ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

NUTRICIONISTA
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
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
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, 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) 3025-1017
E-mail: ima.concursobeneditoleite@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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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.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5.
VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ?
Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de
programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício
à sociedade.
Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas,
como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo,
como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das
transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações
e os fatos chegam aos indivíduos.
Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e
discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e
televisão.
As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte
anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema.
A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela
sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as
pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber
das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a
respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar
dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções
assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina.
Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de
informação em escala mundial?
É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra
do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático.
O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência
como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados
nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum.

CARGO: NUTRICIONISTA
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Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência.
Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de
violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem
as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas.
Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia.
Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus
máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias
à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se
entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do
mundo ou no micro de cada comunidade.
E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis,
mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as
acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda
plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à
preservação da vida.
É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de
reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca
como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através
dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só
quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura.
Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em
superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a
doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia
desordenada para a tarefa de reconstrução humana.
Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo:
concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo
necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as
crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da
generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os
homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio.
Artur da Távola - 1979

CARGO: NUTRICIONISTA
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01)

O título do texto revela:

(A)

Censura.
(B) Inconformação.
(C) Descrença.
(D) Ironia.
02)

Tendo em vista as ideias expostas no
texto, é correto afirmar:

(A)

Para o autor, a televisão incentiva a
violência.
(B) O autor tem uma visão favorável da
televisão como veículo de comunicação.
(C) Távola questiona a autenticidade das
notícias da televisão.
(D) O texto revela um posicionamento de
objeção do autor quanto aos meios de
comunicação .
03)

O termo destacado tem o mesmo
significado da palavra entre parêntese,
exceto em:

04)

Há marcas de oralidade em:

(A)

“Desnecessário dizer que ele é
psiquiatra.” (12º parágrafo)
(B) “O que divulga provoca também
resistências.” (7º parágrafo)
(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas
passam
a
ser
profundamente
entrelaçados (...)” 3º parágrafo
(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º
parágrafo)
05)

“Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é
maior que o ódio.” 12º parágrafo

É correto afirmar sobre essa frase:
(A) O autor confirma a existência do Amor e
da Morte no mundo.
(B) O autor reforça a necessidade de ajuda
de seres sobrenaturais.
(C) Távola acredita na força da religião
politeísta.
(D) O autor acredita na mitologia para
compreensão do mundo.

(A)

“(...) para saber das guerras, ou as viam
idealizadas,
glamourizadas
e
heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo
(sublime)
(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva
os seus desvarios.” 9º parágrafo
(contrassenso)
(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo
ou no micro de cada comunidade.” 9º
parágrafo (pulverizar)
(D) “Mas o amor é maior que o ódio.” 12º
parágrafo (contanto)

CARGO: NUTRICIONISTA

06)

Marque a alternativa que não apresenta
linguagem conotativa:

(A)

“Todos estão ameaçados nesta bolota
azul em que vivemos.” (7º parágrafo)
(B) “É meio pelo qual as coisas, as
transformações e os fatos chegam aos
indivíduos.” (2º parágrafo)
(C) “Está secretando os anticorpos à
violência e as atitudes necessárias à sua
sobrevivência.” (9º parágrafo)
(D) “(...) de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (...) das cinzas da
violência (...).” (12º parágrafo)

Página 5 de 13

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA

07)

10)

É uma palavra formada por derivação
sufixal :

(A)

Compor.
(B) Enriquecer.
(C) Maldade.
(D) Passatempo.
11)

Nessa charge, as palavras que podem ser
classificadas como substantivos são em
número de :
(A) Um.
(B) Dois.
(C) Três.
(D) Quatro.
08)

“Ninguém
aguenta
prolongadas.” (9º parágrafo)

“Pergunto eu: será só o incentivo à
violência o resultado único desse
processo de informação em escala
mundial?” 6º parágrafo

O termo destacado nessa frase exerce a
função de:
(A) Complemento nominal.
(B) Objeto direto.
(C) Objeto indireto.
(D) Predicativo.

