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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

NUTRICIONISTA 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
(__) Existem termos que desempenham importante função 

de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 8) serve 
como um termo anafórico dentro do período a que 
pertence. 

(__) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

(__) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.6). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Assinale a alternativa correta sobre Intranet: 

 

A) A Intranet possui um meio de comunicação externa, 

compartilhando seus arquivos com qualquer pessoa. 

B) A intranet possui compartilhamento de dados e uma 

comunicação externa, ajudando seus usuários a ter 

um melhor compartilhamento de seus arquivos. 

C) A Intranet é um meio de acesso restrito, visando a 

centralização de informações, restringindo seu 

acesso apenas para seus usuários.   

D) A intranet é um meio de acesso restrito que não 

compartilha seus dados, porém tem uma 

comunicação externa.  

 

17) Entre as alternativas abaixo assinale a opção que 

contém apenas componentes do Hardware: 

 

A) Disco rígido, processador, interface de rede. 

B) UCP, leitor de vídeo, mouse. 

C) Teclado, monitor, DVD decrypter. 

D) Placa mãe, UCP, Windows media player. 

 

18) No Excel em sua forma padrão, assinale a alternativa 

que está errada: 

 

A) CTRL+S aplica ou remove sublinhado. 

B) CTRL+N aplica ou remove a formatação em itálico. 

C) CTRL+SHIFT+: insere a hora atual. 

D) CTRL+; insere a data atual.  

 

19) Existem quatro tipos de backup que você pode usar 

para salvar seus arquivos com maior segurança. 

Quais são eles?  

 

A) Backup diferencial, Backup normal, Backup de 

acesso e Backup de cópia. 

B) Backup inicial, Backup rápido, Backup normal, 

Backup incremental. 

C) Backup duplo, Backup diferencial, Backup simples, 

Backup de cópia. 

D) Back up normal, Backup diferencial, Backup 

incremental, Backup de cópia. 

 

20) Dos itens abaixo, quais se encontram na opção 

Layout da Página? 

 

A) Folha de rosto, Tabela e Gráfico. 

B) WordArt, Cor da página e Estrutura de Tópicos. 

C) Rascunho, Etiquetas e Quebra de página. 

D) Bordas de página, Colunas e Margens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 7  

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 
 

 
 

 

21) O resultado de vários índices permite caracterizar o 
prognóstico nutricional de um paciente. Diante da 
avaliação nutricional de pacientes hospitalizados, 
para calcular o Índice Nutricional Prognóstico, deve-
se utilizar parâmetros como: 

 
A) Albumina, transferrina, índice creatinina/altura e 

balanço nitrogenado. 
B) Prega triciptal, índice creatinina/altura, balanço 

nitrogenado e ferritina. 
C) Índice de massa corporal, albumina, testes cutâneos e 

balanço nitrogenado.  
D) Prega triciptal, albumina, transferrina e testes 

cutâneos. 
  

22) As diretrizes para a Promoção da Alimentação 
Saudável nas Escolas, tem por base ações: 

 
A) De ofertar refeições contendo apenas alimentos “in 

natura”, como frutas, legumes e verduras. 
B) Para definir estratégias em conjunto com a 

comunidade para favorecer a produção de alimentos 
na região.  

C) Que possibilitem a maior oferta e consumo de 
alimentos industrializados produzidos na região.  

D) De educação alimentar e nutricional, considerando 
hábitos alimentares regionais. 

 
 

23) O responsável pelas atividades de manipulação dos 
alimentos deve ser comprovadamente submetido a 
curso de capacitação, abordando, no mínimo, os 
seguintes temas, exceto: 

 
A) Contaminantes alimentares. 
B) Doenças transmitidas por alimentos. 
C) Manipulação higiênica dos Alimentos. 
D) Manejo de Resíduos Alimentares. 
 

24) Analise as proposições a seguir assinale a alternativa 
correta: 

 
I. Os simbióticos é uma combinação de prebióticos com 

probióticos, encontrados naturalmente no trato 
gastrointestinal de humanos. 

II. Os prebióticos são componentes de oligossacarideos 
da dieta e constituem organismos vivos. 

III. Os probióticos são alimentos ou concentrados de 
microrganismo proveniente da vibra dietética. 

 
A) Somente o item II está correto. 
B) Todos os itens estão corretos. 
C) Somente o item III está correto. 
D) Todos os itens estão incorretos. 
 
