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PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

NUTRICIONISTA
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20
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B
A

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

D

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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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.concursolandrisaleso@outlook.com
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DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que,
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério.
O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade.
A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter
universal à reflexão sobre a condição humana.
A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos.
O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de
critérios intelectuais universalmente compartilhados.
As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados.
A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos.
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.
Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir
as diferenças entre povos e nacionalidades.
Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...)
As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito.
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial.
A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização.
A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas.
A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações
técnicas e do sistema produtivo mundial.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm

CARGO: NUTRICIONISTA
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01) Segundo o texto.

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá

A) ideia de globalização, a grande novidade do século,
originou-se com o advento do computador.

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo
mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo
ponto, inexplicável.
D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma
consequência direta da evolução tecnológica.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar:
A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas
para as questões que formulou.

do homem trará conquistas também positivas no uso da
tecnologia e na produção em escala industrial no
mundo.
B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo
mundial estão se aperfeiçoando sem as construções
intelectuais.
C) averiguar se será melhor investir em construções
intelectuais ou no sistema tecnológico de produção
mundial.
D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da
universalização do conhecimento, conseguiram dar
forma a grandes obras.
C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos
seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do
pensamento.

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está
inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do
universal em suas reflexões sobre a condição humana.
03) No texto, o autor parte do princípio de que

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa

A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o
homem.
B) a ciência se antecipou no processo de universalização do

produtivo mundial nas construções intelectuais.

A) a afirmação feita não pode ser refutada.

afirmação.
C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no
presente.
D) existem muitos argumentos que contradizem tal
afirmação.

pensamento.
C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o
espírito.
D) a literatura avançou nó processo de universalização
iniciado pela ciência.
04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande
mérito
A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da
metalurgia.
B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes
construções do espírito.
C) materializar o que já havia sido antes pensado pela
literatura e pela filosofia.
D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que
levariam à globalização.

CARGO: NUTRICIONISTA

07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra
transcrita e seu significado no texto é
A) "bélico" (L.3) - ostentoso.
B) "emergência" (L.24) - surgimento.
C) "diluir" (L.26) - anular.
D) "ápice" (L.39) - apoio.
08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que
atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo
motivo que em
A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).
B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17).
C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).
D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos
sobressaltos causam hoje" (L.28)...”.
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo
em
A)

“O que hoje se chama globalização vem de muito
longe." (L.5).
B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais
diferentes se submetem” (L.22).
C) “Que ninguém se engane” (L.25).
D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente
fecundo” (L.42/43).
10) Leia o trecho abaixo:
"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma
fantástica astronave” (L.3/4).
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui
o mesmo valor morfossintático que a destacada em
A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9).
B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista"
(L.17/18).
C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por
séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).
D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento"
(L.33).
11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

explicativa.
conclusiva.
concessiva.
comparativa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) Leia o trecho abaixo:
"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas quando conseguiram dar caráter universal à
reflexão sobre a condição humana." (L.7/8)
A alternativa em que a reestruturação mantém sentido
do período acima transcrito é
A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a
produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter
universal a reflexão sobre a condição humana.
B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal
à reflexão sobre a condição humana.
C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas a partir do momento em que conseguiram
dar caráter universal à reflexão sobre a condição
humana.
D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras
portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão
sobre a condição humana.
15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente
unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da
mesma forma que a indicada em
A) “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28).
B) "que se deram em ritmo lento as transformações"
(L.33).
C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39).
D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas."
(L.41).

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada
em
A) "da literatura mundial" (L.10).
B) "de nós" (L.15).
C) "de pensamento" (L.17).
D) "da metalurgia" (L.34).
13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito
em
A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26).
B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17).
C) " o processo de universalização desencadeado pela arte
e pela filosofia." (L.19/20).
D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6).

CARGO: NUTRICIONISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) O seguinte princípio norteia as políticas de saúde

19) A elaboração da proposta orçamentária do Sistema

pública brasileira, reconhecendo necessidades de grupos

Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano

específicos e atuando para reduzir o impacto das

de saúde, é de competência:

diferenças e se evidencia no atendimento aos indivíduos
de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a

A) Exclusiva da União.

quem mais precisa e menos a quem requer menos

B) Comum a União, os Estados, o Distrito Federal e os

cuidados:

Municípios.

