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NUTRICIONISTA 
 



1. Escreva seu nome apenas no espaço indicado nesta folha. Na folha de 

resposta, o candidato deverá preencher, no local indicado, somente o número 

da inscrição e assinar. O candidato que, por qualquer forma identificar a sua 

prova de maneira diversa à permitida, será eliminado do certame. 

2. O tempo da prova é de três horas. 

3. A prova escrita constará de 20 (vinte) questões 04(quatro) de português, 

03 (três) de matemática, 03 (três) de conhecimentos gerais e atualidades e 10 

(dez) de conhecimentos específicos, de múltipla escolha de 5 alternativas cada 

uma, indicadas pelas letras “a” “b” “c” “d” e “e” com apenas uma resposta 

certa. 

4. Caso o caderno esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite 

ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 

reclamações posteriores nesse sentido. 

5. Usar caneta esferográfica azul ou preta – não será considerada escrita 

ou a marcação com lápis ou grafite. 

6. Durante a realização da prova, não se comunique com outros candidatos 

nem se levante sem autorização do fiscal de sala. Nesse período, também não 

será permitido e empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo os 

que já tenham terminado as provas. 

7. Não será admitida qualquer espécie de consultas a livros ou 

apontamentos ou qualquer material de consulta. 

8. Não será permitida a saída de candidatos portando o caderno de provas 

ou folha de respostas. 

9. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em 

edital e no presente caderno poderá implicar a anulação de suas provas. 

 
INFORMAÇÕES DO (A) CANDIDATO (A) 

 
 
Nome completo: __________________________________________________ 
 
Número da inscrição _________________. 
 

 

 



 

1. “Toda pessoa deve responder pelos seus atos. ” A palavra destacada é: 

(A) Pronome substantivo indefinido 

(B) Pronome adjetivo indefinido 

(C) Pronome substantivo demonstrativo 

(D) Pronome adjetivo demonstrativo 

(E) Pronome possessivo  

 

2. Assinale a alternativa em que não há expressão numérica no sentido 

indefinido: 

(A) Já lhe falei mil vezes. 

(B) Contei a mesma história cem vezes. 

(C) Ele foi o trigésimo colocado. 

(D) Vou tentar pela milésima vez. 

(E) Dei a ele um milhão de conselhos 

 

3. Em: 

I – “A aluna foi expulsa da escola.” 

II – “A espinha de peixe foi expulsa com a tosse.” 

Expulsa é: 

(A) em I e II, adjetivo 

(B) em I e II, particípio de expelir 

(C) em I e II, particípio de expulsar 

(D) em I, particípio de expulsar; em II particípio de expelir 

(E) em I e II, substantivo 

 

4. Relacione a segunda coluna pela primeira, de acordo com o significado da 

expressão em destaque, então assinale a alternativa correta: 

1.  sabe o que faz 

2.  sem se deixar abater 

3.  tranquilidade 

4.   pensar demoradamente 

5.   a demissão 



6.   triste 

7.   perseguir a ideia de 

8.. desatento 

(  ) Meteu na cabeça que ia ser jogador de futebol. 

(  ) Estou de cabeça inchada – meu time perdeu de 6x2. 

(  ) Quebrou a cabeça, procurando uma solução para o time. 

(  ) Embora tenha perdido o jogo, o time continuou de cabeça erguida. 

(  ) Apesar de tudo, no jogo é preciso manter a cabeça fria. 

(  )  O jogador estava com a cabeça no ar. 

(  ) A torcida queria a cabeça do técnico. 

(  ) A vantagem daquele jogador é que tem a cabeça no lugar. 

(A) 7 – 6 – 4 – 2 – 3 – 8 – 5 – 1 

(B) 7 – 6 – 2 – 4 – 3 – 8 – 1 – 5 

(C) 1 – 5 – 8 – 3 – 2 – 4 – 6 – 7 

(D) 7 – 6 – 4 - 2 – 8 – 3 – 5 – 1 

(E) 7 – 6 – 4 – 2 – 5 – 1 – 3 – 8  

 

5-Uma escola possui 150 alunos, sendo que 70 deles são meninos e os demais 

são meninas. Sabe-se que, do total de alunos, exatamente 100 já aprenderam a 

ler. E dentre as meninas exatamente 20 ainda não aprenderam a ler. Quantos dos 

meninos já aprenderam a ler?  

(a) 30 

(b) 40 

(c) 60 

(d) 70 

(e) 80 

 

6-. Seis caixas de folhas de papel, contendo seis pacotes com quinhentas 

folhas cada um, foram adquiridos por R$ 396,00. Qual o valor de cada pacote? 

a) R$ 16,00. 

b) R$ 18,50. 

c) R$ 11,00. 

d) R$ 12,50. 

e) R$ 10,50. 



 

7)  Qual destes números 45 – 34 – 43 – 52 – 61, não se relaciona com demais? 

a) 61 

b) 52 

c) 43 

d) 34 

e) 45 

 

08. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, atualizada, 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de: 

EXCETO: 

a) Legalidade. 

b) Pessoalidade. 

c) Moralidade. 

d) Publicidade. 

e) Eficiência.  

 

09- A Campanha Ficha Limpa foi lançada em abril de 2008 com o objetivo de 

melhorar o perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país. O 

Projeto Ficha Limpa, que impede a candidatura de políticos condenados pela 

Justiça, teve iniciativa: 

a) da Câmara dos Deputados. 

b) do Ministério Público. 

c) do Senado Federal. 

d) popular. 

e) do Supremo Tribunal Federal. 