 

 

25) Sobre a utilização e armazenamento de 
macronutrientes no estado alimento marque a 
alternativa INCORRETA: 

 
A) Os carboidratos absorvidos são transportados como 

glicose plasmática na veia porta. 
B) O fígado é o primeiro órgão a receber glicose do 

sangue portal e captura aproximadamente 50% 
absorvida através do transportador não dependente 
de insulina e imediatamente a fosforila em glicose-6-
fosfato. 

C) O glicogênio muscular serve como reservatório, 
fornecendo suprimentos de glicose, prontamente 
disponível, para manter a glicemia durante o estado 
de jejum. 

D) Os lipídeos não podem ser transportados pelo meio 
aquoso do organismo se não estiverem ligados às 
lipoproteínas. 

 

26) Correlacione as vitaminas abaixo com suas funções: 
 

I. Vitamina A   
II. Vitamina C  

III. Vitamina D  
IV. Vitamina E  
V. Vitamina K 

 
(___) Indispensável na formação do colágeno, fortalece o 
sistema imunológico, auxilia na manutenção dos tecidos, 
protege o organismo contra infecções.  
(___) Componente na formação de proteínas essenciais 
para coagulação do sangue, além de estar envolvida na 
construção dos ossos. 
(___) Atua na visão, na diferenciação celular, no 
desenvolvimento dos ossos, protege a pele e mucosas, 
fortalece o sistema imunológico e previne e oxidação 
celular.  
(___) Forte antioxidante, ajuda a combater os radicais 
livres, protege o sistema reprodutor, reforça o sistema 
imunológico e melhora a ação da insulina. 
(___) É sintetizada com a ajuda dos raios solares e 
imprescindível para a produção de insulina, auxilia na 
manutenção do sistema imunológico e na absorção do 
cálcio. 
 
Escolha a alternativa com a sequência correta: 
 
A) V, III, II, I, IV.  
B) I, IV, III, II, V. 
C) III, II, V, IV, I. 
D) II, V, I, IV, III. 
 
 
 
 
 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Quais critérios básicos devem ser utilizados na 
elaboração de um cardápio? 

 
A) Levar em consideração os custos, o público alvo e o 

tipo de cardápio. Entretanto, não podemos esquecer 
que independente do cardápio, alguns itens são 
obrigatórios: duas entradas, duas opções de prato 
principal, guarnição, prato base, duas opções de 
sobremesa e complemento. 

B) Identificar a população a qual se destina, traçar o 
perfil dos clientes (cultura, hábitos, metas, condição 
socioeconômica), escolher os alimentos e a porções 
adequadas e os tipos de preparações.  

C) Não existem critérios básicos para elaborar um 
cardápio, o importante é apenas pensar no custo e 
nos alimentos presentes em estoque, além de 
improvisar. 

D) Abranger exclusivamente as leis da nutrição, pois 
estas já englobam todos os critérios para adequar um 
cardápio institucional. 

 

28) Qual a definição de curva ABC? 
 
A) Ferramenta que auxilia na identificação do melhor 

caminho que o produto ou serviço irá percorrer no 
processo, ou seja, mostra as etapas sequenciais do 
processo, utilizando símbolos que representam os 
diferentes tipos de operações, com o objetivo 
de identificar o desvio, caso ocorra. 

B) Ferramenta que tem por objetivo identificar as 
possíveis causas de um problema e seus efeitos, 
através da relação entre o efeito e todas 
as possibilidades de causa que podem contribuir para 
esse efeito. 

C) Ferramenta que tem por objetivo mostrar 
a distribuição de frequências de dados obtidos 
por medições, através de um gráfico de barras 
indicando o número de unidades em cada categoria. 

D) Ferramenta que identifica os itens que justificam a 
atenção e tratamento adequado quanto a sua 
administração. Os grupos de alimentos são ordenados 
de forma decrescente de acordo com a importância 
do investimento realizado em cada um. 

 
 

29) Quais as características das hemácias em casos de 
anemia ferropriva? 

 
A) Hemácia microcíticas e hipocrômicas.  
B) Hemácias microcíticas e normocrômicas. 
C) Hemácias macrocíticas e hipercrômicas. 
D) Hemácias macrocíticas e normocrômicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

30) O que é ortorexia nervosa? 
 
A) Inclui episódios de regurgitação repetidos que não 

podem ser explicados por nenhuma condição médica. 
As principais complicações médicas podem ser 
desnutrição, perda de peso, alterações do equilíbrio 
hidroeletrolítico, desidratação e morte. 

