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01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será contro-
lado pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
16. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
17. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candi-

dato e ao preenchimento da folha de respostas.
18. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 003/2011 do Município de Quatro Barras.]

CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

NUTRICIONISTNUTRICIONISTNUTRICIONISTNUTRICIONISTNUTRICIONISTAAAAA

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011
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LÍNGUA PORTUGUESA

01.01.01.01.01. Leia com atenção a charge a seguir:

Folha de S. Paulo, 02/09/2011, página 02.

Em relação à tirinha em questão e a seus conheci-
mentos, NÃO podemos afirmar que:
a) os vocábulos “saúde” e “tim-tim” possuem sentidos

diferentes nos dois quadrinhos.
b) a palavra “saúde” classifica-se como substantivo nos

dois casos em que é utilizada.
c) temos uma crítica ao modo como são geridos os re-

cursos públicos, muitas vezes sendo desviados para
fins ilícitos.

d) para transmitir suas ideias, o autor se vale da lingua-
gem verbal e não verbal.

e) a dissimulação demonstrada pelos personagens re-
vela um total descaso para com o dinheiro público e
ilustra, infelizmente, muitas situações comuns em
nosso Brasil contemporâneo.

02.02.02.02.02. Assinale a alternativa que apresenta um ERRO
de concordância verbal:
a) Trata-se de denúncias graves envolvendo mais um

ministro do governo Dilma.
b) A possível instalação de uma estação do metrô na

avenida Angélica e a reação por parte de moradores
de Higienópolis gerou muita polêmica e manifesta-
ções, que foram veiculadas na mídia impressa e virtual.

c) Haverá propostas melhores para conservação da mata
atlântica paranaense do que as que foram apresenta-
das hoje?

d) Eles estavam contentes, pois começaram o ano com
carro e casa novos.

e) Buscam-se as melhores soluções para o desenvol-
vimento do município.

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011

03.03.03.03.03. Assinale a alternativa que apresenta palavras
(analise as palavras em destaque) cuja grafia foi al-
terada pelo Novo Acordo Ortográfico (Decreto n.º
6.583/2008):
a) Eles vêm hoje da praia. – Ele não pára de se coçar

em público.
b) A terra é achatada nos pólos. – Vocês não têm

educação.
c) Ele não pôde ontem estar aqui. – Foi uma bela

experiência.
d) Os cientistas crêem no impossível. – Pode ficar

tranqüilo!
e) Eles lêem notícias sensacionalistas. – Ela morreu

na miséria.

04.04.04.04.04. Assinale a alternativa em que há ERRO(S) no
emprego do acento grave, indicativo de crase:
a) O Consultório de Endocrinologia passará, à partir de

hoje, a atender em novos horários: de segunda à
sexta, das 09 às 18 horas.

b) A jornalista se referiu às declarações dadas pelo mi-
nistro quando vieram à tona as notícias sobre os des-
vios de verbas.

c) O povo foi às urnas com a certeza de que nada mu-
daria.

d) Por um ingresso a preço popular, cada turista pode
comprar um ingresso que dá direito à maioria das
atrações do local.

e) Ele se dirigiu à praça central da cidade e proferiu um
discurso bastante enérgico em favor daqueles desam-
parados.

05.05.05.05.05. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER
NÃO está aplicado de acordo com a norma culta:
a) Parabéns, candidatos! Vocês se houveram muito

bem.
b) Vocês haverão de se entender comigo um dia, seus

debochados!
c) Os políticos haviam chegado à conclusão de que

era necessária uma nova Carta Magna.
d) Haverão dias em que vocês vão lembrar-se dos meus

conselhos.
e) Os serventes houveram por bem homenagear o

prefeito.
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07.07.07.07.07. Com relação à tipologia de linguagem, é vá-
lido dizer que o texto em questão:
a) apresenta uma linguagem errada, pois há uma série

de erros ortográficos que evidenciam o insuficiente
domínio linguístico do autor.

b) apresenta predomínio  do uso da linguagem culta, de
acordo com as normas de ortografia oficial vigentes.

c) apresenta uma série de marcas da oralidade, mas
apenas nas falas do caboclo.

d) evidencia o quanto os usuários da língua portuguesa,
no Brasil, não dominam as regras gramaticais, pois
até mesmo os escritores não respeitam a norma pa-
drão.

e) foi escrito numa variante linguística mais popular, que
procura transcrever algumas expressões utilizadas,
na oralidade, por pessoas oriundas do interior, confe-
rindo ao texto um tom de maior informalidade e maior
identificação com a história narrada.

