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          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

NUTRICIONISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

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.baraodegrajau2016@outlook.com 

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

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

 

AS QUESTÕES 1 A  12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente competitivo, o funcionário 1 

não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco tempo atrás, o destino de uma carreira estava 2 

ligado umbilicalmente à formação acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais 3 

chance de progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos pontos, claro, e 4 

ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez maior o número de pessoas que fazem 5 

MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi 6 

preciso mudar o critério de desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, 7 

carismáticos, inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 8 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado por três grandes 9 

grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais comum é o que, infelizmente, não faz 10 

diferença na organização.  Há, porém, um terceiro grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a 11 

diferença. "Esse é o pior, pois está tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 12 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom fica sempre arrumando 13 

justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   14 

não   tem   humildade  para assumir suas fraquezas e limitações". 15 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos fortes. Quanto mais 16 

experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o profissional. 17 

 Mônica Gailewitch 

 

 

01) De acordo com o texto, 
 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante 

quanto ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 
qualificação, são determinantes para a 

manutenção de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, 

que é quase impossível manter-se no topo de 
qualquer estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade 

do indivíduo, a depender do caso, é mais 
importante do que sua formação acadêmica. 

 

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

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e 

nenhum curso pode otimizar o carisma e a 
capacidade de empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, 

dentre outros, já não servem como referencial 
em um currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de 

cargos tem-se tornado mais difícil em função 

do acesso generalizado aos estudos superiores. 
(D) A chave-mestra para se conseguir e manter 

um emprego é ser capaz de, além dos pré-

requisitos essenciais, surpreender pela 
originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma 

empresa, o empregado que 
 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 
(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais 

o valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, 
com a iniciativa e o constante desejo de 

superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque 
isso gera confiança e respeito por parte dos 

colegas. 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 
 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.6) — silhueta. 
(C) "impacto". (L.8) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.14) — decrescer. 

 
05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.12) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.4) denota determinação. 
(C) "Em outras palavras" (L.6) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.10) exprime premonição. 

 
06) Os termos "enfim" (L.8) e "porém" (L.11) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 
(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 
(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 
para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.5) — teriam mudado. 
(B) "fica (...) arrumando" (L.13) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.17) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.9) — forma-se. 
 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 
preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 
(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.9)    — proximidade. 

(D) "por" (L.14) — medida. 

 
09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de 

funcionários." (L.9/10) possui o mesmo valor 
morfossintático que a indicada na alternativa: 

 

(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.5/6). 

(C) "que faz a diferença." (L.11/12). 

(D) "que provoquem impacto." (L.8). 
 

10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o 

que se afirma na alternativa: 

 
(A) "de progredir" (L.4) modifica um nome. 

(B) "da educação formal' (L.4) modifica um 

advérbio. 
(C) "de desafios" (L.8) é paciente da ação verbal. 

(D) "de funcionários" (L.10) completa o sentido de 

um nome. 
 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 
 

(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.9/10). 
(B) “o funcionário” (L.1) 

(C) “Esse” (L.12). 

(D) “humildade” (L.15). 
 

12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.10) a palavra na 
alternativa: 

 

(A) “o” em “o funcionário” (L.1). 

(B) “outras” (L.6). 

(C) “quanto” (L.16). 
(D) “Esse” (L.12) 

 

 

AS QUESTÕES 13 A  15 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 

                                  Ferreira Gullar 

 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de 

serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e 

desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 
 

 

 



 

                                                                                                                                                          Página 4 de 8 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
 Visita ao site: 

http://www.blogsoestado.com, em 

27 de junho de 2016. 

 

13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 

 

(A) retrata a realidade distanciada do seu 
cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 
(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 
mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 

 
(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 
com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 
(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 
 

15) No texto, 

 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 
(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 
(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 
 

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 

princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 

Saúde em 1990, com base no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988. São 

considerados princípios ideológicos ou 

doutrinários do SUS, exceto: 
 

(A) O acesso equânime aos serviços de saúde 

(B) O respeito à integralidade no acesso aos 

serviços de saúde 

(C) O acesso universal aos serviços de saúde por 

qualquer indivíduo 

(D) O acesso gratuito a qualquer serviço de saúde 

brasileiro 
 

17) De acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde conferidos na Lei n° 

8.080/90, analise as afirmações e assinale a 

incorreta: 
 

(A) O princípio da Universalidade ressalva que a 

saúde é um direito de todos, devendo ser 

garantida a qualquer cidadão, independente de 

raça, etnia ou condição socioeconômica. 

