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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

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


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao
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CARGO: NUTRICIONISTA  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: NUTRICIONISTA  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: NUTRICIONISTA  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: NUTRICIONISTA  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: NUTRICIONISTA  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

16) A participação da sociedade organizada, 

garantida na legislação, torna os Conselhos de 

Saúde instância privilegiada na proposição, 

discussão, acompanhamento, deliberação, 

avaliação e fiscalização da implementação da 

Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos 

econômicos e financeiros. A respeito dos 

Conselhos de Saúde, segundo as disposições 

da Lei n° 8.142/90, é incorreto o que se 

afirma em: 

 

(A) O número de conselheiros será definido pelos 

Conselhos de Saúde e constituído em lei. 

(B) A composição dos Conselhos deverá ser 

paritária aos usuários em relação ao conjunto 

dos demais segmentos representados. 

(C) A composição dos Conselhos está distribuída 

em: 25% para entidades representativas dos 

usuários; 25% para entidades representativas 

dos trabalhadores; 25% para instituições e 

entidades representativas dos prestadores de 

serviços e 25% para representantes do 

governo e órgãos gestores. 

(D) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 

são abertas ao público e deverão acontecer em 

espaços e horários que possibilitem a 

participação da sociedade. 

 

17) A Lei n° 8.080/90 dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e funcionamento 

dos serviços correspondentes. Sobre os 

recursos financeiros, planejamento e 

orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

incorreto o que se afirma em: 

(A) Na esfera federal, os recursos financeiros, 

originários do Orçamento da Seguridade 

Social, de outros Orçamentos da União, além 

de outras fontes, serão administrados pelo 

Ministério da Previdência Social, através do 

fundo Nacional de Previdência Social. 

(B) Para o estabelecimento de valores a serem 

transferidos a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, será utilizada a combinação de 

critérios, segundo análise técnica de 

programas e projetos, tais como: perfil 

demográfico e epidemiológico da região, 

características quantitativas e qualitativas da 

rede de saúde na área e desempenho técnico, 

econômico e financeiro no período anterior. 

(C) Os recursos financeiros do SUS serão 

depositados em conta especial, em cada esfera 

de atuação, e movimentados sob fiscalização 

dos respectivos Conselhos de Saúde. 

(D) É vedada a transferência de recursos para o 

financiamento de ações não previstas nos 

planos de saúde, exceto em situações 

emergenciais ou de calamidade pública, na 

área de saúde. 

 

18) São atribuições competentes à União, no 

exercício de sua função, em âmbito 

administrativo do Sistema Único de Saúde (Lei 

n° 8.080/90): 

 

 I. Formular, apoiar e avaliar políticas de 

alimentação e nutrição; 

 II. Participar na formulação e implementação 

de políticas de controle às agressões ao meio 

ambiente; de saneamento básico; e 

relacionadas ao trabalho; 

 III. Definir e coordenar sistemas como: de 

vigilância epidemiológica e sanitária, rede de 

laboratórios de saúde pública e redes 

integradas de assistência de alta 

complexidade.  

 

(A) Apenas II 

(B) Apenas III 

(C) Apenas I e III 

(D) I, II e III. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 
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CARGO: NUTRICIONISTA  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

19) As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

e princípios previstos pela Constituição 

Federal e Leis 8.080/90 e 8.142/90. 

Obedecem a essas diretrizes e princípios, 

exceto: 

 

(A) O acesso universal aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

(B) A promoção integral da assistência por meio 

da articulação e continuidade das ações e 

serviços de saúde, nos três níveis de 

complexidade do sistema, seja em âmbito 

individual ou coletivo, preventivo ou curativo. 

(C) A regionalização, hierarquização e 

centralização da rede de serviços de saúde, 

com direção única em cada esfera do governo. 

(D) O controle social permitindo a participação de 

representações da população de usuários na 

gestão do SUS. 

 

20) Os serviços de saúde são divididos em níveis 

de complexidade; o nível primário deve ser 

oferecido diretamente à população, enquanto 

os outros devem ser utilizados quando 

necessários. Essa organização deve obedecer a 

um fluxo de referência e contra referência 

entre os serviços de saúde, a fim de melhorar 

sua eficiência e eficácia. Cada serviço de saúde 

tem uma área de abrangência, os serviços de 

menor complexidade, têm menor abrangência, 

porém são mais frequentes, enquanto os 

serviços de maior complexidade são menos 

numerosos e, por isso, responsáveis por uma 

área de abrangência mais ampla da população. 