08.08.08.08.08. Com relação às ideias presentes no texto, as-
sinale a alternativa correta:
a) Trata-se de uma narrativa verídica, de uma história

que verdadeiramente aconteceu.
b) O texto, puramente ficcional, possui um enredo

impossível de ocorrer na vida real, pois é muito difícil
imaginar que pessoas tenham atitudes semelhantes
à do caboclo da história.

c) O título não se costura muito bem com o texto, pois
não representa muito bem o desfecho da história.

d) Por se tratar de um “causo”, temos uma narrativa bem
humorada, na qual a veracidade dos fatos, isto é, se
a história aconteceu ou não, possui um valor secun-
dário.

e) O texto possui um tom bastante crítico à realidade
brasileira, o que o aproxima da temática presente na
tira da questão 01.

09.09.09.09.09. Assinale a alternativa em que todas as pala-
vras utilizadas possuem uma grafia diferente da orto-
grafia oficial brasileira:
a) Dotô – orelha – pobrema – doutor – armoço – doses

– pruquê – Deus
b) Dotô – falá – pobrema – tamém – armoço – descançá

– pruquê – nóis
c) intimidade – falá – razão – tamém – sujeito – descançá

– doença – nóis
d) Dotô – falá – orelha – tamém – bravo – descançá –

vigésima – adiantava
e) fazendo – falá – pobrema – bravo – armoço – descançá

– prescritos – nóis

Texto para as questões de 06 a 10:

QUESTÃO DE INTIMIDADE
O causo que eu vou contar aqui é de um caboclo

conhecido que ficou um tempão fazendo tratamento de
saúde. O problema nunca se resolvia, mas ele insistia em
ir sempre ao mesmo médico. Era o melhor doutor da ci-
dade, capaz de curar qualquer doença. Mas o sujeito ia ao
médico, tomava os remédios prescritos, e nada. Voltava
ao médico, tentava outro remédio, e nada. O doutor já estava
com uma pulga atrás da orelha com o caso. Os colegas
davam palpite, tentavam entender, mas nada adiantava.
Até que, na vigésima consulta do caboclo, o dito cujo decidiu
contar uma novidade.
Caboclo – Dotô, tem uma coisa que preciso falá pro
sinhô...
Doutor – Pois diga, homem.
Caboclo – É que, além desse meu pobrema, tem outra
cousa tamém.
Doutor – Diga logo o que é, homem.
Caboclo – É que eu bebo cachaça todos os dias.
Doutor – Você bebe cachaça... Todos os dias... Quanta
cachaça, meu filho?
Caboclo – Ah, dotô... Eu tomo umas 10 doses de manhã,
umas 10 depois do armoço e umas 10 já de noite, que é
pra descançá.

O médico quase solta fogo pelas ventas de tão bravo,
descobrindo a razão de remédio algum fazer efeito.
Doutor – E por que é que só agora o senhor confessa que
bebe tudo isso, filho de Deus?!
Caboclo – Ah, dotô, é pruquê antes nóis num tinha essa
intimidade...

Rolando Boldrin, em Almanaque Brasil de Cultura Popular, n.º 141,
janeiro de 2011, página 34.

06.06.06.06.06. Com relação à tipologia textual, é válido dizer
que o texto em questão é predominantemente
a) dissertativo, pois há a exposição de uma tese central

– o caipira matreiro que enganava o médico –, sus-
tentada por argumentos que se organizam numa pro-
gressão lógica.

b) descritivo, na medida em que procura descrever o
quadro de doença de um caboclo, bem como o trata-
mento recebido.

c) narrativo, pois acabamos conhecendo a história cô-
mica envolvendo o médico e o caboclo.

d) informativo, pois procura fornecer ao leitor informações
precisas sobre a data, o local e as circunstâncias
em que se deu a história narrada.

e) literário, uma vez que apresenta uma linguagem
altamente elaborada, com intenção claramente
artística.
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10.10.10.10.10. Assinale a alternativa que apresente uma ora-
ção com a mesma regência verbal da seguinte:
Ah, dotô, é pruquê antes nóis não tinha essa intimidade...
a) Os colegas davam palpite.
b) O problema nunca se resolvia.
c) Ele insistia em ir sempre ao mesmo médico.
d) Pois diga, homem.
e) Era o melhor doutor da cidade.

11.11.11.11.11. Assinale a alternativa cujo par em destaque
seja composto por palavras que, simultaneamente,
pertençam à mesma classe gramatical, exerçam a
mesma função sintática e que apresentem significa-
dos distintos:
a) Ele está são e salvo, mas são grandes as chances

de uma recaída.
b) Nem sempre um homem grande é um grande

homem.
c) O garoto não para de falar sobre a viagem que fez

para o litoral catarinense.
d) O bandido força a porta e entra à força.
e) O bonito de tudo isso é que ela pôde comprar um

vestido muito bonito.

