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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

(171) - NUTRICIONISTA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (Trinta) 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 Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 10 
     
 

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 Teste Seletivo 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 Teste 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 Teste Seletivo. 

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) 3025-1017 
E-mail: ima.uniao2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

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

 

          

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

 

 
 

Mendigo 

 

Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma 1 

nota tão suja e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou 2 

a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse:  3 

- Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos. Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O 4 

importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira.  5 

Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais:  6 

- O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. Nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só.  7 

Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura (aliás, com invulgar pertinência para um 8 

mendigo), mas isso, a seu ver, não queria dizer nada:  9 

- O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os 10 

futuros presidentes serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi 11 

um homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: então ele virou ruim.  12 

Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também 13 

ele era um sujeito ordinário como os outros:  14 

- O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito 15 

físico nenhum e até que não posso me queixar da saúde.  16 

Tirei do bolso uma nota de cinquenta e lhe ofereci pela sua franqueza.  17 

- Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar, 18 

mas o senhor também no fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem 19 

de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele?  20 

 

 

PAULO MENDES CAMPOS.  
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01) De acordo com as ideias do texto, marque a 

alternativa incorreta: 

 

(A) O mendigo não era analfabeto, pois lia as 

notícias do jornal e sabia conversar sobre elas. 

(B) Segundo o mendigo, ele não acredita nos 

homens da imprensa porque eles mentem 

muito. 

(C) O pessimismo do mendigo era por ele ser um 

homem solitário e com uma saúde frágil. 

(D) Para o mendigo, o único homem que bom foi 

Jesus Cristo. 

 

02) Leia as afirmações abaixo: 

 

I. Ruínas e saúde seguem a regra de acentuação 

dos hiatos tônicos.  

II. Notícias e pertinência seguem a regra de 

acentuação das paroxítonas terminadas em 

ditongo, seguidos ou não de s.  

III. As palavras aliás, só e até são acentuadas pela 

regra das oxítonas terminadas em a, e, o, 

seguidas ou não de s.   

IV. Físico e ordinário são acentuadas pela regra 

das proparoxítonas.  

 

Estão corretas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

 

03) Na frase “Meu pai, por exemplo, foi um homem 

bastante bom” a vírgula se justifica por separar: 

 

(A) Aposto explicativo. 

(B) Adjunto adverbial. 

(C) Termo intercalado. 

(D) Expressão explicativa. 

 

 

 

 

 

04) A conjunção destacada na frase: “Vai me 

desculpar, mas o senhor também no fundo é 

igualzinho aos outros” indica relação de: 

 

(A) adversidade. 

(B) explicação. 

(C) causa. 

(D) concessão. 

 

05) O verbo destacado encontra-se conjugado no 

pretérito imperfeito do modo subjuntivo na 

alternativa:  

 

(A) Eu estava diante de uma banca de jornais na 

Avenida...  

(B) O Brasil ainda não teve um homem que 

prestasse. 

(C) ...até que não posso me queixar da saúde.  

(D) Houve um homem de fato bom.  

 

06) Assinale a alternativa correta em relação à 

colocação do pronome oblíquo átono, de 

acordo com a norma culta da língua: 

 

(A) Me fizeram esperar por duas horas para 

realizar o exame de sangue.  

(B) Há políticos que decepcionam-nos.  

(C) Daremos-lhe nova oportunidade.  

(D) Pouco se sabe sobre a existência de vida em 

outros planetas. 

 

07) De acordo com as regras da norma culta, o 

acento grave, indicador de crase, foi 

empregado corretamente na alternativa: 

 

(A) Retornei à casa de meus pais. 

(B) Ficaram frente à frente para discutir o 

problema.    

(C) Estamos dispostos à trabalhar no feriado.  

(D) Recorreram à mim para resolver o assunto.  
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08) Transpondo para a voz passiva a oração: “A 

Prefeitura aceitou o seu projeto de reforma da 

escola”, obtém-se a forma verbal: 
 

(A) Aceitou-se. 

(B) Era aceito. 

(C) Teria sido aceitado. 

(D) Foi aceito. 
 

09) A oração cujo sujeito é inexistente (oração sem 

sujeito) encontra-se na alternativa: 
 

(A) No sábado, iremos ao baile de formatura de 

meu irmão. 

(B) Precisa-se de vendedores com experiência. 

(C) Chegaram os atletas contratados pelo clube. 

(D) Já faz seis meses que estive m Fortaleza. 
 