CARGO: NUTRICIONISTA

A regência do verbo destacado contraria os
padrões cultos da língua escrita em:
(A) Cabe aos pais assistir os filhos.
(B) Eu a convidei para assistir a peça
comigo.
(C) Esse é um direito que assiste à
população.
(D) Eu não assisto aos programas de
violência.

tensões

O sujeito dessa frase é assim classificado:
(A) Sujeito indeterminado.
(B) Sujeito inexistente.
(C) Sujeito desinencial.
(D) Sujeito simples.
09)

“Elas estão assistindo a tudo isso.” (10º
parágrafo)

12)

“Logo, repudiar a violência é tarefa
comum.” (7º parágrafo)

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra
destacada pode ser substituída pelas
conjunções apresentadas a seguir, exceto:
(A) Por conseguinte.
(B) Contudo.
(C) Portanto.
(D) Assim.
13)

Marque a alternativa que contraria as
regras de concordância:

(A)

Esperamos que Vossa Excelência
cumpra vossas promessas.
(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a
violência no Brasil.
(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília.
(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o
mundo pode acabar.
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14)

A palavra “SE” é classificada como
pronome apassivador em:

(A)

“(...) ou o homem se entende e
redescobre o Direito estabelecendo seu
primado, ou se aniquila (...).”
(B) Se o homem praticar a palavra de Deus,
não haverá violência.
(C) As moscas apanham-se com mel, e não
com fel.”
(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.
15)

“Está se conhecendo em seus máximos
e em seus mínimos, em suas grandezas
e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível.”
(9º
parágrafo)

O verbo destacado nessa frase está
conjugado no:
(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
(B) Pretérito imperfeito do indicativo.
(C) Pretérito perfeito do indicativo.
(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

O acesso a sites através do navegador
web, como Google Chrome, por
exemplo, é realizado através de URLs
contendo o endereço desejado. Ao
acessar uma url inicializada por https:// é
CORRETO afirmar que:

(A)

Os dados são transmitidos por meio de
uma conexão criptografada e que sua
autenticidade pode ser verificada por
meio de certificado digital.
(B) Os dados são transmitidos para fins de
e-commerce.
(C) Os
dados são provenientes de
servidores mais atualizados que os
servidores http://.
(D) Não há diferença entre http:// e https://
17)

Os computadores, através de conexões
da placa mãe permitem a ligação de
seus componentes. Existem diversos
tipos de conexões em função de sua
utilidade como Soquetes de memória,
para instalação de memórias RAM, Slots
PCI Express para conexões de placas de
vídeo, dentre outros. Das alternativas
abaixo, assinale a que NÃO corresponde
a uma porta\conector destinado a
conexão
de
unidades
de
armazenamento.

(A)

mSATA.
(B) USB.
(C) DVI.
(D) IDE.

CARGO: NUTRICIONISTA
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18)

Em relação as funções do Software
Microsoft Excel, assinale a alternativa
INCORRETA.

20)

Das opções abaixo assinale a que NÃO
corresponde a um periférico de saída.

(A)
(A)

Função EXATO: Retorna o valor do
número inteiro.
(B) Função MÉDIA: Retorna a média
(aritmética) dos argumentos.
(C) Função SOMA: Soma todos os números
de um intervalo de células.
(D) Função SEN: Retorna o seno de um
ângulo.
19)

Leitor de código de barras.
(B) Impressora.
(C) Monitor CRT.
(D) Óculos para realidade virtual.

Malwares, nome proveniente do termo
em inglês MALicious softWARE, são
códigos maliciosos que podem realizar
ações danosas e maliciosas em
computadores contaminados.

Considerando as definições abaixo:
I. Ransonware - Restringe o acesso ao
sistema infectado e cobra um resgate
para que o acesso possa ser
restabelecido.
II. Spyware - Recolhe informações sobre o
usuário, sobre os seus costumes na
Internet e transmite essa informação,
sem o conhecimento e consentimento do
usuário.
III. Screenlogger - Grava telas que o usuário
acessa e a área em volta do clique do
mouse e às envia pela Internet.
IV. Adware - Executa automaticamente e
exibe uma grande quantidade de
anúncios sem a permissão do usuário.
Está correto,
(A) Apenas I, II e III
(B) Apenas II e III
(C) Apenas II, III e IV
(D) I, II, III e IV

CARGO: NUTRICIONISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Marque a alternativa que apresenta
fatores necessários à absorção de
Vitamina B12.

