar dispostas no estoma, duodeno ou jejuno, 

conforme as facilidades técnicas, as rotinas de 

administração, bem como alterações 

orgânicas e/ou funcionais a serem corrigidas. 

Dentre as desvantagens da via de acesso 

gástricas pode-se citar: 

 

(A) Alto risco de aspiração em pacientes com 

dificuldades neuromotoras de deglutição. 

(B) Requer dietas mono ou hiposmolares. 

(C) Risco de aspiração em pacientes que têm 

mobilidade gástrica alterada ou são 

alimentados à noite. 

(D) Maior dificuldade de saída acidental da sonda. 

 

40) A higienização do local, equipamentos e 

utensílios são de suma importância para 

garantir a qualidade do produto final e 

preservar a saúde dos indivíduos que possam 

fazer uso do serviço oferecido pelos 

estabelecimentos. Não é permitido nos 

procedimentos de higiene: 

 

(A) Varrer a seco nas áreas de manipulação. 

(B) Fazer uso de panos para secagem de 

utensílios e equipamentos. 

(C) Usar álcool a 70% para fazer desinfecção 

ambiental. 

(D) Uso de escovas, esponjas ou similares de 

metal, lã, palha de aço, madeira, amianto e 

materiais rugosos e porosos. 

 