A) Equidade.

C) Exclusiva dos Municípios.

B) Integralidade.

D) Exclusiva dos Estados.

C) Universalidade.
D) Eficiência.

20) Terão representação no Conselho Nacional de Saúde:

17) Sobre o Sistema Único de Saúde, NÃO se pode afirmar

A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)

que:
A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS)
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa
privada.
B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS),
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e

e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems).
B) A Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da
Saúde.
C) O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e
Estaduais de Saúde.
D) As Comissões locais de Saúde e os Gestores
Municipais.

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a
cobertura total das ações de saúde.
C) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou
empregos poderão exercer suas atividades em mais de
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
D) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização
das Conferências de Saúde.
18) São diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica,
EXCETO:
A) População Adscrita.
B) Longitudinalidade do cuidado.
C) Cuidado centrado na doença.
D) Participação da comunidade.
CARGO: NUTRICIONISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São dissacarídeos:
A)
B)
C)
D)

Maltose, sacarose e lactose.
Glicose, galactose e frutose.
Amido, rafinose e estaquiose
Amido, glicose e frutose.

22) A extração da sacarose a partir da mesma matériaprima dá origem aos açúcares apresentados nas
alternativas abaixo. Qual deles passa por um
refinamento leve, recebe pouco ou nenhum aditivo
químico, apresenta coloração marrom-claro e grãos
grandes e conserva alguns nutrientes.
A) Açúcar mascavo.
B) Açúcar demerara
C) Açúcar cristal .
D) Açúcar refinado.
23) Sobre as funções que a vitamina A desempenha,
identifique a alternativa CORRETA.
A) Atua na homeostase do cálcio e no metabolismo
ósseo.
B) Reduz a inflamação e a resistência à insulina.
C) Constituinte dos pigmentos visuais, tem função na
superfície da célula, participa no processo de
crescimento e processo de reprodução.
D) Atua como coenzima nas reações redox dos ácidos
graxos e no ciclo de TCA.
24) Com base na literatura, o vinho quando consumido
com moderação por pessoas que NÃO apresentam
contra-indicações oferece benefícios. O componente
encontrado no vinho que apresenta propriedades
benéficas é.
A) Inulina.
B) Flavanóides.
C) Licopeno.
D) Polifenóis.
25) Ingestão adequada (AI) de cálcio para adolescentes.
A) 1300 mg para meninos e 1000 mg para meninas.

B) 1300 mg para ambos os sexos.
C) 800 mg para ambos os sexos.
D) 1000 mg para meninos e 1300 mg para meninas.

CARGO: NUTRICIONISTA
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QUESTÕES DE 21 A 40
26) Em relação à avaliação nutricional, assinale a
alternativa CORRETA.
A) A medida da panturrilha indica alterações na massa
magra que ocorrem com a idade e com o decréscimo
da atividade física.
B) O ultrassom à beira do leito para avaliar a medida da
espessura do músculo quadríceps, é atualmente o
método mais validado e utilizado para monitorar a
evolução de massa muscular em paciente grave.
C) A contagem total de linfócitos é um indicador
absoluto do estado nutricional e facilmente obtido a
partir do hemograma
D) A rarefação nos cabelos é um achado usual na
deficiência de cálcio, que também pode ser
responsável por dermatite nas mãos, pés, face e
região ano genital.
27) No plano alimentar de pacientes em hemodiálise,
deve-se.
A) Liberar as frutas, vegetais e sucos desde que não
ultrapassem 12 porções/dia.
B) Limitar o sódio a 250 mg/dia.
C) Limitar os laticínios a uma porção dia.
D) Não limitar o consumo de alimentos e de líquidos, a
hemodiálise substitui as funções renais por
completo.
28) A adequada avaliação e manejo nutricional nos
queimados,
podem
reduzir
complicaçōes,
mortalidade e otimizar o processo de cicatrização,
além de minimizar os efeitos deletérios da resposta
hipermetabólica após o trauma. Sobre queimados,
assinale a alternativa CORRETA.
A) Estudos por calorimetria indireta mostraram que a
fórmula de Curreri para determinação das
necessidades
energéticas,
frequentemente
subestimava o gasto calórico efetivo do grande
queimado.
B) Ao determinar o objetivo calórico de pacientes com
lesōes térmicas, deve-se considerar um gasto
aumentado de 20 a 30% acima das medidas de
repouso para a cicatrização de feridas e a
fisioterapia.
C) Os
requerimentos
nutricionais
estimados
(kcal/kg/dia) e proteico (g/kg/dia) do paciente
queimado grave, respectivamente, são de 35
Kcal/Kg/dia e 1,2 g de proteína/kg/dia.
D) Em queimaduras que ultrapassam 60% da área de
superfície corporal total, há aumentos máximos no
gasto calórico total.
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29) O papel do estilo de vida (escolhas alimentares
adequadas e saudáveis e a atividade física) na
prevenção e no tratamento do diabetes é
determinante e o nutricionista tem papel
fundamental na escolha alimentar. Sobre as
estratégias nutricionais para o paciente com
diabetes, identifique a alternativa CORRETA.