B) É a ingestão persistente de substâncias não nutritivas, 
inadequadas para o desenvolvimento infantil e que 
não fazem parte de uma prática aceita culturalmente. 

C) Fixação por uma alimentação saudável, associada 
com a busca excessiva por regras alimentares, 
isolamento social e até mesmo deficiências 
nutricionais. 

D) Quadro caracterizado pela recusa do indivíduo em 
manter um peso mínimo esperado para a idade e a 
altura (menos de 85%) através da restrição do 
comportamento alimentar, pelo temor excessivo em 
ganhar peso, e pela distorção da percepção da 
imagem corporal.  

 

31) Considerando que o Fator de Correção (FC) é a 
relação entre o Peso Bruto (PB) e o Peso Líquido 
(PL), cálculo o FC dos alimentos a seguir: 

 
FC = PB/PL 

 
Alimento Peso Bruto Peso Líquido 

Batata 50kg 43kg 
Lentilha 30kg 32kg 

Carne moída 46kg 52kg 
Macarrão 
espaguete 

68kg 70kg 

 
Assinale a alternativa que contenha os valores obtidos, 
respectivamente: 
 
a) 1,16/ 0,93/ 0,88/ 0,97. 
b) 1,12/ 0,88/ 0,57/ 0,92. 
c) 1,05/ 0,75/ 0,78/ 0,79. 
d) 0,99/ 0,84/ 0,72/ 0,88. 
 

32) Os sintomas descritos a seguir: dor abdominal, 
diarreia com muco e sangue, febre, perda de peso, 
lesões na pele, inflamações oculares e fraqueza, 
caracterizam qual quadro clínico? 

 
A) Síndrome metabólica. 
B) Diabetes mellitus. 
C) Insuficiência cardíaca congênita. 
D) Doença de Crohn.  
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33) Qual a importância da educação nutricional como 
forma de incentivar uma alimentação equilibrada? 

 
A) Criar divisões de classes sociais quanto aos 

estabelecimentos que cada um frequentar, ou seja, 
pessoas de baixo poder aquisitivo através da 
educação saberão quais lugar que poderão ir e vice 
versa. 

B) A educação nutricional não pode ser considerada 
importante, tendo em vista que na maioria das vezes 
ela é ineficaz em seus objetivos. 

C) Auxiliar as pessoas a buscarem hábitos saudáveis 
como forma de aumentar a qualidade de vida e 
promoção da saúde, além de incentivar o uso de 
alimentos de forma consciente. 

D) A educação nutricional é uma maneira de disseminar 
conhecimento e tornar possível que qualquer pessoa 
possa realizar uma avaliação e prescrição nutricional. 

 
 

34) A dieta hiperglicídica é indicada em qual caso 
clínico? 

 
A) Em casos de síndrome metabólica, em pacientes com 

obesidade severa e complicações hepáticas em 
decorrência do acúmulo de gordura. 

B) Em pacientes oncológicos que já atingiram o nível de 
caquexia, associada à perda de mais de 5% do seu 
peso normal. 

C) Em casos de hipertensão portal associada com edema 
e ascite. 

D) Em casos específicos de atletas e na terapêutica de 
cirrose hepática, a qual se faz necessário à restrição 
de gorduras e proteínas. 

 
 

35) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN), pode ser considerado um programa de 
intervenção? 

 
A) Sim, a informação gerada pelo SISVAN constitui em 

um poderoso instrumento político para auxiliar no 
controle social, pois fornece o diagnóstico da situação 
de saúde e nutrição de grupos populacionais 
específicos ou da população em geral. 

B) Não, as informações geradas subsidiam 
exclusivamente a cobrança de resultados e ações dos 
gestores do Sistema Único de Saúde. 

C) Sim, valorizar o estado nutricional do indivíduo e da 
coletividade, bem como o registro adequado dos 
dados em planilhas é ratificar a importância da 
nutrição como coadjuvante das ações básicas de 
saúde. 

D) Não, no entanto, o SISVAN é um sistema de 
informação que possibilitará o monitoramento dos 
programas de intervenção na área de alimentação e 
nutrição e na área social. 

 
 

36) O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável (CONSEA) é um órgão de 
articulação entre governo municipal e sociedade 
civil. Dentre suas atribuições, podemos destacar as 
seguintes, exceto: 

 
A) Elaborar diretrizes para implantar a política 

municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável a partir das deliberações das 
conferências; 

B) Recomenda-se que o Comsea seja composto por 2/3 
de representantes governamentais das áreas que não 
estejam ligadas diretamente ao tema da segurança 
alimentar e nutricional sustentável. 

