
NUTRICIONISTA

INSTRUÇÕES GERAIS

Realização:

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 30 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Disponível em: https://www.otempo.com.br/charges/charge
-o-tempo-26/07/2019. Acesso   em 18/08/2019.

QUESTÃO 01
No diálogo, entre a família e o segundo persona-

gem, surge a expressão "Aí são outros quinhentos". Sobre 
essa colocação, analise as afirmações abaixo:

I - Apresenta uma intertextualidade com as falas "é outra 
situação"; é outra história; é outra questão".
II - Luís da Câmara Cascudo, em seu livro "Locuções 
Tradicionais do Brasil - Coisas que o povo diz" registra 
para a expressão "outros quinhentos" uma origem no Tu-
pi-Guarani.
III - Pode-se afirmar que é uma intertextualidade porque 
supõe a presença de um texto em outro texto.

A alternativa correta é:

A ( ) I e II.
B ( ) II e III.
C ( ) I e III.
D ( ) I, II e III.
 

QUESTÃO 02
Para que um conjunto de palavras e imagens possa 

ser considerado um texto é preciso que atenda a alguns 
princípios de textualidade. Assim, observe os vocábulos: 
"E; OUTRAS; AÍ", Essas palavras são responsáveis, pre-
dominantemente, pelo seguinte fator textual na charge:

A ( ) coesão.
B ( ) aceitabilidade.
C ( ) informatividade.
D ( ) intencionalidade.

TEXTO II

O ASSASSINO ERA O ESCRIBA

Meu professor de análise sintática era o tipo do 
sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predica-
do de sua vida,

Regular como um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto ad-

verbial, Ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 
Assindético de nos torturar com um aposto.

Casou com uma regência. Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome. E ela era bi-

transitiva.
Tentou ir para os EUA. Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas ex-

pletivas, Conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

(LEMINSK, Paulo. Caprichos e Relaxos.
São Paulo: Brasiliense, 1983, p.24.)

QUESTÃO 03
Leia atentamente o texto e marque V ou F nas afir-

mações a seguir:

( ) No verso "Um pleonasmo, o principal predicado 
de sua vida", a palavra predicado pode significar 
atributo.

( ) No verso em que aparece a expressão "sujeito ine-
xistente", o sujeito é "Meu professor de análise sin-
tática".

( ) O autor afirma que o professor "era o tipo de su-
jeito inexistente". A característica do personagem 
que está sendo revelada é sua incompetência como 
profissional.

( ) No verso "E ela era bitransitiva", a característica da 
mulher do professor que está sendo revelada é sua 
infidelidade.

A sequência correta é:

A ( ) F, V, F, V.
B ( )  V, V, F, V.
C ( ) V, V, F, F.
D ( ) F, F, V, V.
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QUESTÃO 04
Os termos que compõem a frase "Acharam um ar-

tigo indefinido em sua bagagem" podem ser assim ana-
lisados:

A ( ) O verbo está na voz ativa e é transitivo direto; O  
predicado é verbal; O complemento do verbo é 
transitivo direto; há um caso de sujeito indetermi-
nado.

B ( ) O verbo está na voz passiva; o predicado é nomi-
nal e o verbo é de ligação; "um artigo indefinido" é 
o sujeito.

C ( ) O verbo está na voz ativa e é transitivo indireto;o 
sujeito é oculto; "em sua bagagem" é o objeto indi-
reto.

D ( ) O sujeito é indeterminado; o verbo está na voz ati-
va e é transitivo direto; "um artigo indefinido" é o 
objeto direto e o predicado é verbal.

QUESTÃO 05
Paulo Leminsk compôs o texto "O assassino era 

o poema" empregando integralmente uma linguagem 
no sentido conotativo. A principal figura de linguagem 
empregada como recurso estilístico na construção do 
poema é:

A ( ) eufemismo. 
B ( ) antítese.
C ( ) metáfora. 
D ( ) oxímoro.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 06
O Índice de Massa Corpórea (IMC) é adotado pela 

Organização Mundial de Saúde para o cálculo do peso 
ideal de cada indivíduo é calculado dividindo a massa 
do indivíduo em kg pela altura, em metros, elevada ao 
quadrado. Os resultados são analisados de acordo com 
a tabela abaixo.