(B) A atenção à saúde em todos os seus meios, 

curativos ou preventivos, individuais ou 

coletivos, atuando em conjunto articulado de 

ações nos três níveis de atenção corresponde à 

integralidade. 

(C) A participação dos usuários na gestão do SUS 

de forma paritária em relação aos outros 

representantes do governo e da saúde, na 

decisão sobre o planejamento das ações para 

melhoria do serviço de saúde prestado 

corresponde à equidade.  

(D) A existência de três esferas de governo, na 

qual cada uma possui atribuições próprias, no 

sentido de descentralizar a administração dos 

serviços de saúde, constitui o princípio 

organizacional de descentralização político-

administrativa. 
 

18) De acordo com os dispostos na Lei n° 8.080/90 

a respeito dos objetivos e atribuições do 

Sistema Único de Saúde, analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

sanitária, o que inclui o controle de bens de 

consumo ou da prestação de serviços que se 

relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde, tais como: produção, comercialização, 

distribuição de produtos farmacêuticos, 

hospitalares, cosméticos, alimentícios, além do 

controle da entrada e saída destes em portos e 

fronteiras. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

http://www.blogsoestado.com/
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CARGO: NUTRICIONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

II. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

epidemiológica, com ações de detecção, 

prevenção e controle aos determinantes e 

condicionantes de doenças e agravos. 

III. Ao SUS compete executar ações de vigilância à 

saúde do trabalhador, incluindo assistência ao 

trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho. 

 

Assinale a alternativa que contém o número de 

alternativas incorretas: 

(A) Nenhuma 

(B) Uma 

(C) Duas 

(D) Três 

 

19) De acordo com a Lei N° 8.142/90 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á: 

 

(A) Anualmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Legislativo ou Conselho de Saúde. 

(B) A cada quatro anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Executivo ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(C) A cada três anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Judiciário ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(D) Semestralmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Executivo ou Conselho de Saúde. 

 

20) Órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, que atua de 

forma permanente e deliberativa na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera de governo: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Fundo de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21) De acordo com a situação nutricional inicial da 

gestante (baixo peso, adequado, sobrepeso ou 

obesidade) há uma faixa de ganho de peso 

recomendada por trimestre. As gestantes com 

IMC adequado devem ter   ganho de peso, no 

primeiro trimestre, de: 

 

(A) 1,4 kg 

(B) 1,6 kg 

(C) 1,8 kg 

(D) 2,0 kg 

 

22) Sobre os efeitos da obesidade na gestação, 

analise as alternativas e assinale a correta: 

 

(A) Mulheres que ganham mais peso que o 

recomendado, apresentam complicações 

durante a gestação, mas tem rápida 

recuperação do peso inicial no pós-parto, o que 

reduz, significativamente, o desenvolvimento 

da obesidade e suas complicações ao longo da 

vida. 

(B) Mulheres obesas apresentam diminuição da 

fertilidade, mas a redução do peso em obesas 

inférteis não aumenta a frequência de ovulação 

e probabilidade de gravidez. 

(C) Não existe risco de abordo espontâneo em 

gestantes obesas. 

(D) A incidência de Diabetes Melito gestacional 

(DMG) em gestantes obesas é três vezes maior 

que na população geral. 

 

23) Sobre a prevenção e controle dos distúrbios 

nutricionais e das doenças associadas à 

alimentação e nutrição, de acordo com política 

nacional de alimentação e nutrição, analise as 

assertivas e assinale a incorreta. 

 

(A) A inexistência de uma divisão clara entre as 

medidas institucionais específicas de nutrição e 

as intervenções convencionais de saúde exigirá 

uma atuação baseada em duas situações 

polares. 

(B) A vigilância do crescimento e do 

desenvolvimento será adotada como eixo de 

apoio a todas as atividades de assistência à 

saúde da criança. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

(C) As crianças em risco de desnutrição, 

compreendidas na faixa etária dos seis aos 23 

meses de idade, levando-se em consideração a 

realidade epidemiológica da região, serão 

atendidas mediante a assistência alimentar, o 

controle de doenças coexistentes e a vigilância 

dos irmãos ou contatos, incluindo as gestantes 

e as nutrizes em risco nutricional, com ênfase 

nos bolsões de pobreza. 