12.12.12.12.12. Assinale a alternativa que transforma corre-
tamente a frase a seguir, da voz ativa para a voz pas-
siva:
Empresários de futebol compraram a propriedade.
a) A propriedade será comprada por empresários de

futebol.
b) A propriedade é comprada por empresários de futebol.
c) A propriedade foi comprada por empresários de

futebol.
d) Comprou-se as propriedades por empresários de

futebol.
e) A propriedade será comprada por empresários de

futebol.

13.13.13.13.13. Leia com atenção a frase a seguir:
Se ele conseguisse dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
Ao passarmos a forma verbal “conseguisse” para o
futuro do presente do subjuntivo, como ficaria correta-
mente escrita a frase?
a) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisará

passar por tantas situações desagradáveis.
b) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
c) Se ele conseguia dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
d) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
e) Se ele conseguirá dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.

14.14.14.14.14. Assinale a alternativa em que a palavra “até”
possui basicamente o mesmo significado que na frase
a seguir:

Eles caminharam juntos até a entrada do parque e,
então, cada um seguiu por caminhos diversos.
a) Até que ele se esforça, mas lhe falta um conhecimento

técnico mais profundo.
b) Todos terão de ser avaliados, até mesmo os diretores

da repartição.
c) Aquela loja comercializava até discos antigos.
d) Todos se empenharam na homenagem prestada, até

aqueles que não conviviam diretamente com ela.
e) Ele nadou até a ilha, onde encontrou seus familiares.

15.15.15.15.15. Observe com atenção a imagem a seguir:

Qual é o problema central que o outdoor apresenta,
em termos de linguagem?
a) A sujeira da placa e a árvore à sua frente, o que pre-

judica a leitura plena do anúncio.
b) A ausência do hífen ligando as palavras “terça” e “feira”.
c) A grafia incorreta de algumas palavras.
d) A presença de artigo entre as palavras “todos” e “dias”.
e) A incoerência entre o que se diz nas letras maiores e

o que aparece na faixa, pois, se está aberto todos os
dias, não poderia haver um descanso semanal.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

19.19.19.19.19. Um boleto de cobrança foi pago em atraso
no valor de R$ 56,00. Sabe-se que a multa por atraso
era de 12%. Então, pode-se afirmar que o valor original
do boleto era de:
a) R$ 46,00
b) R$ 52,31
c) R$ 50,00
d) R$ 55,00
e) R$ 20,00

20.20.20.20.20. Uma torta de tomate em formato circular com
20 cm de diâmetro e 4 cm de espessura é fatiada em
10 pedaços iguais. Sabe-se que o valor calórico dessa

torta é de kcal5  por centímetro cúbico. Então se pode

estimar que o valor calórico de cada uma dessas
fatias, em quilocalorias, é igual a:
a) 200
b) 280
c) 320
d) 360
e) 120

16.16.16.16.16. Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em
um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro
em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o
terreno horizontal e o ângulo formado entre a escada
e o plano do solo 30o, pode-se afirmar que o compri-
mento da escada é:
a) 4 metros;
b) 2 metros;
c) 1 metro;
d) 8 metros;
e) 32 metros.

17.17.17.17.17. Considere a circunferência contendo 8 pontos
equidistantes. O número de triângulos que podemos
obter a partir dos 8 pontos distintos distribuídos, é:

a) 56
b) 28
c) 14
d) 24
e) 48

18.18.18.18.18. Com as letras da palavra “ANO”, podemos
montar algumas outras permutações, tais como
“NOA”, “NAO” ou ainda “AON”, por exemplo. Essas
permutações, chamamos de anagramas. O número
de anagramas da palavra “ANO”, começando com a
letra “N” é:
a) 1
b) 3
c) 2
d) 4
e) 13
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INFORMÁTICA

21.21.21.21.21. Com referência aos tipos de computadores,
assinale a alternativa correta:
a) O mainframe visa à execução de uma tarefa mais

específica que normalmente atende às necessidades
científicas ou militares.

b) O computador desktop fica instalado em uma mesa
e é considerado um computador portátil.

c) Em um notebook o usuário interage diretamente na
tela do computador.

d) Um tablet, também conhecido como tablet PC, é um
dispositivo que possui como entrada principal uma
tela sensível ao toque, conhecida como touchscreen.

e) No computador desktop existe uma bateria que
permite ao usuário utilizá-lo sem que o mesmo esteja
conectado na energia elétrica.