BAIXO PESO ABAIXO DE 18.5
PESO IDEAL ENTRE 18.6 E 24.9
SOBREPESO ENTRE 25.0 E 29.9

OBESIDADE MODERADA ENTRE 30.0 E 34.9
OBESIDADE ALTA ENTRE 35.0 E 39.9

OBESIDADE GRAVE ACIMA DE 40

Uma pessoa pesa 80 kg e possui 1,60 metros. Po-
demos afirmar que essa pessoa está?

A ( ) Obesidade grave.
B ( ) Obesidade alta.
C ( ) Obesidade moderada.
D ( ) Sobrepeso.

QUESTÃO 07
Um capital quadruplica em dois meses de aplica-

ção a juros compostos mensais. Qual o valor da taxa de 
juros?

A ( ) 100%.
B ( ) 150%.
C ( ) 200%. 
D ( ) 300%.

QUESTÃO 08
No lançamento de dois dados simultâneos e ho-

nestos, qual é a probabilidade de obtermos soma igual 
a 8?

A ( ) 5%.
B ( ) 14%.
C ( ) 6%.
D ( ) 16%.

QUESTÃO 09
O produto da idade de José pela idade de Maria é 

igual a 374. José é 5 anos mais velho que Maria. Quantos 
anos tem Maria?

A ( ) 22.
B ( ) 19.
C ( ) 17. 
D ( ) 14.

QUESTÃO 10
O volume de um tanque em forma de prisma de 

base quadrada é 3125 metros cúbicos. Sabendo que a al-
tura desse tanque é de 5 metros, qual é a medida da ares-
ta de sua base em metros?

A ( ) 5 m.
B ( ) 10 m.
C ( ) 15 m. 
D ( ) 25 m.



5PREFEITURA DE TAQUARAL 01/2019

CONHECIMENTOS GERAIS DO
MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS

QUESTÃO 11
A respeito da origem do município de Taquaral de 

Goiás, analise as afirmativas abaixo e assinale a incor-
reta:

A ( ) Antes do surgimento do município de Taquaral de 
Goiás, os moradores da zona rural do município 
goiano de Itaberaí, quando necessitavam de al-
gum serviço como atendimento médico, registros 
em cartório, casamento, entre outros, precisavam 
se deslocar para as cidades mais próximas, como 
Itaberaí ou Itauçu, enfrentando estradas precárias 
e acessos pouco favoráveis. A partir daí, surgiu o 
interesse em criar um aglomerado urbano naquela 
rica região do município de Itaberaí.

B ( ) O, então, povoado, foi elevado à categoria de 
Distrito de Taquaral pela Lei Municipal nº 86 de 
25/07/1958, subordinado ao município de Itaberaí.

C ( ) Posteriormente, em divisão territorial datada no 
ano de 1960, o distrito de Taquaral ficou tempora-
riamente subordinado ao município de Itauçu.

D ( ) No ano de 1963, o distrito foi elevado à categoria 
de município, com denominação de Taquaral de 
Goiás, pela Lei Estadual nº 4.593 de 01/10/1963, 
desmembrando-se do município de Itaberaí. 

QUESTÃO 12
Acerca dos conhecimentos gerais do Município de 

Taquaral de Goiás, segundo dados fornecidos pelo IBGE, 
analise as afirmativas abaixo e marque apenas os itens 
INCORRETOS:

I – Em 2017, o salário médio mensal era de 1,4 salários 
mínimos.
II – A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 
98,4%.
III – Em 2018, o número de estabelecimentos de ensino 
fundamental era de 08 (oito) escolas.
IV – No ano de 2017, a proporção de pessoas ocupadas 
em relação à população total era de 50,3%.

Estão INCORRETOS apenas os itens:

A ( ) Apenas I.
B ( ) Apenas I e II.
C ( ) Apenas III.
D ( ) Apenas III e IV.

QUESTÃO 13
Acerca dos conhecimentos gerais do Município de 

Taquaral de Goiás, é INCORRETO afirmar:

A ( ) O PIB per capita é de R$ 15.609,85 (quinze mil 
seiscentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), 
segundo dados fornecidos pelo IBGE.

B ( ) A área da unidade territorial do munícipio é de 
204,218 km2.

C ( ) O município apresenta 98,5% de domicílios com 
esgotamento sanitário adequado.

D ( ) O município apresenta 80,3% de arborização de 
vias públicas.