(A)

Sacarose e Vitamina A.
(B) Zinco e ferro.
(C) Fator intrínseco e o cálcio da dieta.
(D) Somente fator intrínseco.
22)

A ingestão adequada (AI) de fibra total
para uma criança de 2 (dois) anos de
idade é.

QUESTÕES DE 21 A 40
Estatura= 1,54m PH= 50Kg PA= 50Kg
IMC= 21Kg/m²
Classifique de acordo com o NRS 2002 e o
IMC, respectivamente.
(A) Risco nutricional/Magreza grau I.
(B) Sem risco nutricional/Sobrepeso.
(C) Sem risco nutricional/Eutrofia
(D) Risco Nutricional/Sobrepeso.
25)

(A)

10g/dia
19g/dia
(C) 25g/dia
(D) 30g/dia
(B)

23)

Os alimentos funcionais, além de suas
funções nutricionais básicas, podem
auxiliar na prevenção de tumores,
principalmente quando o consumo está
associado à adoção de um estilo de vida
saudável. Dentre os componentes
funcionais apresentados nas alternativas
abaixo, identifique o antioxidante
relacionado à diminuição do risco de
câncer de próstata.

(A)

Licopeno
(B) Isoflavonas
(C) Ácido graxo ômega 3
(D) Catequinas
24)

Paciente M.S, 45 anos, internada para
tratar fratura da diáfise do rádio por
queda da própria altura. A triagem
nutricional foi realizada pelo acadêmico
de nutrição (NRS 2002=00), os dados
antropométricos
aferidos
estão
apresentados abaixo.

CARGO: NUTRICIONISTA

Em relação ao manejo nutricional para
melhorar os sintomas da mucosite,
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)

Evitar alimentos irritantes como as
especiarias, os alimentos secos,
alimentos duros e alimentos ácidos.
(B) Modificar a consistência da dieta de
acordo com o grau de comprometimento
da mucosa oral (ex., pastosa, líquida
completa).
(C) Manter dieta via oral em consistência
normal, pois modificações temporárias
na consistência alimentar habitual dos
pacientes promovem redução na
ingestão alimentar.
(D) Nos casos mais graves, indicar suporte
nutricional enteral.
26)

A doença celíaca (DC) é uma doença
crônica causada pela intolerância ao
glúten, que acomete o intestino delgado
e é caracterizada por uma enteropatia
mediada
pelo sistema imunológico,
associada com má absorção de
nutrientes. Acerca do assunto, marque a
alternativa INCORRETA.

(A)

O tratamento da DC é basicamente
dietético e baseado na exclusão de
glúten da dieta.
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(B)

O glúten é encontrado em trigo, centeio,
cevada e em menor grau na aveia.
(C) A aveia é o alimento que produz efeito
mais
acentuado
nos
sintomas
decorrentes do consumo de glúten em
pacientes celíacos.
(D) O paciente celíaco pode consumir o
milho (fubá, farinha de milho, amido de
milho), arroz (farinha de arroz), batata
(fécula), e mandioca (farinha de
mandioca e polvilho).
27)

O segundo passo no tratamento dietético
da Doença Renal Crônica (DRC) para
reduzir as toxinas do sangue onde os
rins não conseguem mais eliminar é a
cetodieta, que busca retardar a
progressão da doença renal e
consequentemente a entrada do
paciente em diálise.

(A)

Os
idosos
respondem
mais
à
suplementação proteico-dietética do que
os adultos.
(B) A hipoalbuminemia não deve sugerir
desnutrição
proteico-calórica
neste
grupo de pacientes, porque a albumina
declina
acentuadamente
com
o
envelhecimento.
(C) A antropometria não é afetada pela
idade.
(D) Mesmo com a diminuição da massa
magra e da atividade física, a
necessidade proteica não diminui com a
idade.
29)

Sobre os componentes que promovem
os benefícios imunológicos do Leite
Materno,
marque
a
alternativa
INCORRETA.