(D) Em relação às carências de micronutrientes, e 

especificamente no controle da deficiência de 

vitamina A, serão adotadas como medidas 

essenciais o enriquecimento alimentar, a 

orientação educativa e, sobretudo, o uso de 

medicamento. 

 

24) Sobre monitoramento da situação alimentar e 

nutricional descrito na política nacional de 

alimentação e nutrição é correto afirmar: 

 

(A) O diagnóstico descritivo e analítico dos 

problemas e dos principais fatores 

determinantes poderá caracterizar apenas os 

segmentos sociais e grupos biológicos de maior 

risco. 

(B) No monitoramento da situação alimentar e 

nutricional, o SISVAN deverá concentrar sua 

atenção na gestante e no crescimento e 

desenvolvimento das crianças, servindo de 

eixo para todo trabalho empreendido na rede 

de serviços, de forma especial na atenção 

básica de saúde, inclusive considerando o 

compromisso de sua universalização. 

(C) No tocante ao acompanhamento da situação 

das doenças crônicas não-transmissíveis, 

relacionadas com a alimentação e estilos de 

vida considerados inadequados, o trabalho 

poderá ser compatibilizado somente com o 

sistema nacional de agravos notificáveis, no 

qual será incluído o registro de formas graves 

de desnutrição. 

(D) A atuação do SISVAN compreenderá a 

descrição temporária e a predição de 

tendências das condições de alimentação e 

nutrição da população, bem como de seus 

fatores determinantes. 

 

25) De acordo com a portaria cvs-6/99, o tempo 

máximo de congelamento, em temperatura de 

0 a 5 °C é de: 

 

(A) 10 dias 

(B) 15 dias 

(C) 20 dias 

(D) 30 dias 

 

26) As sobras são alimentos prontos que não 

foram distribuídos ou que ficaram no balcão 

térmico ou refrigerado. Somente podem ser 

utilizados sobras que tenham sido 

monitoradas. Alimentos prontos que foram 

servidos não devem ser reaproveitados. Sobre 

o reaquecimento de sobras quentes é correto 

afirmar:  

 

(A) Reaquecer a 74ºC e manter a 65ºC ou mais 

para serem servidas, por no máximo 12 horas.  

(B) Reaquecer a 74ºC e manter a 60ºC ou mais 

para serem servidas, por no máximo 12 horas.  

(C) Reaquecer a 70ºC e manter a 65ºC ou mais 

para serem servidas, por no máximo 12 horas. 

(D) Reaquecer a 70ºC e manter a 60ºC ou mais 

para serem servidas, por no máximo 12 horas.  

 

27) Existem vários índices para avaliar a qualidade 

da dieta, dentre esses índices pose-se citar, 

exceto: 

 

(A) Índice de qualidade nutricional. 

(B) Diário Alimentar. 

(C) Indicador de dieta saudável. 

(D) Índice de qualidade da dieta. 

 

28) O cuidado de nutrição deve ser compreendido 

e efetivado como parte do cuidado integral à 

saúde dos indivíduos hospitalizados ou em 

acompanhamento de nutrição. Analise as 

proposições e assinale a correta. 

 

(A) Para a eficácia do cuidado de nutrição, é 

necessária uma estrutura de gestão do serviço 

de nutrição que integre a nutrição clínica, a 

produção e a distribuição da alimentação da 

unidade de alimentação e nutrição (UAN). 

(B) A qualidade da informação sobre a prescrição 

das dietas, a alimentação individualizada dos 

pacientes e o uso de recursos de gastronomia 

são elementos não determinantes para a 

garantia das metas terapêuticas da nutrição. 

(C) O sistema informatizado é o recurso 

preferencial apenas para gerar mapas de 

controle de distribuição de refeições, dietas 

enterais e parenterais e etiquetas de 

identificação das refeições para todos os 

pacientes. 

(D) A organização dos fluxos e processos com foco 

apenas na segurança alimentar requer apoio e 

recursos de informatização que possam 

assegurar, no exercício das boas práticas 

clínicas, a comunicação efetiva entre as 

estruturas. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

29) A alimentação enteral é um método de prover 

nutrientes no trato gastrointestinal através de 

um tubo. Desse processo de alimentação pode-

se afirmar: 

 

(A) Em pacientes que necessitam de nutrição 

enteral por curto período (inferior a 6 

semanas) a gastrostomia é a mais indicada. 