QUESTÃO 14
Acerca da economia do Município de Taquaral 

de Goiás, considerando os dados censitários fornecidos 
pelo IBGE, analise as afirmativas abaixo:

I – O PIB per capita do município é de R$ 15.609,85 
(quinze mil seiscentos e nove reais e oitenta e cinco cen-
tavos).
II – O percentual das receitas oriundas de fontes exter-
nas é baixo, de apenas 5%.
III – O percentual da população com rendimento nomi-
nal mensal per capita de salário mínimo é de 27,6%. 

Estão corretos os itens:

A ( ) Apenas I e II.
B ( ) Apenas II e III.
C ( ) Apenas I e III.
D ( ) I, II e III.

QUESTÃO 15
Considerando as informações e dados censitários 

sobre a educação e trabalho no Município de Taquaral de 
Goiás, analise as afirmativas abaixo:

I – A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 
98,4%.
II – Em 2017, a proporção de pessoas ocupadas em rela-
ção à população total era de 20,3%, ocupando a posição 
51 de 246, em comparação com os outros municípios do 
estado de Goiás.
III – O percentual da população do município com ren-
dimento nominal mensal per capita de até meio salário 
mínimo é de 27,6%.

Estão corretos os itens:

A ( ) Apenas I.
B ( ) Apenas II e III.
C ( ) Apenas III.
D ( ) I, II e III.
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LEGISLAÇÃO, SUS E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16
Segundo as disposições da Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Taquaral/GO, assinale a alternativa INCOR-
RETA:

A ( ) É vedado ao vereador aceitar cargo, emprego ou 
função, no âmbito da Administração Pública Di-
reta ou Indireta municipal, salvo mediante apro-
vação em concurso público e observado o cons-
tante do art. 84 da Lei Orgânica Municipal.

B ( ) O Poder Legislativo do Município é exercido pela 
Câmara Municipal, a qual é composta de vereado-
res eleitos pelo sistema proporcional, como repre-
sentantes do povo, com mandato de quatro anos.

C ( ) É condição de elegibilidade para o mandato de 
vereador, a idade mínima de 24 (vinte e quatro) 
anos.

D ( ) A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do 
Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e do Se-
gundo Secretário.

QUESTÃO 17
De acordo com as disposições da Lei Orgânica do 

Município de Taquaral, assinale a alternativa CORRE-
TA:

A ( ) É vedada a doção de requisitos e critérios diferen-
ciados para a concessão de aposentadoria, mesmo 
nos casos de servidores que exerçam atividade de 
risco.

B ( ) O servidor público estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado.

C ( ) O servidor será aposentado, compulsoriamente, 
aos setenta anos de idade, com proventos propor-
cionais ao tempo de contribuição.

D ( ) Ao vereador é vedado, em qualquer hipótese, li-
cenciar-se para tratar de interesse particular.

QUESTÃO 18
De acordo com as proposições da Lei Orgânica do 

Município de Taquaral, é INCORRETO afirmar: 

A ( )  O processo legislativo compreende a elaboração, 
entre outros, de emendas a Lei Orgânica Munici-
pal.

B ( ) A iniciativa de leis que disponham sobre autori-
zação para abertura de créditos suplementares ou 
especiais, através do aproveitamento total ou par-
cial da consignação orçamentária da Câmara, é de 
competência exclusiva da Mesa da Câmara. 

C ( ) O Prefeito poderá solicitar urgência para aprecia-
ção de projetos de sua iniciativa, devendo a Câ-
mara se manifestar em até 30 (trinta) dias sobre 
a proposição, contados da data em que for feita a 
solicitação.

D ( ) As leis complementares somente serão aprovadas 
se obtiverem maioria absoluta dos votos dos mem-
bros da Câmara Municipal, observados os demais 
termos de votação das leis ordinárias.