(A)

A cetodieta consiste em:
(A) Trocar as proteínas de origem animal
que o paciente ingere por comprimidos
de aminoácidos essenciais e cetoácidos,
eliminando a maior parte dos alimentos
de origem animal como carnes em geral
(vermelha e branca), ovos e laticínios.
(B) Acrescentar
comprimidos
de
aminoácidos essenciais e cetoácidos às
proteínas que o paciente ingere de forma
habitual
e excluir apenas a carne
vermelha.
(C) Trocar os carboidratos da dieta do
paciente
por
comprimidos
de
aminoácidos essenciais e cetoácidos.
(D) Trocar o lipídio da dieta do paciente por
comprimidos de aminoácidos essenciais
e cetoácidos.
28)

A despeito das modificações fisiológicas
que acompanham o envelhecimento e as
implicações nos aspectos nutricionais,
marque a alternativa correta.

CARGO: NUTRICIONISTA

Uma das ações da lactoferrina presente
no leite materno é ligar-se ao ferro
retardando ou impedindo o crescimento
das bactérias que necessitam deste
nutriente.
(B) O fator bifidus promove o crescimento de
Lactobacillus bifidus, bactérias que
limitam o crescimento de alguns
microrganismos patogênicos.
(C) Os fatores antiinfecciosos presentes no
colostro que são responsáveis pela
menor incidência de infecções em
crianças amamentadas ao seio não
estão presentes no leite maduro,
prejuízo irreparável para os lactentes
que não
estão aptos para a
amamentação logo de início.
(D) Anticorpos da IgA secretora ligam-se aos
micróbios no trato digestivo do bebê e
desta forma impedem que eles passem
através da parede do intestino para os
tecidos do corpo, desempenhando papel
importante contra infecções do TGI no
recém-nascido.
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30)

Em relação aos critérios que devem ser
utilizados para instituir aTerapia de
Nutrição Enteral (TNE) na vigência de
TGI total ou parcialmente funcionante,
marque a alternativa INCORRETA.

(A)

Vigilância Alimentar e Nutricional.
(B) Promoção da Saúde e da Alimentação
Adequada e Saudável.
(C) Prevenção e Controle de Agravos
Nutricionais.
(D) Programa Bolsa Família.

(A)

Ingestão alimentar insuficiente para
atender de dois terços a três quartos das
necessidades nutricionais diárias.
(B) Quando o tempo estimado para a
utilização da TNE for pelo menos cinco
a sete dias.
(C) Na condição de desnutrição.
(D) Previsão de jejum de 3 dias em paciente
eutrófico.
31)

De acordo com a literatura atual os
determinantes do excesso de peso
compõem um complexo conjunto de
fatores biológicos, comportamentais e
ambientais que se inter-relacionam e se
fortalecem
mutuamente.
Os
determinantes que mais contribuem para
o aumento do excesso de peso em
adolescentes são:

(A)

O peso pré-gestacional materno e o
fumo durante a gestação.
(B) As mudanças no padrão de alimentação
e de atividade física que ocorreram nas
últimas
décadas
(alimentação
inadequada e o sedentarismo).
(C) Desmame precoce do aleitamento
materno e o peso ao nascer.
(D) O fumo durante a gestação e o peso ao
nascer.
32)

Identifique a Ação Estratégica da PNAN
que consiste num conjunto de
estratégias focadas na melhoria da
qualidade de vida dos indivíduos e
coletividades e pode se materializar por
meio de políticas, estratégias, ações e
intervenções no meio:

CARGO: NUTRICIONISTA

33)

Em relação aos princípios que compõem
os conceitos das ações do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN), marque a alternativa correta.

(A)

SISTEMA: é uma organização com
atividades definidas, que tem papel
exclusivo de armazenar os dados
coletados.
(B) VIGILÂNCIA: refere-se às atividades
continuadas e rotineiras de observação,
coleta, análise de dados e informação.
(C) ALIMENTAR: diz respeito ao estado
nutricional, resultado do acesso e
ingestão dos alimentos e de sua
utilização biológica.
(D) NUTRICIONAL:
relaciona-se
aos
aspectos que envolvem a produção, a
comercialização e o acesso aos
alimentos.
34)

De acordo com a Lei nº 11.947, de
16/6/2009, 30% do valor repassado pelo
Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE deve ser investido em.