22.22.22.22.22. Assinale a alternativa cujas teclas ou combi-
nações de teclas do Windows completam respectiva
e corretamente o texto a seguir:

Após selecionar um arquivo, para alterar seu nome
usa-se _____, para excluí-lo diretamente sem enviá-lo para
a lixeira usa-se _____, para copiá-lo de uma pasta para
outra é usada a sequência _____ e _____, e para movê-lo
de uma pasta para outra é usada a sequência _____ e
_____.
a) F3 | Delete | Ctrl + X | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + V.
b) F2 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
c) F2 | Delete | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + X | Ctrl + V.
d) F3 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
e) F2 | Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl + V.

23.23.23.23.23. Em relação ao Windows XP, assinale a alter-
nativa INCORRETA.
a) A área de trabalho, conhecida também por desktop,

é a tela padrão do sistema operacional e pode conter
arquivos e pastas.

b) O utilitário do sistema operacional responsável pelo
gerenciamento de arquivos e pastas é o Internet
Explorer.

c) Para bloquear o computador a seguinte combinação
de teclas pode ser usada: (tecla Windows) + L.

d) A opção adicionar e remover programas do painel de
controle contém a lista de programas instalados no
sistema operacional.

e) Para abrir um programa pode ser usada a opção
executar do menu iniciar.

24.24.24.24.24. Em relação à Internet, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) O endereço IP (Internet Protocol) é utilizado para identi-

ficar computadores na Internet, sendo que o padrão
IPv4 usa o sistema decimal para essa identificação.

b) Com o intuito de facilitar a navegação é utilizado en-
dereços compostos de letras e números e a estes
endereços é denominado domínio.

c) Um site é composto por uma ou mais páginas, e cada
endereço de uma página é denominado URL (Uniform
Resource Locator).

d) Para a visualização de uma página na Internet é uti-
lizado um programa denominado navegador web, e o
navegador padrão do Windows é o Internet Explorer.

e) O protocolo usado durante a navegação pela Internet
para visualizar as páginas através do navegador web
é o FTP (File Transfer Protocol).

25.25.25.25.25. Em relação ao procedimento para cópia de
segurança, analise as proposições abaixo e, em se-
guida, assinale a alternativa correta:
I. Enviar os arquivos para um servidor de arquivos, quando

disponível, é um procedimento necessário para manter
uma cópia segura desses arquivos.

II. Salvar os arquivos com periodicidade em um dispo-
sitivo externo é uma maneira de garantir a segurança
das informações.

III. Manter os arquivos apenas no computador pessoal
em pastas diferentes garante a segurança dos mes-
mos.

IV. Enviar os arquivos através da internet para um serviço
confiável de armazenamento de dados é outra maneira
de manter os arquivos seguros.

a) Apenas I, II e IV são corretas.
b) Apenas I, II e III são corretas.
c) Apenas II, III e IV são corretas.
d) I, II, III e IV são corretas.
e) Apenas II e IV são corretas.
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26.26.26.26.26. Na Alimentação Saudável para Adultos com
mais de 60 anos, o Ministério da Saúde propõe Dez
Passos. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as
afirmações a seguir e assinale a alternativa que con-
tém a sequência correta, de cima para baixo:
( ) Coma diariamente pelo menos três porções de

legumes e verduras como parte das refeições e uma
porção de fruta na sobremesa ou lanche.

( ) Faça pelo menos três refeições (café da manhã,
almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia.
Não pule refeições.

( ) Consuma diariamente duas porções de leite e de-
rivados e uma porção de carne, aves, peixes e ovos.
Retirar a gordura aparente da carne e a pele das aves.

( ) Coma feijão com arroz pelo menos três vezes por
semana. Este prato brasileiro tem um bom aporte
proteico.

( ) Inclua diariamente seis porções do grupo dos cereais
(arroz, milho, trigo, pães e massas), batata ou man-
dioca nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais
e aos alimentos na sua forma mais natural.

a) F – V – F – F – V
b) F – V – V – V – F
c) V – V – F – F – V
d) F – V – F – V – F
e) F – V – V – F – V

27.27.27.27.27. A indicação de suplementação de vitaminas
e/ou minerais para a obtenção de efeitos benéficos
para a saúde, com ações funcionais variadas atribuí-
das a estes nutrientes, resultando em redução do risco
de doenças crônicas ou melhoria da qualidade de
vida, vem ocorrendo com frequência nos últimos anos.
Por outro lado, o aumento da produção, comerciali-
zação e do consumo de suplementos vitamínico-mi-
nerais sem indicação precisa, ou o controle da quan-
tidade ingerida diariamente é preocupante e deve
ser questionado. Sobre o consumo excessivo de vita-
minas e minerais, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A suplementação com folacina mascara a anemia

megaloblástica, característica da deficiência de
vitamina B12.