C) Incentivar a produção local de alimentos.  
D) Ser canal de participação da sociedade civil na 

política municipal de segurança alimentar e 
nutricional sustentável. 

 

37) Sobre o estado nutricional do idoso é correto 
afirmar: 

 
A) Os Indivíduos acima dos 65 anos passam por 

mudanças que aumentam as chances de desenvolver 
á obesidade. 

B) A medida de peso isolada é considerada um bom 
indicador do estado nutricional para a população 
idosa. 

C) A dobra cutânea subescapular (DCSE). É utilizada 
como indicador de reserva calórica. 

D) Índice de massa corporal em idosos (< que 25 kg/m²) 
pode sinalizar desnutrição. 

 

38) Paciente idoso, hipertenso sob medicação diária de 
um diurético tiazídico, a hidroclorotiazida, 
recebeu orientações nutricionais de incluir no seu 
cardápio, diariamente: duas bananas médias nas 
pequenas refeições, uma concha média de 
leguminosas e uma batata inglesa média no almoço. 
Como justificativa para a orientação nutricional 
fornecida ao paciente, pode-se afirmar que: 

 
A) Os alimentos recomendados são ricos em citrato, 

necessário para a prevenção de litíase renal que é 
comum em pacientes em uso de hidroclorotiazida. 

B) O medicamento é depletor de sódio, portanto a 
adequação da ingestão desse micronutriente, a partir 
dos alimentos in natura, é fundamental para o 
controle da pressão arterial do indivíduo. 

C) Os alimentos recomendados são ricos em triptofano, 
o qual apresenta uma interação sinérgica com a 
hidroclorotiazida, aumentando sua absorção. 

D) Os alimentos foram recomendados para reposição de 
potássio, pois ele utiliza diariamente a 
hidroclorotiazida, que é um diurético depletor de 
potássio. 
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39) A Resolução CFN N.º 334/2004 dispõe sobre o 
Código de Ética do Nutricionista e dá outras 
providências, assina-lhe a alternativa correta: 

 
A) È permitido ao nutricionista realizar consultas e 

diagnósticos nutricionais, bem como prescrição 
dietética, através da Internet ou qualquer outro meio 
de comunicação que configure atendimento não 
presencial. 

B) É vedado divulgar, fornecer, anunciar ou indicar 
produtos, marcas de produtos e subprodutos, 
alimentares ou não, de empresas ou instituições 
atribuindo aos mesmos benefícios para a saúde, sem 
os devidos fundamentos científicos e de eficácia não 
comprovada, ainda que atendam a legislação de 
alimentos e sanitária vigentes. 

C) É dever de o nutricionista assumir ou permanecer no 
emprego, cargo ou função deixado por outro 
nutricionista que tenha sido demitido ou exonerado 
em represália a atitude de defesa da ética 
profissional, ou de movimentos legítimos da 
categoria, salvo em casos de desconhecimento 
comprovado da situação ou após a anuência do 
Conselho Regional de Nutricionistas. 

D) É dever de o nutricionista utilizar os recursos de 
divulgação ou os veículos de comunicação para 
divulgar conhecimentos de alimentação e nutrição 
que possam caracterizar a realização de consultas ou 
atendimentos, a formulação de diagnósticos ou a 
concessão de dietas individualizadas. 

 

40)  Os métodos de avaliação do estado nutricional 
podem ser diretos e indiretos, com relação aos 
métodos de avaliação nutricional em adultos, assina-
lhe a alternativa correta: 

 
A) O peso é a medida antropométrica mais utilizada em 

avaliação nutricional. Como o peso representa a soma 
de todos os compartimentos corporais, podemos 
considerar isso sua maior limitação. 

B) Na impossibilidade de aferir a altura de um indivíduo, 
podemos utilizar algumas medidas indiretas para 
estimar a altura, entre as quais destacamos: altura 
recumbente; extensão dos braços e altura do joelho. 

C) Relação cintura quadril (CC/CQ) é um indicador que 
afere a localização da gordura corporal. Valores 
maiores de 1m para homens e 0,95m para mulheres 
estão associados a risco para doenças 
cardiovasculares. 

D) As pregas cutâneas em diferentes sítios corporais ou 
o somatório delas podem fornecer a estimativa das 
reservas de gordura corporal. O maior benefício do 
seu emprego é a avaliação em série, durante certo 
período de tempo que não deve ultrapassar o limite 
de um mês entre as aferições. 

 