(A)

Aquisição direta de produtos da
agricultura familiar, para estimular o
desenvolvimento
econômico
e
sustentável das comunidades.
(B) Ações de Distribuição de Cestas de
Alimentos para as famílias dos
estudantes de todas as etapas da
educação básica pública, atendidos pelo
PNAE.
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(C)

Ações de Educação Alimentar e
Nutricional direcionadas aos estudantes
de todas as etapas da educação básica
pública, atendidos pelo PNAE.
(D) Aquisição de produtos da Agricultura
Familiar
obrigatoriamente
por
procedimento licitatório.

37)

O microrganismo que se multiplica nos
pescados armazenados por tempo
prolongado
em
temperatura
de
refrigeração acima de 4ºC, e produz
uma substância tipo histamínica que
possui potencial alergênico é.

(A)
35)

Com relação ao pré-preparo e cocção
das leguminosas secas, assinale a
alternativa correta.

(A)

Escherichia coli
(B) Staphylococcus saprophyticus
(C) Enterococcus faecalis
(D) Proteus sp

A técnica mais indicada para remolho de
leguminosas secas é coloca-las em água
a temperatura ambiente durante 10 a 14
horas.
(B) Após o remolho dos grãos, a água não
deve ser desprezada para preservar as
vitaminas hidrossolúveis e o potássio.
(C) A adição de sal ou gordura no início da
cocção das leguminosas pode interferir
na gelatinização do amido e no
abrandamento das fibras, devem ser
adicionados no final da cocção.
(D) Embora dependa da espessura de caldo
desejada, a proporção de água utilizada
na cocção do feijão é de 1:1.

38)

36)

(A)

Considerando as elevadas temperaturas
nas UANs, principalmente no setor de
cocção, decorrentes da utilização de
equipamentos que emitem calor e a
presença de exaustão e iluminação, o pé
direito deve permitir uma boa circulação
de ar nos setores. Sendo assim, sugerese um pé direito entre.

(A)

2 e 3 metros, aceitável no mínimo 1,9m.
(B) 3 e 4 metros, aceitável no mínimo 2,5m.
(C) 4 e 5 metros, aceitável no mínimo 3,5m.
(D) 5 e 6 metros, aceitável no mínimo 4,5m.

CARGO: NUTRICIONISTA

O EPI utilizado para a segurança das
mãos dos usuários contra cortes de
materiais afiados é.

(A)

Luvas de Malha de Aço.
Luvas de PVC forrada.
(C) Luvas de Grafatex.
(D) Luvas de Látex.
(B)

39)

Marque a alternativa INCORRETA em
relação à documentação e registros em
UAN, considerando a RDC N° 216, DE
15 DE SETEMBRO DE 2004, que dispõe
sobre Regulamento Técnico de Boas
Práticas para Serviços de Alimentação.

Os serviços de alimentação devem
dispor de Manual de Boas Práticas e de
Procedimentos
Operacionais
Padronizados,
acessíveis
aos
funcionários envolvidos e disponíveis à
autoridade sanitária, quando requerido.
(B) Os registros devem ser mantidos por
período mínimo de 90 (noventa) dias
contados a partir da data de preparação
dos alimentos.
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(C)

POP deve conter as instruções
sequenciais das operações e a
frequência de execução, especificando o
nome, o cargo e ou a função dos
responsáveis pelas atividades. Deve
também ser aprovado, datado e
assinado
pelo
responsável
do
estabelecimento.
(D) O controle da saúde dos manipuladores
deve ser registrado e realizado de
acordo com a legislação específica.
40)

De acordo com à Resolução CFN Nº 390
de 27 de outubro de 2006 que
regulamenta a prescrição dietética de
suplementos
nutricionais
pelo
nutricionista, ao realizar a prescrição
dietética de suplementos nutricionais, o
nutricionista NÃO deverá.

(A)

Considerar o indivíduo globalmente,
respeitando suas condições clínicas,
socioeconômicas, culturais e religiosas.
(B) Considerar
diagnósticos, laudos e
pareceres dos demais membros da
equipe multidisciplinar, definindo com
estes, sempre que pertinente, a conduta
de atenção.
(C) Considerar
que,
para
algumas
patologias há a necessidade de
restrições alimentares, além de uma
necessidade
aumentada
de
determinados nutrientes.
(D) Considerar
que,
não
haverá
necessidade
de
suplementação
nutricional
para
suprir
possíveis
deficiências de nutrientes após a
correção dos hábitos alimentares do
paciente.

CARGO: NUTRICIONISTA
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