Em acordo com a Lei n° 8.080/90, a descrição 

acima reflete o seguinte princípio 

organizacional do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

 

(A) Hierarquização e Regionalização 

(B) Centralização político-administrativa 

(C) Integralidade da assistência 

(D) Equidade 

 

 

 

 

 
21) A análise histórica das diferentes abordagens 

de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 

qualifica o direcionamento e dinamização da 

prática futura, considerando: 

 

(A) Diversidade de compreensões, pensamentos, 

de valores e experiências vivenciadas apenas 

por profissionais. 

(B) Diversidade de compreensões, pensamentos, 

de valores e experiências vivenciadas por 

profissionais, educadores, técnicos, 

estudantes e pesquisadores, sem possibilitar a 

construção de novos conceitos e práticas com 

a realidade cultural. 

(C) Diversidade de compreensões, pensamentos, 

de valores e experiências vivenciadas por 

profissionais e pesquisadores e possibilitando 

a construção de novos conceitos e práticas 

incompatíveis com a realidade cultural.  

(D) Diversidade de compreensões, pensamentos, 

de valores e experiências vivenciadas por 

profissionais, educadores, técnicos, 

estudantes e pesquisadores e possibilitando a 

construção de novos conceitos e práticas 

compatíveis com a realidade histórica, 

oportunidades e desafios. 

 

22) Enquanto política, a Educação Alimentar e 

Nutricional pode ocorrer em diversos setores 

e deverá observar os princípios organizativos 

e doutrinários do campo a qual está inserida. 

Assim: 

 

(A) Na esfera de Segurança Alimentar e 

Nutricional deverá observar os princípios do 

SUS. 

(B) Na educação, os princípios do SISAN. 

(C) Na saúde, os princípios do PNAE 

(D) Na rede de socioassistencial, os princípios do 

SUAS. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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23) A triagem identifica o risco nutricional com o 

objetivo de realizar intervenção precoce. A 

aplicação é indicada em até 24h da admissão 

do paciente em nível hospitalar e na primeira 

consulta em nível ambulatorial e domiciliar. A 

triagem sinaliza precocemente pacientes que 

poderiam beneficiar-se da terapia nutricional. 

Após a triagem, o paciente pode ser 

classificado em: 

 

(A) Não é de risco. 

(B) É de risco. 

(C) Não é de risco, mas pode ser reavaliado em 

intervalos regulares. 

(D) É de risco e necessita de avaliação do 

nutricionista. 

 

24) Instrumento de triagem nutricional 

desenvolvido para a avaliação do estado 

nutricional de idosos hospitalizados. 

 

(A) Mini avaliação Nutricional (MAN). 

(B) Avaliação Subjetiva Global (SGA). 

(C) Instrumento de Triagem de Desnutrição. 

(D) Instrumento de Triagem Universal de 

Desnutrição. 

 

25) O(a) nutricionista responsável técnico de uma 

determinada Unidade de Alimentação e 

Nutrição planeja uma refeição para servir 800 

comensais. Observe a tabela abaixo:  

 

 

 

 

 

Com base nos dados apresentados na tabela acima 

pode-se afirmar que o fator de correção para a 

carne e o tomate são, respectivamente: 

 

(A) 1,30 e 1,06. 

(B) 1,25 e 1,05. 

(C) 1,15 e 1,04. 

(D) 1,10 e 1,03. 

 

26) A hidrólise da lactose dá origem aos 

monossacarídeos: 

 

(A) Sacarose e glicose. 

(B) Galactose e glicose. 

(C) Glicose e frutose. 

(D) Frutose e maltose. 

 

27) A hipertrigliceridemia induzida por 

carboidrato pode resultar de uma dieta: 
 

(A) Hiperlipídica. 

(B) Hiperproteica.  

(C) Hiperglicídica. 

(D) Hipercalórica. 