QUESTÃO 19
Um sistema de saúde engloba o conjunto de todas 

as atividades que objetivam promover, restabelecer e 
manter a saúde da população de determinada sociedade. 
Os sistemas de saúde incluem os serviços de assistência 
à saúde, a promoção da saúde e a prevenção de doenças, 
uso de medicamentos e insumos, atenção domiciliar e 
outras intervenções promotoras da saúde, sendo que es-
tes sistemas apresentam três categorias principais: 

I –  Sistema nacional de saúde
II – Sistema de seguro social
III – Modelo de mercado livre 

ROCHA, J.S.Y. Manual de Saúde Pública e Saúde Coletiva no 
Brasil. 2.ed. São Paulo, p. 7-10, 2012(adaptado).
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Associe estas categorias três categorias principais 
citadas acima, com as características de sistemas de saú-
de descritas por (ROCHA, 2012) e assinale a alternativa 
correta a seguir:

(   ) Financiamento sob a responsabilidade do Estado, 
por meio de arrecadação de impostos

(   ) Financiamento sob responsabilidade do emprega-
dor, usuário via pagamento de prêmios de seguros/
planos de saúde  e desembolso direto.

(   ) Financiamento sob a responsabilidade do emprega-
dor, do empregado e do Estado via arrecadação de 
impostos.

(   ) Acesso aos serviços de saúde feito de forma univer-
sal para a população elegível.

(   ) Acesso aos serviços de saúde somente para os em-
pregados e suas famílias.

A ( ) I, III, II, I, II.
B ( ) I, II, III, I, II.
C ( ) II, III, II, I, III. 
D ( ) III, I, II, I, II.

QUESTÃO 20
O SUS está assentado em diretrizes organizativas e 

princípios doutrinários incorporados ao texto constitu-
cional e às leis ordinárias que o regulamentam. Quando 
a sociedade brasileira elegeu os princípios e diretrizes 
para seu sistema de saúde, estabeleceu de forma inequí-
voca sua direcionalidade. Tais princípios e diretrizes, 
portanto, passam a constituir as regras pétreas do SUS. 
Estes princípios doutrinários que conferem ampla legiti-
midade ao sistema são: a universalidade, a integralidade 
e a equidade.

CAMPOS, G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2.ed. Rio 
de Janeiro, p. 534-537, 2009 (adaptado).

I - A ________________ assegura o direito à saúde a 
todos os cidadãos e o acesso, sem discriminação, ao con-
junto das ações e serviços ofertados pelo Sistema Único 
de Saúde, incluído as ações de vacinação até as interven-
ções cirúrgicas mias complexas.
II - A ________________ pressupõe considerar as vá-
rias dimensões do processo saúde-doença que afetam os 
indivíduos e as coletividades, com a prestação continu-
ada do conjunto de ações e serviços visando garantir a 
promoção, a proteção a cura e a reabilitação dos indiví-
duos e da coletividade.
III - A ________________ prevê a priorização nas 
ofertas das ações e serviços de aos segmentos populacio-
nais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer 
em decorrência da desigualdade na distribuição de ren-
da, bens e serviços.

Os princípios que completam corretamente as la-
cunas são:

A ( ) I- universalidade, II- equidade, III- integralidade.
B ( ) I – equidade, II – integralidade. III- universalidade.
C ( ) I -  equidade, II – universalidade, III- equidade.
D ( ) I - universalidade, II – integralidade, III- equida-

de.

QUESTÃO 21
Com relação aos métodos de avaliação nutricional 

em adultos, indique se são verdadeiros (V) ou falsos (F) 
os enunciados abaixo e escolha a seguir a alternativa que 
tem a sequência correta:

( ) Na impossibilidade de aferir a altura de um indiví-
duo hospitalizado ou cadeirante, podemos utilizar 
algumas medidas indiretas para estimar sua altura. 
Entre as quais,  são utilizadas: altura recumbente, 
envergadura ou semi-envergadura dos braços e al-
tura do joelho.

( ) Na infância, o índice peso para estatura é funda-
mental na detecção da desnutrição aguda e do so-
brepeso, que pode ser expressa em percentil ou es-
core Z.

( ) As pregas cutâneas em diferentes sítios corporais ou 
o somatório delas podem fornecer a estimativa das 
reservas de gordura corporal. O maior benefício do 
seu emprego é a avaliação em série, durante certo 
perío do de tempo, que não deve ultrapassar o limi-
te de um mês entre as aferições. Por ser de fácil de 
execução, qualquer profissional pode executar sem 
problemas. 

( ) A relação cintura quadril (CC/CQ) é um indicador 
que afere a localização da gordura corporal. Valores 
maiores de 0,95 metro tanto para homens quanto 
para mulheres estão associados a risco para doen-
ças cardiovasculares.