(B) As técnicas utilizadas para o acesso enteral 

pode ser, as cegas, por endoscopia, 

radioscopia, laparoscopia ou cirurgia. 

(C) A administração em bolo oi intermitente deve 

ser feita com paciente deitado. 

(D) As dietas isosmolares são preferíveis para 

evitar a passagem de água do lúmen para a 

parede intestinal. 

 

30) A nutrição parenteral é feita através de acesso 

venoso periférico ou central, de modo que o 

trato digestivo é completamente excluído. Em 

relação a esse processo é correto afirmar: 

 

(A) A nutrição parenteral periférica é usualmente 

indicada para períodos longos (30 a 40 dias). 

(B) Na nutrição parenteral periférica, o valor 

energético alcançado costuma ficar em torno 

de 800 a 1200 kcal/dia. 

(C) Em geral, a nutrição parenteral é indicando 

quando o trato gastrointestinal está 

funcionando. 

(D) A nutrição parenteral é contraindicada para 

pacientes hemodinamicamente instáveis. 

 

31) A interação entre fármaco e nutriente ocorre 

quando se obtém algum efeito colateral 

indesejado, seja pela ingestão concomitante de 

fármaco com determinado nutriente ou por 

algum componente presente no alimento. 

Analise as alternativas a seguir e marque a 

correra: 

 

(A) A hipoalbuminemia pode ser causada pela 

desnutrição e diminuir o tempo de excreção 

renal dos fármacos, já que são eliminados mais 

rapidamente em razão da falta de ligação à 

proteína plasmática, alterando o efeito 

esperado. 

(B) Pacientes transplantados apresentam baixo 

risco de sofrer interação fármaco-nutriente, 

porém o feito do fármaco é diminuído devido o 

sistema imunológico suprimido. 

(C) O nível de ácido graxos elevado está 

relacionado com absorção aumentada de 

determinadas drogas. 

(D) A metformina, um hipoglicemiante, aumenta a 

absorção de cobalamina. 

32) Em relação as macronutrientes analise as 

proposições e assinale a correta 

 

(A) De acordo com IOM, a RDA de proteína é 

1g/kg/dia para adultos de ambos os sexos. 

(B) A alimentação básica do brasileiro, composta 

de arroz e feijão, apresenta perfil aminoácidico 

adequada e próxima ao aconselhável. 

(C) Os ácidos graxos insaturados são os principais 

causadores da elevação do colesterol 

plasmático. 

(D) O consume de fibra está relacionado com a 

normalização das concentrações de lipídeos 

plasmáticos, redução do índice glicêmico e 

aumento da absorção de minerais. 

 

33) Em relação as micronutrientes, assinale a 

incorreta: 
 

(A) Por causa do aumento oxidativo e do turnover 

causado pelo tabagismo, recomenda-se um 

adicional de 35mg para fumantes de vitamina 

C. 

(B) Para adultos acima de 51 anos recomenda-se 

um a ingestão de alimentos fortificados ou 

suplementação de vitamina B12. 

(C) O excesso de vitamina A pode causar cegueira 

noturna e xeroftalmia. 

(D) Além de fundamental para a formação dos 

dentes e ossos, o cálcio exerce outras funções 

no organismo tais como transporte e nível de 

membrana celular, contração muscular 

transmissão de impulso nervoso e secreção 

glandular. 
 

34) A avaliação do estado nutricional é 

fundamental para tomada de decisão quanto 

ao diagnóstico nutricional e à conduta dietética 

em um indivíduo. Quatro valores de referência 

foram colocados a disposições dos profissionais 

de saúde para a estimativa de nutrientes, são 

eles, exceto: 
 

(A) EAR – necessidade média estimada. 

(B) AI – ingestão adequada. 

(C) RDA – ingestão dietética de referência. 

(D) UL – nível máximo de ingestão tolerável. 
 

35) De acordo com a CRNUTRI (Centro de 

Referência para a Prevenção e Controle de 

Doenças Associadas à Nutrição) dentre as 

diretrizes do guia alimentar para população 

brasileira pode-se citar, excerto: 
 

(A) Fazer de 5 a 6 refeições diárias. 

(B) Consumir leite e derivados 3 vezes por dia. 

(C) Ficar atento ao tamanho da porção de carne. 

(D) Trocar gordura vegetal por animal, mas 

consumir com moderação. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

36) Assinale a alternativa correta acerca da 

avalição do estado nutricional para idoso 

segundo o índice massa corporal. 