b) A suplementação contínua com vitamina C interfere
nos resultados de glicose sanguínea e dificulta o
controle da glicemia pelos diabéticos.

c) Quando ingerido em excesso, o zinco gera efeitos
agudos (doses acima de 20mg/dia): diarreias com
sangue, náuseas, vômitos e dor epigástrica.

d) O efeito resultante da exposição por longos períodos
de tempo a pequenas doses de flúor (1 a 2 ppm, na
água potável fluoretada) é a fluorose,  que provoca
manchas no esmalte dos dentes, sendo o efeito mais
estético do que tóxico.

e) O ferro em excesso promove a diminuição da con-
centração de radicais livres no organismo e como con-
sequência o aumento do risco de catarata.

28.28.28.28.28. O planejamento de um cardápio para coleti-
vidade sadia requer alguns princípios básicos. Assi-
nale a alternativa correta:
a) A distribuição percentual mais recomendada de car-

boidratos, proteínas e lipídios no cardápio é a seguin-
te: 50% a 65% do VET para CHO, 5% a 10% do VET
para Ptn; 40 a 45% para Lip.

b) Os únicos fatores que determinam o perfil do cliente
são o peso, a altura, o sexo e a etnia.

c) Os requisitos de micronutrientes somente precisam
ser levados em consideração no planejamento de die-
tas para enfermos.

d) No planejamento de um cardápio popular, o uso ele-
vado de gorduras nas preparações é fundamental uma
vez que os usuários requerem aporte energético maior.

e) O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT-
estipula, no mínimo 1400 Kcal para as refeições prin-
cipais (almoço, jantar e ceia). Admite-se uma redução
para 1200 Kcal no caso de atividade leve, ou acrés-
cimo para 1600 Kcal, no caso de atividade intensa
mediante justificativa técnica.

29.29.29.29.29. As definições de aleitamento materno adotadas
pela Organização Mundial da Saúde – OMS e pelo Minis-
tério da Saúde – MS, são classificadas em cinco tipos.
Numere a segunda coluna correspondente à primeira
coluna:
1) Quando a criança recebe leite materno e outros tipos

de leite.
2) Quando a criança recebe leite materno (direto da

mama ou ordenhado), independentemente de receber
ou não outros alimentos.

3) Quando a criança recebe somente leite materno, direto
da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra
fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção
de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de rei-
dratação oral, suplementos minerais ou medicamen-
tos.

4) Quando a criança recebe, além do leite materno, qual-
quer alimento sólido ou semissólido com a finalidade
de complementá-lo, e não de substituí-lo.

5) Quando a criança recebe, além do leite materno, água
ou bebidas à base de água (água adocicada, chás,
infusões, sucos de frutas).

( ) aleitamento materno.
( ) aleitamento materno misto ou parcial.
( ) aleitamento materno predominante.
( ) aleitamento materno exclusivo.
( ) aleitamento materno complementado.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) 3 – 1 – 5 – 2 – 4
b) 2 – 4 – 1 – 3 – 5
c) 2 – 1 – 5 – 3 – 4
d) 2 – 5 – 4 – 3 – 1
e) 3 – 1 – 4 – 2 – 5
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32.32.32.32.32. Adequar o processamento e a manipulação
dos alimentos de acordo com as normas vigentes em
relação às condições higiênico-sanitárias, para evitar
surtos de toxinfecções alimentares em Unidades de
Alimentação e Nutrição – U.A.N., é uma das atribui-
ções do nutricionista. Assim, analise as proposições
a seguir:
I. Segundo a ANVISA, Boas Práticas são procedi-

mentos de higiene que devem ser obedecidas pelos
manipuladores desde a escolha e compra dos pro-
dutos a serem utilizados no preparo do alimento até
o consumo e tem como objetivo evitar a ocorrência
de doenças provocadas pelo consumo de alimentos
contaminados.

II. O Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas é
um sistema que incorpora ações preventivas e corre-
tivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o aces-
so e/ou a proliferação de vetores e pragas urbanas
que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do
alimento.

III. O tratamento térmico deve garantir que todas as
partes do alimento atinjam a temperatura de, no mí-
nimo 60°C (sessenta graus Celsius). Temperaturas
inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico
desde que as combinações de tempo e temperatura
sejam suficientes para assegurar a qualidade higiê-
nico-sanitária dos alimentos.