A) As associaçōes Americana e Britânica de
diabetes orientam estratégias de planos
alimentares restritos em carboidratos.
B) Uma porção de leite e derivados e uma porção
de vegetais verdes-escuros atendem as
recomendaçōes de cálcio do idoso diabético
para prevenção da doença óssea.
C) Para jovens com diabetes tipo 1 é preciso promover
ingestão energética adequada para assegurar
crescimento e desenvolvimento adequados.
D) Deve-se recomendar que os pacientes diabéticos
evitem as frutas e vegetais, porque a frutose
promove efeito adverso nos lipídios plasmáticos.
30) O fornecimento de excesso de calorias na nutrição
enteral para paciente crítico (overfeeding) resulta
em.

A) Redução da taxa metabólica.
B) Aumento do consumo de oxigênio.
C) Hipoglicemia.
D) Diminuição na produção de CO2.
31) Sobre a intervenção nutricional no câncer de mama,
assinale a alternativa CORRETA.
A) O plano alimentar deve favorecer o ganho de peso
das mulheres com câncer de mama, mesmo que não
sejam desnutridas, pois está elucidado que ganho
ponderal maior que 10% em pacientes eutróficas
diminui o risco da recidiva.
B) No câncer de mama as pacientes não cursam com
aversões alimentares adquiridas comuns no câncer,
não devendo ser preocupação do nutricionista, na
intervenção nutricional.
C) A orientação da sociedade Americana de Oncologia é
que mesmo as pacientes bem nutridas e em ganho
ponderal, suplementos devem ser prescritos.
D) O plano alimentar deve considerar o ganho de peso
que as mulheres com câncer de mama em
tratamento
quimioterápico
apresentam,
por
predispor ao desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, hipertensão, dislipidemias e
outras, afetar a qualidade de vida, além do risco de
recidiva do câncer.

CARGO: NUTRICIONISTA

32) Sintoma comum durante o segundo e terceiro
trimestre da gestação que ocorre mais comumente
após as refeições devido à pressão do útero sobre o
estômago e requer estratégias nutricionais para
diminuir o sintoma.
A) Pirose
B) Constipação intestinal
C) Pica
D) Vômitos