( ) Entre os métodos de mensuração da composição 
corporal, a absorciometria radiológica de dupla 
energia (DEXA) é utilizada para medir a gordura 
corporal e o tecido magro sem osso do corpo intei-
ro ou regiões. É 95% confiável e, por isso, tem sido 
considerada próxima ao padrão-ouro.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo.

  
A ( ) V; F; V; V; F.
B ( ) V; V; F; F; F.
C ( ) F; V; F; F; V.
D ( ) V; V; V; F; F.
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QUESTÃO 22
Considerando-se o contexto atual de crescimento 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e de 
seus fatores de risco, como a inatividade física e a ali-
mentação inadequada, é indiscutível a necessidade da 
realização de ações de promoção da saúde pautadas na 
autonomia e no empoderamento. Para a realização de 
ações de promoção da alimentação adequada e saudável 
efetivas e contextualizadas na realidade dos sujeitos, é 
essencial que elas desenvolvam em locais acessíveis para 
a população. De acordo com esse contexto, analise as 
afirmativas abaixo:

I - A Atenção Básica destaca-se como lócus prioritário 
por estar próxima à comunidade, conforme destaca a 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
II - No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis 
constituem o problema de saúde de maior magnitude e 
correspondem a cerca de 70% das causas de mortes, atin-
gindo fortemente as camadas pobres da população e os 
grupos mais vulneráveis, como pessoas com baixa renda 
e escolaridade.
III - Como exemplo no âmbito da Atenção Básica, a vigi-
lância alimentar e nutricional é monitorada por meio do 
Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), 
realizado rotineiramente nas unidades básicas de saúde.
IV - A Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de co-
municação da Rede de Atenção à Saúde, em que também 
se destacam os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) e o Programa Academia da Saúde (PAS).

As afirmativas corretas são:
   

A ( ) I, II, III e IV.
B ( ) II e III.
C ( ) I, II e IV.
D ( ) III e IV.

QUESTÃO 23
Vários casos de desnutrição chegaram ao Posto de 

Saúde do município X, em um intervalo de três meses. 
Crianças menores de cinco anos eram particularmente 
afetadas pela doença. O relato dos cuidadores tinha em 
comum a falta de alimento, de saneamento e de trabalho. 
Com a finalidade de estabelecer as estratégias de ação, a 
equipe local do Posto de Saúde (médico clínico geral, en-
fermeiro e nutricionista) definiu, como parte do proto-
colo de atendimento a desnutridos. Marque a alternativa 
que apresenta a correta maneira de enfrentamento desse 
contexto:    

A ( ) A prioridade da intervenção na recuperação da 
massa muscular, capaz de garantir o suporte ener-
gético do crescimento.  

B ( ) A garantia de uma alimentação rica em vitaminas 
e minerais, uma vez que essa conduta é que vai 
permitir a recuperação do peso.

C ( ) A importância do exame físico completo de peso e 
altura, uma vez que isso leva ao sucesso do trata-
mento. 

D ( ) Uma intervenção que leve em conta os fatores bio-
lógicos, econômicos e sociais que determinam a 
desnutrição.

QUESTÃO 24
No contexto das reações adversas a alimentos, sa-

be-se que todo alimento é um antígeno que provoca uma 
reação tolerável ou patológica no organismo. Leia com 
atenção as afirmativas abaixo e depois escolha a alterna-
tiva que contém apenas as afirmativas verdadeiras.

I - Alergia alimentar pode manifestar-se por proteína ou 
por carboidrato ligado a proteína (oligopeptídeos), desde 
que exerça uma reação imunomediada por imunoglobu-
linas e/ou células.
II - Intolerância alimentar e aversão alimentar envolvem 
resposta imunológica imediata.
III - Os alimentos que comumente podem provocar cho-
que anafilático são milho, carnes, pipoca ou chocolate.
IV - Anafilaxia, formigamento da língua, pele coçando 
e inchaço podem ser sinais e sintomas de alergia a ali-
mentos.

As afirmações corretas são:
    

A ( ) I, II e III.
B ( ) I e IV.
C ( ) II e III. 
D ( ) III e IV.
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QUESTÃO 25
Analise as afirmações abaixo, e indique, com V ou 

F, respectivamente, quais são verdadeiras quanto ao pro-
cesso de lactação e quais são falsas.  