IV. Procedimento Operacional Padrão– POP, é um pro-
cedimento formal que estabelece instruções sequen-
ciais para a realização de operações rotineiras na
produção, armazenamento, transporte e distribuição
de alimentos.

V. Os alimentos submetidos ao descongelamento devem
ser mantidos sob refrigeração se não forem imedia-
tamente utilizados, podendo ser recongelados se não
houver o uso.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I e IV estão corretas.
b) Apenas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas I, II e V estão corretas.
d) Apenas I, II e IV estão corretas.
e) Apenas III, IV e V estão corretas.

30.30.30.30.30. Analise as proposições abaixo relacionadas
às recomendações nutricionais da gestante.

Visando obter o Valor Energético Total (VET) para
alcançar o ganho ponderal gestacional recomendado,
deve-se proceder, inicialmente, a avaliação nutricional
antropométrica cuidadosa, levando em consideração
o peso pré-gestacional, a estatura materna e o peso
atual.
O adicional energético requerido muitas vezes é com-
pensado em parte ou totalmente pela redução na ati-
vidade física materna, principalmente na fase final da
gestação.
Durante a assistência pré-natal, a gestante diabética
deve ser encorajada a não amamentar seu bebê, pois
o alto índice glicêmico do leite materno pode favorecer
o aparecimento do diabetes no bebê.
A hipovitaminose A pode comprometer a gestação,
pois a vitamina A é indispensável para o crescimento
e desenvolvimento fetal normal, constituição da re-
serva hepática fetal e para o crescimento tecidual ma-
terno.
A deficiência de cálcio durante a gestação pode afetar
o resultado gestacional, com prejuízo no crescimento
e desenvolvimento do feto, sem afetar a pressão san-
guínea e nem as contrações uterinas prematuras.

Quantas são corretas?
a) Uma;
b) Duas;
c) Três;
d) Quatro;
e) Cinco.

31.31.31.31.31. Com o objetivo de promover práticas alimentares
saudáveis para crianças menores de dois anos, o Ministério
da Saúde publicou um Guia Alimentar que serve de instru-
mento ao nutricionista para estabelecer o plano dietético
para esta faixa etária.
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A alimentação complementar deve ser oferecida de

acordo com os horários de refeição da família, em
intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite
da criança.

b) Não estimular a criança doente e convalescente a se
alimentar, evitando oferecer sua alimentação habitual
e seus alimentos preferidos, para não piorar o seu
estado de saúde.

c) Após seis meses, dar alimentos complementares (ce-
reais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas, legu-
mes) três vezes ao dia, se a criança receber leite
materno, e cinco vezes ao dia, se estiver desmamada.

d) Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma
alimentação variada é uma alimentação colorida.

e) A alimentação complementar deve ser espessa desde
o início e oferecida de colher; começar com consis-
tência pastosa (papas/purês) e, gradativamente,
aumentar a consistência até chegar à alimentação
da família.
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33.33.33.33.33. A Resolução CFN N.º 334/2004 dispõe sobre o
Código de Ética do Nutricionista e dá outras provi-
dências. Considere as afirmativas abaixo e marque
Verdadeiro (V) ou Falso (F):
( ) É vedado divulgar, fornecer, anunciar ou indicar pro-

dutos, marcas de produtos e subprodutos, alimenta-
res 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 sani-
tária vigentes.

( ) É dever do nutricionista fornecer informações sobre o
estado nutricional de indivíduos, que estejam sob sua
responsabilidade profissional, a outro nutricionista que
esteja coassistindo ou vá prosseguir na assistência.

( ) É dever do nutricionista assumir ou permanecer no
emprego, cargo ou função deixado por outro nutri-
cionista 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.

( ) É dever do nutricionista utilizar os recursos de divul-
gação ou os veículos de comunicação para divulgar
conhecimentos de alimentação e nutrição que possam
caracterizar a realização de consultas ou atendimen-
tos,  a formulação de diagnósticos ou a concessão
de dietas individualizadas.

( ) É permitido ao nutricionista realizar consultas e diag-
nósticos nutricionais, bem como prescrição dietética,
através da Internet ou qualquer outro meio de comu-
nicação que configure atendimento não presencial.