10) O antônimo da palavra “atrapalhar” é: 
 

(A) confundir 

(B) auxiliar 

(C) perturbar 

(D) embaraçar 
 

11) Os antônimos de bom e começar são 

respectivamente: 
 

(A) mal – acabar 

(B) mal – reiniciar 

(C) mau – terminar 

(D) mau -  iniciar 
 

12) Assinale a forma correta de dividir as sílabas da 

palavra “escoteiro”: 
 

(A) es-co-tei-ro 

(B) es-co-te-iro 

(C) esco-tei-ro 

(D) es-co-te-i-ro 
 

13) Na palavra “remendados”, a sílaba tônica é: 
 

(A) re 

(B) da 

(C) dos 

(D) men 

 

14) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas 

das palavras estão destacadas 

CORRETAMENTE: 

 

(A) lindo, menino 

(B) amigo, maneira 

(C) regular, martelo 

(D) noite,  lâmpada 

 

15) Marque a alternativa em que a palavra está 

escrita de forma INCORRETA: 

 

(A) Rebuliço. 

(B) Tabuada. 

(C) Abolição. 

(D) Intupido. 
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16) O software Excel incluso no Microsoft Office 

possui diversos atalhos de teclado que 

facilitam ainda mais sua utilização. Assinale a 

alternativa correspondente ao atalho para 

criar uma nova pasta de trabalho em branco. 

 

(A) Control + G 

(B) Control + N 

(C) Control + O 

(D) Control + U 

 

17) O software Microsoft Office Excel é capaz de 

salvar seus dados em diversos tipos de extensão, 

sendo o mais comum o xls. Considerando suas 

versões superiores a 2007. Assinale a alternativa 

que não corresponde a uma extensão gerada pelo 

Excel. 

 

(A) XLSM 

(B) PDF 

(C) XLSX 

(D) SFK 

 

18) Quando falamos em rede, podemos citar a 

rede interna, utilizada especificamente no mundo 

corporativo. Neste tipo de conexão, o acesso ao 

conteúdo é geralmente restrito, assim, somente é 

possível acessá-lo através de esquemas especiais 

de segurança. 

Assinale a alternativa correspondente a este tipo 

de rede. 

  

(A) Extranet 

(B) Internet 

(C) Intranet 

(D) WAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

alternativa correspondente. 

 

( ) O mouse é, normalmente, ligado ao 

computador através de uma porta serial PS2 ou, 

mais recentemente, USB. 

( ) O monitor tem como função transmitir 

informação ao utilizador através da imagem. 

( ) Um mousepad (também chamado de 

tapete ou esteira do mouse ou rato) é uma 

superfície para realçar o movimento de um mouse 

(ou rato) do computador. 

 

(A) F, V, F 

(B) V, V, F 

(C) V, V, V 

(D) F, F, V 

 

20) É o processo de consolidação de dados 

fragmentados em um volume (como um disco 

rígido ou um dispositivo de armazenamento) 

para que ele funcione de forma mais eficiente 

 

(A) Painel de controle 

(B) Desfragmentador de disco 

(C) Limpeza de disco 

(D) Restauração de sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                                   QUESTÕES DE 16 A 20 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PS2
http://pt.wikipedia.org/wiki/USB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(inform%C3%A1tica)
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21)  Sobre fontes de ácidos graxos, enumere a 

segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

I. Ácido linoleico. (  ) Leite Humano, 

peixes gordos como 

cavala, sardinha, 

Salmão ou truta. 

II. Ácido linolênico. (  ) Carnes, aves, ovos. 

III. Ácido araquidônico. (  ) Óleo de  milho e 

girassol, cártamo, 

semente de algodão. 

IV. EPA e DHA. (  ) Óleos de canola, 

nozes brancas e 

sementes de linho. 

 

Marque a sequência correta. 

(A) III, II, I e IV.  

(B) IV, III, I e II.  

(C) I, II, III e IV.  

(D) II, I, III e IV. 

 

22)  O Guia Alimentar para a População Brasileira 

(2014) vem sendo considerado como um 

excelente instrumento para promover 

educação alimentar e nutricional com o 

objetivo de combater os efeitos negativos da 

alimentação inadequada, como, por exemplo, a 

obesidade, aumento da pressão arterial, 

colesterol elevado, diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares, deficiências de ferro e 

outros. Nesse contexto, identifique a 

alternativa que NÃO apresenta recomendação 

do guia alimentar. 
 

(A) Fazer de alimentos in natura ou minimamente 

processados a base da sua alimentação.  

(B) Realizar as compras em locais que ofertem 

variedades de alimentos ultraprocessados. 

(C) Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em 

pequenas quantidades ao temperar e cozinhar 

alimentos. 

(D) Limitar o consumo de alimentos processados.

  

 

 

 

 

23)  Na avaliação nutricional, utilizamos a história 

clínica, exame físico, antropometria e exames 

bioquímicos para realizar o diagnóstico 

nutricional e identificar pacientes que 

necessitam de intervenção nutricional. Alguns 

indicadores bioquímicos são essenciais para 

completar a avaliação nutricional. Acerca da 

albumina, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) Na fase aguda da desnutrição, o principal fator 

limitante na avaliação da albumina é a meia-

vida biológica longa, aproximadamente 20 dias.