33) Sobre a alimentação da nutriz e o leite materno, é
correto afirmar.
A) É necessário aumentar 50% na ingestão alimentar
habitual da nutriz para produzir o leite.
B) A produção de leite não é prejudicada e nem
melhorada pelos tipos de alimentos consumidos pela
nutriz.
C) A produção de leite pode ser melhorada pelo
consumo de leite de vaca.
D) Bebidas alcoólicas em quantidade moderada são
aconselháveis porque relaxam e aumentam a
produção de leite.
34) De acordo com a RDC nº 216 de 2004 que dispõe
sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Serviços de Alimentação o prazo máximo de
consumo do alimento preparado e conservado sob
refrigeração a temperatura de 4ºC (quatro graus
Celsius), ou inferior, deve ser.
A) 1 (um) dia.
B) 2 (dois) dias.
C) 4 (quatro) dias.
D) 5 dias (cinco) dias.
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35) Sobre a aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural no Programa Nacional de Alimentação Escolar
– PNAE, marque a alternative CORRETA.
A) Do total dos recursos financeiros repassados pelo
FNDE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser
utilizados na aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais
indígenas e comunidades quilombolas.
B) A observância do percentual mínimo deverá mantida
mesmo na impossibilidade de emissão do
documento fiscal correspondente.
C) Os produtos da Agricultura Familiar e dos
Empreendedores Familiares Rurais a serem
adquiridos para a Alimentação Escolar serão gêneros
alimentícios, não incluindo os alimentos orgânicos
e/ou agroecológicos.
D) A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE é
obrigatoriamente realizada por meio de licitação
pública, respeitando-se preços compatíveis com os
vigentes no mercado local.
36) No cardápio de um hospital público de Minas Gerais
tem programado chuchu na salada do almoço de
terça- feira e na guarnição do almoço de sexta-feira.
As entregas de hortifruti são realizadas na segunda,
quarta e sexta-feira, 13:00 horas com eventuais
atrasos. Consomem-se 50 kg de chuchu na salada e
70kg na guarnição. O fator de correção é 1,3. Avalie a
entrega é o quantidade de chuchu que deve ser
adquirida para as duas preparaçōes.
A) 35kg na entrega de segunda-feira e 49kg na entrega
de quarta-feira.
B) 65kg na entrega de segunda-feira e 91kg na entrega
de sexta-feira.
C) 35kg na entrega de segunda-feira e 49kg na entrega
de sexta-feira.
D) 65kg na entrega de segunda-feira e 91kg na entrega
de quarta-feira.
37) Alimento revestido de uma envoltura de ovo e
farinha de pão ou rosca, antes de fritar. Trata-se de
uma preparação:

38) De acordo com a Resolução CFN nº 390/2006, o
nutricionista

quando

integrante

da

equipe

multidisciplinar de saúde, deverá.
A) Contribuir com a prescrição de suplementos
nutricionais, em substituição a dieta prescrita.
B) Contribuir com a prescrição de suplementos
nutricionais, considerando as possíveis interações
entre alimentos e fármacos, e aproveitamento
biológico da dieta prescrita.
C) Contribuir com a prescrição de suplementos
nutricionais,

que

necessitem

de

esquemas

posológicos com quantidades de vitaminas e
minerais situadas acima dos 100% da Ingestão
Diária Recomendada – IDR.
D) Contribuir com a prescrição de produto que use via
de administração diversa do sistema digestório.
39) De acordo com o código de ética do nutricionista, é
vedado:
A) Assumir a responsabilidade no acompanhamento e
orientação de estagiários, quando na função de
orientador ou supervisor de estágio.
B) Facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e
cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão.
C) Cobrar honorários de indivíduos e de coletividades
assistidos em instituições que se destinam à
prestação de serviços públicos, em remuneração ou
como complemento de salários ou de honorários,
ainda que sejam pequenos valores.
D) Obter autorização expressa do autor em pesquisa e
trabalhos científicos e a ele fazer referência, quando
utilizar fontes particulares ainda não publicadas.

A) À la coque.
B) À cocote.
C) À milanesa.
D) À romana.
CARGO: NUTRICIONISTA
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40) Relacione os microrganismos, enumerados na
primeira coluna, com as respectivas contaminações
de alimentos na segunda coluna.
I. Staphylococus aureus
II. Bacillus cereus
III. Clostridium botulinum
IV. Proteus sp

A ( ) Alimentos manipulados por pessoas
portadoras do patógeno em secreções nasais
ou em ferimentos nas mãos, utilização de pano
de pratos contaminados.
B ( ) Superfícies da cozinha contaminadas
(equipamentos, utensílios e bancadas) por
material do solo (caixas de papelão, hortaliças)
ou contaminação cruzada através das mãos.
C ( ) Alimentos
contaminados
ou
com
processamento
térmico
inadequado,
embutidos fora de refrigeração.
D ( ) Pescados que são armazenados em
condições que permitem multiplicação do
microrganismo.
Marque a alternativa CORRETA.
A) I, II, III e IV
B) I, IV, II e III
C) II, III, I e IV
D) II, IV, III e I

CARGO: NUTRICIONISTA
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