Assinale a alternativa que contém a sequência cor-
reta, de cima para baixo:
a) V – V – V – F – F
b) V – V – F – F – F
c) V – F – V – V – F
d) F – V – F – F – V
e) V – V – F – F – V

34.34.34.34.34. A avaliação e intervenção nutricional precoce
são necessárias em todos os estágios da infecção pelo
HIV/AIDS. Marque a alternativa que NÃO corresponde
aos objetivos nutricionais:
a) Evitar ou reverter a desnutrição, fornecendo níveis

adequados de macro e micronutrientes.
b) Tomar corretamente a medicação conforme prescrição

médica, a fim de minimizar os sintomas da doença.
c) Manter a composição corporal (preservar a massa

celular corpórea).
d) Promover melhor qualidade de vida.
e) Minimizar os sintomas e as intercorrências da má

absorção de nutrientes.

35.35.35.35.35. Segundo Accioly (2003), a antropometria tem
sido utilizada amplamente para avaliar a saúde e o
risco nutricional, especialmente entre crianças, atra-
vés da relação entre nutrição e dimensões corporais
durante o processo de crescimento e desenvolvimen-
to, da vida intrauterina até a idade adulta. Assim,
analise as proposições a seguir:
I. Durante os primeiros meses de vida, o peso e o com-

primento aumentam progressivamente quando, ao
final do primeiro ano de vida, o lactente apresenta
seu peso triplicado e com aumento de 1,5 vez no seu
comprimento.

II. O peso, o comprimento, a idade, o sexo e a espessura
das pregas cutâneas do tríceps, são as medidas mais
utilizadas na avaliação do estado nutricional de pré-
-escolares em estudos populacionais.

III. O peso é a variável antropométrica mais conhecida
que expressa a dimensão da massa ou volume cor-
poral, constituído tanto pelo tecido adiposo como pela
massa magra.

IV. As medidas normalmente utilizadas para avaliação
de escolares são o peso, a estatura, o IMC e circun-
ferência do crânio.

V. Variáveis antropométricas, particularmente o peso e
a estatura, são as medidas mais utilizadas na avalia-
ção do estado nutricional de crianças em estudos
epidemiológicos, dada a sua simplicidade, custo re-
lativamente baixo e facilidade de aferição.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I, III e V estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I e V estão corretas.
d) Apenas I, II e IV estão corretas.
e) Apenas III e V estão corretas.

36.36.36.36.36. O teste de Hemoglobina Glicosilada  HbA1c é
utilizado na detecção do diabete e em seu monitora-
mento.  Assinale a alternativa INCORRETA:
a) É um instrumento eficiente para a avaliação do manejo

a longo prazo do diabete e do grau de controle.
b) É um teste sanguíneo para medir a média de níveis

de glicose sanguínea de um indivíduo para os dois ou
três meses precedentes.

c) É expressa como uma porcentagem da hemoglobina
total que tem glicose ligada.

d) É um teste de glicose feito de uma a duas horas
após a alimentação; em contraste também pode ser
feito antes da alimentação. Fonte Krause.pg 697 e
Willians pg 421.

e) A  HbA1c é uma medida da glicação da fração “c”; os
valores são mais baixos porque apenas uma fração é
medida.
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37.37.37.37.37. Escolha, dentre a sequência abaixo, as vita-
minas e/ou os minerais que completam respectiva e
corretamente as lacunas das seguintes afirmações e
assinale a alternativa correta:
I. As grandes refeições do lactente devem conter alimen-

tos fontes de ferro-heme, como as carnes e ferro não
heme, como as hortaliças folhosas e leguminosas,
associados à utilização de alimentos ricos em _____,
a fim de melhorar a biodisponibilidade do ferro da re-
feição.

II. O consumo aumentado de carne por crianças maiores
de seis meses fornece fontes adequadas de ferro e
________ .

III. O chocolate contém ácido oxálico que, quando mis-
turado em grandes quantidades ao leite, forma um
composto insolúvel e reduz a absorção de _______ .

IV. Um dos fatores intrínsecos mais importantes relacio-
nados com a utilização do ferro, zinco e _________ é
a diminuição da capacidade digestiva e absortiva. Esta
vitamina é essencial para a formação da hemoglobina,
e seu estado carencial gera anemia perniciosa.

V. O indicador clínico mais utilizado para detectar a defi-
ciência de _______________ em inquéritos popula-
cionais é a presença de xeroftalmia.

a) Vitamina A, cálcio, zinco, vitamina B12, vitamina C.
b) Vitamina C, cálcio, zinco, vitamina A, vitamina B12.
c) Vitamina B12, zinco, cálcio, vitamina A, vitamina C.
d) Vitamina B12, cálcio, zinco, vitamina C, vitamina A.
e) Vitamina C, zinco, cálcio, vitamina B12, vitamina A.