 

28) A avaliação do estado nutricional envolve o 
exame das condições físicas do indivíduo, 
crescimento e desenvolvimento, 
comportamento, níveis de nutrientes na urina, 
sangue ou tecidos e a qualidade e quantidade 
de nutrientes ingerida. Para essa avaliação são 
utilizados métodos direto e indiretos, são 
métodos direto, EXCETO: 

 
(A) Inquéritos alimentares. 
(B) Avaliação subjetiva global.  
(C) Avaliação antropométrica. 
(D) Exames laboratoriais/exames bioquímicos. 
 
29) Muitos fatores influenciam a absorção de 

nutrientes de um alimento particular ou de 
uma refeição, dentre eles estão os 
relacionados à própria fisiologia do indivíduo, 
assim como fatores relacionados ao alimento. 
Dentre os fatores relacionado ao alimento 
pode-se destacar, EXCETO. 

 
(A) Taninos. 
(B) Oxalatos 
(C) Deficiência de lactase 
(D) Serpinas. 

REFEIÇÃO Alimento 
Per capita 

(g) 

Peso 

bruto 

(kg) 

Peso 

liquido 

(kg) 

Arroz com 

feijão e 

assado de 

panela. 

Salada crua 

(alface, 

tomate e 

repolho) 

Sobremesa 

(fruta) 

Arroz 120 96 96 

Feijão 60 48 48 

Carne 130 104 80 

Tomate 10 8 7,7 
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30) Degradação protéica é a destruição da 

estrutura primária, que consiste no 

desdobramento gradativo da molécula de 

proteína em peptonas, polipeptídeos e 

aminoácidos. Sobre o processo de degradação 

das proteínas analise as assertivas e assinale a 

CORRETA. 

 

(A) A putrefação dos alimentos de origem vegetal 

consiste, sobretudo em uma degradação de 

sua matéria protéica. Esta alteração é 

decorrente da ação de microrganismos, que 

utilizam os monossacarídeos livres e os 

oligopeptídeos como nutrientes para se 

multiplicarem rapidamente. 

(B) Como degradação indesejada, pode-se citar a 

provocada por adição de microrganismos na 

maturação de queijos, os quais os aminoácidos 

liberados e seus produtos de degradação 

provocam juntamente com os produtos da 

lipólise, seu sabor típico 

(C) Aquecimento moderado ou excessivo de 

certos alimentos pode provocar a reação de 

Maillard ou o chamado escurecimento não 

enzimático, que é uma reação entre proteína e 

carboidrato sob a ação do calor. 

(D) O escurecimento enzimático é caracterizado 

pelo aparecimento de odor repugnante e de 

textura e sabor alterados. 

 

31) De acordo Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica, as cirurgias 

bariátricas, independentemente da técnica a 

ser utilizada, podem ser indicadas quando: 

 

(A) IMC > 40, independentemente da presença de 

comorbidades ou IMC entre 35 e 40 na 

presença de comorbidades. 

(B) IMC > 40, independentemente da presença de 

comorbidades ou IMC entre 30 e 40 na 

presença de comorbidades. 

(C) IMC ≥ 40, independentemente da presença de 

comorbidades ou IMC entre 30 e 35 na 

presença de comorbidades. 

(D) IMC ≥ 40, independentemente da presença de 

comorbidades ou IMC entre 35 e 40 na 

presença de comorbidades. 

32) O diabetes melito (DM) é um grupo de 

heterogêneo de distúrbios metabólicos 

caracterizados por hiperglicemia crônica com 

alterações do metabolismo de carboidrato, 

proteínas e lipídeos, resultante do defeito na 

secreção ou ação da insulina ou ambas. Analise 

as assertivas abaixo e julgue de verdadeiro (V) 

ou Falso (F) e assinale a alternativa CORRETA. 

 

( ) Com maior sobrevida e o tempo de exposição 

à hiperglicemia, aumenta também a 

prevalência de complicações crônicas da 

doença.  

( ) Entre as principais complicações, figuram a 

doença cardiovascular, nefropatia, o pé 

diabético e a retinopatia. 

( ) A glicotoxicidade tem como consequência 

levar alguns portadores de DM à incapacidade 

de reduzir a glicemia. 

( ) Recomenda-se  consumo de fibra alimentar 

mínimo de 20g/dia ou 14g/1000kcal. 

 

(A) F, F, F, V. 

(B) F, V, V, V. 

(C) V, V, V, V. 