( ) O aleitamento materno tem papel fundamental na 
prevenção da desnutrição e da mortalidade por 
diarreia; sua composição varia de uma mãe para 
outra, de acordo com período do dia e dependendo 
da alimentação.

( ) Na pega adequada, o bebê fica de frente para a mãe, 
seu rosto fica perto da mama, seu queixo encosta na 
mama, o lábio inferior fica virado para fora e pode-
-se observar uma harmonia entre sucção, degluti-
ção e respiração nos movimentos da boca do bebê.

( ) O leite materno é um alimento completo, pois provê 
todos os nutrientes de que o lactente necessita até 
um ano de vida.

( ) Existem muitos mitos na lactação, mas é certo que 
existem alimentos que aumentam a produção do 
leite, assim como uma alimentação adequada para 
a mãe não melhora a composição do leite materno e 
alguns tipos de alimentos com alto risco de alergias 
e formadores de gases devem ser retirados princi-
palmente nos primeiros quatro meses de amamen-
tação.  

( ) O consumo de álcool, tabaco e edulcorantes pela 
gestante e lactante são contraindicados, uma vez 
que podem causar danos irreversíveis ao feto ou ao 
bebê que recebe da mãe os metabólitos desses ele-
mentos nocivos.

Marque a alternativa que corresponde a suas indi-
cações:

    
A ( ) F; V; F; F; V.
B ( ) F; F; V; V; V.
C ( ) V; V; F; F; V.  
D ( ) V; F; F; V; F.

QUESTÃO 26
Considerando a gestão em Unidades de Alimenta-

ção e Nutrição, o método de Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (APPCC) é um sistema que permite 
identificar o perigo, determinar o ponto crítico de con-
trole e indicar o controle imediato. Dentro desse con-
texto, avalie as assertivas abaixo e marque a alternativa 
correta:

    
A ( ) A filosofia do APPCC é de prevenção, racionali-

dade e especificidade, para controlar riscos que 
envolvam o alimento, principalmente relaciona-
dos à qualidade sanitária; é um método que for-
nece a estrutura para monitorar o sistema total de 
alimentos, especialmente no momento de distri-
buição do alimento para consumo, para reduzir o 
risco de doenças transmissíveis por alimentos.

B ( ) Um ponto crítico de controle é qualquer passo 
em que os riscos podem ser colocados em níveis 
toleráveis de contaminação. São práticas e proce-
dimentos que, se não forem feitos corretamentes 
colocam em risco a saúde de quem consumir o 
alimento. Por exemplo: cozinhar, refrigerar, rea-
quecer etc. 

C ( ) Os perigos podem ser de natureza biológica, física 
ou química. O perigo biológico é o mais frequente 
nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN).  

D ( ) A Portaria 216, de 15 de setembro de 2004, da 
ANVISA, obriga os estabelecimentos produtores 
de refeições a adotarem o sistema APPCC, e toma 
outras providências de boas práticas para unida-
des de alimentação e nutrição.
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QUESTÃO 27
Ao elaborar um cardápio para uma Unidade de Ali-

mentação e Nutrição, o nutricionista incluiu arroz bran-
co e feijão de caldo e fez um treinamento com a equipe 
em que aborda a importância do consumo dessa dupla 
na valorização nutricional da dieta e sobre a técnica cor-
reta de preparo de cada um. Com base nessas afirma-
ções, avalie as assertivas a seguir:

I - Como o arroz é pobre em proteínas, a proteína do fei-
jão apresenta todos os aminoácidos indispensáveis para 
o ser humano em quantidades compatíveis com suas ne-
cessidades nutricionais.
II - A maceração do feijão (molho em água) permite a 
ação de oligossacaridases, naturalmente presentes nessa 
leguminosa, sobre o conteúdo de enxofre, melhorando a 
digestibilidade dos grãos.
III - A utilização da água de maceração não é vantajosa 
para a cocção dos grãos, pois, com o seu descarte, haverá 
remoção de parte dos taninos, ajudando na redução de 
formação de gases no usuário consumidor.
IV - O cozimento do arroz se dá pelo processo de gelati-
nização do grão, de forma que um cozimento adequado 
depende dos níveis de amilopectina/amilose nesse grão 
cereal.

É correto o que se afirma em:
 

A ( ) I e III.                        
B ( ) I e IV.
C ( ) II e III. 
D ( ) III e IV.