38.38.38.38.38. O planejamento físico de uma Unidade de Ali-
mentação e Nutrição – U.A.N. é fundamental para a
adequação das instalações aos objetivos propostos.
Através de um bom planejamento pode-se garantir
uma operacionalização das refeições conforme os pa-
drões qualitativos desejados, do ponto de vista técnico
e higiênico. Analise as afirmativas abaixo e marque
a alternativa INCORRETA.
a) A ambiência do trabalho é considerada como o

conjunto de elementos envolventes que condicionam
as atividades administrativas e operacionais e
determinam, em grande parte, a qualidade e quanti-
dade de trabalho produzido.

b) A iluminação em U.A.N. deve ser distribuída unifor-
memente pelo ambiente, evitando ofuscamento, som-
bras, reflexos fortes e contrastes excessivos. A
iluminação mais recomendada é a natural.

c) Temperatura de 10°C a 12°C, com umidade relativa
de 20% a 30% é considerada compatível com as
operações realizadas numa U.A.N.

d) A configuração geométrica mais indicada para U.A.N.
é a retangular, desde que o comprimento não exceda
de 1,5 a 2 vezes a largura. Esta forma propicia melhor
disposição dos equipamentos e tem a vantagem de
evitar caminhadas supérfluas, conflitos de circulação,
reduzindo as fases operacionais e facilitando a super-
visão dos trabalhos.

e) O número de refeições a ser produzidas e o padrão
dos cardápios são variáveis diretamente envolvidas
para determinar a área física da U.A.N..

39.39.39.39.39. Pouco tempo atrás, a grande preocupação na
área da saúde era a desnutrição. De fato, existiam,
como ainda existem, reais motivos para isso, como a
falta de acesso ao alimento. Atualmente, sem dúvida,
a obesidade infantil está se tornando um preocupante
caso de Saúde Pública. Considere as afirmações
abaixo:

O hábito alimentar da criança obesa é fortemente
influenciado pelos inadequados hábitos alimentares
familiares, tais como: ingestão alta de lipídios e baixa
de glicídios, principalmente em pais obesos e com
baixo nível educacional; consumo entre as refeições
(“beliscar”) e rejeição às frutas e verduras.
A reduzida atividade física, em idades precoces da
vida, não é só um fator de risco para o desenvolvimento
da obesidade, mas favorece, também, o aumento do
colesterol sérico, a redução de HDL-colesterol, into-
lerância à glicose e hipertensão.
Os pré-escolares necessitam de menos energia por
unidade de peso para cobrir seus requerimentos
energéticos diários, comparada à quantidade neces-
sária no primeiro ano de vida.
Na desnutrição energético-proteica grave há uma
redução de massa muscular subcutânea e uma pro-
gressão da massa adiposa, e se produz uma série
de mudanças metabólicas que contribuem para o de-
senvolvimento de edema, caracterizando o Raquitismo.
O peso é uma variável antropométrica que se modifica
de forma rápida e intensa em intervalos curtos de
tempo, expressando as alterações no estado nutricio-
nal, o que permite o diagnóstico precoce da desnu-
trição.

Quantas são corretas?
a) Uma;
b) Duas;
c) Três;
d) Quatro;
e) Cinco.

Página 9/10



Elaboração: ITEDES – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
É permitida a reprodução de questões desta prova, desde que citada a fonte.

APLICAÇÃO: 22/01/2012

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

40.40.40.40.40. Considere a receita básica do sanduíche: pão
de forma com creme vegetal, queijo e presunto.
Ingredientes: Dados:
10 fatias de pão 1 pão de forma = 20 fatias
5 c.de sopa de creme 1 pote de creme vegetal = 500g
vegetal (10g/sanduíche)
5 fatias de queijo 1 peça de queijo = 2 kg
(10g/sanduíche)
5 fatias de presunto 1 peça de presunto = 1 kg
(10g/sanduíche)

Rendimento: 5 (cinco) sanduíches

Quais as medidas necessárias para ampliar esta re-
ceita básica para 400 refeições, considerando 1 (um)
sanduíche por pessoa, seguindo a ordem de apresen-
tação dos ingredientes. Escolha a alternativa correta:
a) 40 pães, 8 potes de creme vegetal, 2 peças de queijo,

4 peças de presunto;
b) 20 pães, 4 potes de creme vegetal, 1 peça de queijo,

2 peças de presunto;
c) 20 pães, 8 potes de creme vegetal, 2 peças de queijo,

4 peças de presunto;
d) 40 pães, 4 potes de creme vegetal, 1 peça de queijo,

2 peças de presunto;
e) 40 pães, 2 potes de creme vegetal, 2 peças de queijo,

4 peças de presunto.
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