  

(B) Doenças hepáticas, insuficiência cardíaca, 

infecção, traumas graves, cirurgia de grande 

porte, síndrome nefrótica e algumas outras 

situações podem causar hipoalbuminemia não 

relacionada a desnutrição, nesses casos, a 

albumina deve ser desconsiderada na avaliação 

nutricional.  

(C) Funciona como proteína transportadora de 

ácidos graxos, zinco, cálcio, magnésio, enzimas 

e hormônios.  

(D) Na prática clínica, dentre as proteínas de 

transporte presentes no plasma, a albumina 

tem sido a menos utilizada na avaliação do 

estado nutricional devido a seu alto custo. 

 

24)  No preparo de alimentos em Serviços de 

Alimentação, um fator que interfere 

negativamente na padronização, no valor 

nutricional e na dinâmica da preparação diária 

das refeições produzidas por diferentes 

funcionários é. 

 

(A) Respeito ao planejamento do cardápio. 

(B) Utilização de técnicas adequadas a cada 

produto. 

(C) Desconsiderar o receituário padrão. 

(D) Degustação em tempo hábil para correções. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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25)  A ocratoxina é uma micotoxina encontrada em 

alimentos, por exemplo, café, uva, vinho, 

passas, amêndoa de cacau, sendo produzida 

por fungos em especial dos gêneros Aspergillus 

e Penicillium, decorrente de condições 

ambientais favoráveis como umidade e 

temperatura, e fatores intrínsecos. A ingestão 

da ocratoxina em quantidade significativa e 

frequente pode ser principalmente. 

 

(A) Nefrotóxica 

(B) Oftalmotóxica 

(C) Gastrotóxica  

(D) Hematotóxica  

 

26)  Marque a alternativa correta sobre a 

alimentação vegetariana estrita e suas 

implicações nutricionais. 

 

(A) É recomendado a utilização de módulos de 

proteínas, visto que os vegetais não 

contemplam todos os aminoácidos essenciais 

necessários ao organismo humano. 

(B) Os estudos mostram que apenas a vitamina 

B12 pode estar em quantidade inadequada 

numa dieta vegetariana estrita bem planejada. 

A suplementação é necessária, se a quantidade 

estiver inadequada. 

(C) Do ponto de vista nutricional, é seguro 

consumir apenas 1 colher de sopa de feijão 

cozido por dia, o que garante a oferta de lisina 

(aminoácido essencial), mesmo que a dieta seja 

à base de cereais. 

(D) Os estudos realizados em populações mostram 

que os vegetarianos ingerem menos vitaminas 

e minerais do que os não vegetarianos. 

 

27)  Tratamento térmico brando ou pré-

tratamento que utiliza temperaturas entre 70 e 

100ºC, por um tempo que varia entre 1 a 5 

minutos, com posterior resfriamento, utilizado 

geralmente em frutas e hortaliças antes do 

congelamento ou desidratação, para inativar 

enzimas naturais, reduz o número de 

microrganismos na superfície do alimento, 

abranda a textura e favorece a fixação da cor. 

(A) Branqueamento. 

(B) Pasteurização. 

(C) Esterilização. 

(D) Tindalização. 

 

28)  A desnutrição como sinônimo de déficit 

nutricional ainda é prevalente em 

determinados grupos populacionais que vivem 

em regiões menos desenvolvidas. Entre os 

fatores biológicos que influenciam a 

desnutrição, nesse contexto, temos o consumo 

inadequado de alimentos e a presença de 

doenças infecciosas. O mecanismos fisiológico 

relacionado com a desnutrição que tem como 

causa a fome é: 

 

(A) Diminuição da absorção de nutrientes. 

(B) Diminuição do consumo energético. 

(C) Diminuição da utilização de nutrientes. 

(D) Aumento das necessidades energéticas.  

 

29)  Na seleção da dieta enteral a ser utilizada, são 

necessários conhecimento e avaliação da 

capacidade digestiva e absortiva do paciente e 

seus requerimentos específicos, além da 

composição exata da fórmula. Em relação à 

proteína das fórmulas enterais, indica-se para 

pacientes com capacidade digestiva e absortiva 

do TGI normal. 

 

(A) Proteína intacta. 

(B) Proteína parcialmente hidrolisada. 

(C) Dipeptídios e tripeptídios.  

(D) Aminoácidos cristalinos. 

  

30)  Identifique o pigmento responsável pelo 

desenvolvimento da coloração do açafrão. 

 

(A) Clorofila 

(B) Antocianina 

(C) Carotenoides 

(D) Antoxantina 

 