(D) V, V, V, F. 

 

33) A recomendação de energia e proteína para 

pacientes em hemodiálise descrita por Lilian 

Cuppari é, respectivamente: 

 

(A) 30 a 35 kcal e 1 a 1,2g/kg/dia. 

(B) 30 kcal e 1,2g/kg/dia. 

(C) 35 kcal e 1g/kg/dia. 

(D) 30 a 35 kcal e 1,1 a 1,2g/kg/dia. 

 

34) O ganho peso semanal recomendado no 

segundo e terceiro trimestre de gestação para 

gestante com IMC pré-gestacional ≥ 30kg/m 

30kg/m2 é: 

 

(A) 500g. 

(B) 400g. 

(C) 300g. 

(D) 200g. 
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35) Indivíduos com litíase renal que tenha cálculos 

renais formado por oxalato de cálcio devem 

evitar o consumo de: 

 

(A) Espinafre, quiabo e chocolate amargo. 
(B) Agrião, acelga e banana-prata. 
(C) Agua de coco, quiabo e kiwi. 
(D) Espinafre, kiwi e agua de coco. 
 

36) A funcionalidade é a propriedade do alimento 

que vai além de sua qualidade como fonte de 

nutrientes. São exemplos de nutrientes 

funcionais, EXCETO: 

 

(A) Licopeno. 
(B) Aminoácidos de cadeia ramificada. 
(C) Alicina. 
(D) Probióticos. 
 

37) Em relação as carências nutricionais, 

correlacione o distúrbio nutricional à carecia 

que o causa enumerando a coluna “B” de 

acordo com a coluna “A” e assinale a 

alternativa correta. 

 
COLUNA “A” 
 
1 – Beribéri 
2 – Raquitismo 
3 – Escorbuto 
4 – Bócio  
5 – Anemia megaloblástica 
 
COLUNA “B” 
 
(   ) Cobalamina 
(   )  Vitamina D 
(   ) Tiamina 
(   ) Iodo 
(   ) Vitamina C 
 

(A) 5, 4, 3, 2, 1. 

(B) 2, 4, 5, 1, 3. 

(C) 5, 2, 1, 4, 3. 

(D) 2, 5, 1, 3, 4. 

 

 

 

 

38) Dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar aos alunos da educação básica no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE. 

 

(A) Portaria Interministerial n° 1010, de 08 de 
maio de 2006. 

(B) Resolução CD/FNDE N° 38, de 16 julho de 
2009. 

(C) Resolução CD/FNDE N° 67 de 28 de dezembro 
de 2009. 

(D) Resolução RDC Nº 216, de 15 de setembro de 
2004. 

 
39) A Resolução CFN N° 465, de 25 de agosto de 

2010, define Agricultor Familiar e 
Empreendedor Familiar Rural aquele que 
pratica atividades no meio rural, atendendo, 
simultaneamente, aos seguintes requisitos, 
EXCETO. 

 

(A) Não detenha, a qualquer título, área maior do 
que 6 (seis) módulos fiscais. 

(B) Utilize predominantemente mão-de-obra da 
própria família nas atividades econômicas do 
seu estabelecimento ou empreendimento 

(C) Tenha renda familiar predominantemente 
originada de atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento ou 
empreendimento. 

(D) Dirija seu estabelecimento ou 
empreendimento com sua família. 

 
40) De acordo com o código de ética é direto do 

profissional nutricionista: 
 

(A) Encaminhar aos profissionais habilitados os 
indivíduos sob sua responsabilidade 
profissional, quando identificar que as 
atividades demandadas para a respectiva 
assistência fujam às suas atribuições. 

(B) Primar pelo decoro profissional, assumindo 
inteira responsabilidade pelos seus atos em 
qualquer ocasião. 

(C) Denunciar às autoridades competentes, 
inclusive ao Conselho Regional de 
Nutricionistas, atos de que tenha 
conhecimento e que sejam prejudiciais à saúde 
e à vida. 

(D) Associar-se, exercer cargos e participar das 
atividades de entidades da categoria que 
tenham por finalidade o aprimoramento 
técnico-científico, a melhoria das condições de 
trabalho, a fiscalização do exercício 
profissional e a garantia dos direitos 
profissionais e trabalhistas. 



 