QUESTÃO 28
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no 

Brasil é reconhecida como uma ação estratégica para o 
alcance da Segurança Alimentar e Nutricional e a ga-
rantia do Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA). Conforme o Decreto n. 7.272, de 25 de agosto 
de 2010, a EAN é uma diretriz de uma determinada po-
lítica nacional e, desde então, vem sendo trabalhada em 
uma perspectiva mais ampliada, em diferentes campos 
de ação, no escopo do sistema alimentar, e articulada a 
outras políticas públicas. O contexto se refere à qual po-
lítica?

A ( ) Política de Agricultura Familiar (PAA).
B ( ) Política Nacional de Segurança Alimentar e Nu-

tricional (PNSAN).                       
C ( ) Política de Alimentação do Trabalhador (PAT). 
D ( ) Política de Combate a Fome (Fome Zero).

QUESTÃO 29
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) ocu-

pa posição estratégica para a prevenção e o controle 
dos problemas alimentares e nutricionais atuais e para 
a promoção da alimentação adequada e saudável. Nesse 
contexto, um avanço fundamental e balizador das ações 
de EAN no âmbito das políticas públicas no Brasil foi a 
elaboração, em 2012, do Marco de Referência de Educa-
ção Alimentar e Nutricional. O Marco de Referência de 
EAN para as políticas públicas apresenta nove princípios 
que norteiam essas ações em diversos setores e cenários. 
Nesse contexto, a apresentação do Livro de Receitas dos 
Agricultores de Itanhaém – Feiras Gourmet, resultado de 
uma experiência da compilação de receitas daquela co-
munidade, por meio da estratégia de roda de conversa 
com a população é exemplo de qual princípio ou conjun-
to de princípios para ação em EAN?

A ( ) Sistema Alimentar e suas múltiplas dimensões a 
partir da noção de sustentabilidade.

B ( ) Educar para o autocuidado, de maneira perma-
nente, gerando autonomia, participação crítica e 
consciente.                    

C ( ) A comida, o alimento e a culinária como elemen-
tos de referência e valorização dos diferentes sabe-
res e culturas.

D ( ) Sustentabilidade social, ambiental e econômica.
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QUESTÃO 30
Considerando-se a Resolução n. 453, de 10 de maio 

de 2012, sobre o Conselho Nacional de Saúde/MS, e de 
acordo com a organização dos Conselhos de Saúde, onde 
rege a Terceira Diretriz: “a participação da sociedade or-
ganizada, garantida na legislação, torna os Conselhos de 
Saúde uma instância privilegiada na proposição, discus-
são, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscali-
zação da implementação da Política de Saúde, inclusive 
nos seus aspectos econômicos e financeiros. A legislação 
estabelece, ainda, a composição paritária de usuários em 
relação ao conjunto dos demais segmentos representa-
dos.” Essa resolução deixa claro que:

I - O Conselho de Saúde será composto por represen-
tantes de entidades, instituições e movimentos repre-
sentativos de usuários, de entidades representativas de 
trabalhadores da área da saúde, mas não do governo e 
de outras entidades representativas de prestadores de 
serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os 
membros do Conselho, em reunião plenária. 
II - Nos municípios onde não existem entidades, insti-
tuições e movimentos organizados em número suficiente 
para compor o Conselho, a eleição da representação será 
realizada em plenária, indicada pelo Poder Executivo 
municipal.
III - Aos Conselhos de Saúde nacional, estaduais, mu-
nicipais e do Distrito Federal, que têm competências 
definidas nas leis federais, bem como em indicações ad-
vindas das Conferências de Saúde, compete, destacada-
mente, fortalecer a participação e o Controle Social no 
SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma perma-
nente na defesa dos princípios constitucionais que fun-
damentam o SUS.
IV - O nutricionista poderá participar do Conselho de 
Saúde em seu município, representando diversos seg-
mentos, com os quais pode ter vínculo empregatício, 
como: trabalhador na área de saúde (SUS ou rede priva-
da), ou como representante do CRN ou do SINEG,  ou 
outro órgão do governo ou da rede privada que contrate 
este profissional. 

É correto o que se afirma em:

A ( ) I e III.
B ( ) I e IV.
C ( ) II e III.                       
D ( ) III e IV.