 

(A) ≤ 22 kg/m2 – magreza. 

(B) < 23 kg/m2 – magreza. 

(C) ≥ 27 kg/m2 – excesso de peso. 

(D) 22 a 27 kg/m2 – eutrófico. 

 

37) Recordatório de 24 horas (R24h) é usado para 

avaliar a ingestão de alimentos e nutrientes de 

indivíduos e grupos populacionais. Sobre o uso 

desse método é correto afirmar, exceto:  

 

(A) Pode ser usado em dia seguintes a finais de 

semana e feriados. 

(B) Vários R24h podem estimar a ingestão 

habitual. 

(C) Pode ser usado em qualquer idade e em 

analfabetos. 

(D) Definir tamanho porções é uma desvantagem 

desse método. 

 

38) O peso é a soma de todos os componentes 

corporais (água, gordura, ossos, músculos) e 

reflete o equilíbrio proteico-energético do 

indivíduo. Analise as assertivas abaixo e 

assinale a incorreta: 

 

(A) Peso ajustado - quando não se pode pesar o 

indivíduo, é possível estimar o peso por meio 

de algumas fórmulas, tais como circunferência 

da panturrilha, compleição, altura ou IMC; 

(B) Peso ideal ou desejável ou teórico - é o peso 

definido de acordo com alguns parâmetros, tais 

como idade, biótipo, sexo e altura. Devido a 

variações individuais no adulto, o peso ideal 

pode variar na faixa de 10% abaixo e 10% 

acima do peso teórico. 

(C) Peso atual - é o peso verificado em uma 

balança calibrada, onde o indivíduo é 

posicionado de pé, descalço, no centro da 

balança e com roupas leves. O valor obtido 

corresponde ao peso atual do indivíduo na 

referida data. 

(D) Peso usual - utilizado como referência na 

avaliação das mudanças recentes de peso e em 

casos de impossibilidade de medir o peso 

atual. Geralmente é o peso que se mantém por 

maior período de tempo. 

 

 

 

 

 

39) Enumere a coluna “B” de acordo com a coluna 

“A” e marque a alternativa correta. 
 

Coluna “A” 

1 - Microrganismos osmofílicos 

2 - Microrganismos osmodúricos  

3 - Microrganismos halofílicos  

4 - Microrganismos halodúricos  

5 - Microrganismos xerofílicos  

 

Coluna “B” 

( ) Necessitam de ambientes com elevada 

concentração salina para se desenvolver. 

( ) Suportam ambientes com alta concentração 

de sal. 

( ) Necessitam de ambiente com baixa Aa, como 

produtos com teores significativos de açúcar, 

para se desenvolver 

( ) Afinidade a ambientes secos. 

( ) Suportam, mas não necessitam de ambientes 

com elevada concentração de açúcar. 

 

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

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

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

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

 

40) Pasteurização é um tratamento térmico que 

elimina grande parte dos microrganismos 

presentes no alimento. Emprega temperaturas 

inferiores a 100ºC. Sobre a pasteurização é 

correto afirmar: 
 

(A) Visa eliminar os microrganismos patogênicos. É 

o caso do leite pasteurizado. O tratamento 

térmico é feito a 60 - 75 ºC por 15 – 20 

segundos (HTST-high temperature, short time) 

ou a 60 - 65ºC por 30 minutos (LTLT- low 

temperature, long time). 

(B) Visa eliminar os microrganismos patogênicos. É 

o caso do leite pasteurizado. O 15 tratamento 

térmico é feito a 72 - 75 ºC por 10 – 0 

segundos (HTST-high temperature, short time) 

ou a 60 - 65ºC por 30 minutos (LTLT- low 

temperature, long time). 

(C) Visa eliminar os microrganismos patogênicos. É 

o caso do leite pasteurizado. O tratamento 

térmico é feito a 72 - 75 ºC por 15 – 20 

segundos (HTST-high temperature, short time) 

ou a 70 - 75ºC por 20 minutos (LTLT- low 

temperature, long time). 

(D) Visa eliminar os microrganismos patogênicos. É 

o caso do leite pasteurizado. O tratamento 

térmico é feito a 72 - 75 ºC por 15 – 20 

segundos (HTST-high temperature, short time) 

ou a 60 - 65ºC por 30 minutos (LTLT- low 

temperature, long time). 
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