 

10- A hidrografia catarinense divide-se em duas grandes vertentes. Os rios da 

Bacia do Sudeste ou Atlântica, que deságuam no mar, e os rios da Bacia do 

Uruguai. Dentre os rios da Bacia do Uruguai, dois são importantes, pois suas 

águas engrossam o volume do rio Uruguai, que faz a divisa do Estado com o 

Rio Grande do Sul. 

Assinale a alternativa que contém o nome destes rios. 



a) Rio Mampituba e Rio do Peixe 

b) Rio do Peixe e Rio Iguaçu 

c) Rio Canoas e Rio Pelotas 

d) Rio Pelotas e Rio Tubarão 

e) Rio Itapocu e Rio Canoas 

 

11. A alimentação saudável pode ser praticada com a utilização de alimentos variados 

e diversificados. O guia alimentar para a população brasileira, do Ministério da Saúde, 

considera que a alimentação envolve:  

A) o conceito de que nutrição é o processo pelo qual os indivíduos retiram da natureza 

o seu alimento e, dessa forma, satisfazem as necessidades nutricionais. 

 (B) o entendimento de que o organismo humano deve ser compreendido como uma 

máquina e o alimento, como o combustível.  

(C) o consumo adequado e suficiente de nutrientes, pois as recomendações dietéticas 

são expressas a partir dos componentes nutricionais.  

(D) aspectos relacionados ao metabolismo e à fisiologia do organismo humano, suas 

reações químicas e biológicas. 

 (E) outros aspectos relacionados a valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais e 

não apenas a satisfação às necessidades orgânicas de nutrientes. 

 

12. Ao orientar um adolescente sobre as suas necessidades energéticas e nutricionais 

decorrentes desta fase do ciclo da vida, o nutricionista deve considerar uma das leis 

da alimentação denominada:  

A) Especificidade.  

(B) Equilíbrio.  

(C) Satisfação.  

(D) Variedade. 

 (E) Adequação. 

 



13. O Código de Ética Profissional é um documento orientador da conduta do 

nutricionista e aborda vários aspectos relacionados às competências desse 

profissional, de tal forma que: 

 (A) prevê as modalidades de processos éticos em decorrência de denúncias e de 

exercício ilegal da profissão. 

 (B) todas as áreas em que o nutricionista desenvolve seu trabalho estão 

contempladas, omitindo apenas as relações deste profissional com estagiários. 

 (C) incentiva a participação dos nutricionistas em movimentos de reivindicação de 

melhores condições de trabalho.  

(D) estão contemplados os deveres e os direitos nas áreas de alimentação coletiva, 

nutrição clínica e saúde pública. 

 (E) estabelece os limites da atuação do nutricionista nos princípios da ciência da 

nutrição. 

 

14) Os alimentos que possuem em suas fórmulas organismos vivos são chamados de 

alimentos:  

a) Prébioticos. 

 b) Antibióticos.  

c) Microbióticos.  

d) Próbioticos. 

e) nenhuma das alternativas. 

 

15) São responsabilidades éticas profissionais do Nutricionista as seguintes condutas, 

exceto: 

 a) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade de qualquer pessoa sob seus 

cuidados.  

b) Alterar prescrição ou orientação de tratamento determinada por outro nutricionista 

quando tal conduta deva ser adotada em benefício do indivíduo. 



 c) Analisar com rigor técnico e científico qualquer tipo de prática ou pesquisa, 

abstendo-se de adotá-las se não estiver convencido de sua correção e eficácia. 

 d) Utilizar-se da profissão para promover convicções políticas, filosóficas, morais ou 

religiosas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

16-Uma paciente do sexo feminino apresenta risco moderado para doença 

coronariana, diabetes tipo 2 e mortalidade quando a medida da circunferência de sua 

cintura corresponde a: 

(a) 50 a 58cm 

(b) 60a 68cm 

(c) 70 a 78cm 

(d) 80 a 88cm 

(e) 90 a 98cm 

 

17-Para crianças menores de 1 ano de idade, existem alimentos que não devem ser 

oferecidos, como exemplo: 

I - sucos de frutas ácidas.  

II - mel.  

III - doces. 

Estão corretas: 

(a) Estão corretas a I e II 

(b) Estão corretas a II e III 

(c) Estão corretas a I e III 

(d) Estão corretas a I, II e III 

(e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

18- A higienização de frutas, verduras, legumes e demais vegetais utilizados na 

confecção de preparações culinárias e bebidas deve contemplar várias etapas. Acerca 

dessas etapas, é INCORRETO afirmar que: 

(a) A desinfecção deve ser realizada conforme a recomendação do fabricante do 

produto saneante utilizado. 

(b) As frutas, os legumes, as verduras e os demais vegetais que irão sofrer ação do 

calor não precisam sofrer desinfecção. 



(c) As frutas os legumes e os demais vegetais destinados ao preparo de sucos e 

vitaminas cujas cascas não serão utilizadas no processo não precisam sofrer 

desinfecção. 

(d) Os produtos utilizados na lavagem e desinfecção de vegetais devem estar 

devidamente regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não 

necessariamente apresentar indicação de uso para este fim, e serem utilizados até 

a data da validade. 

(e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

19-- Quais são as atividades técnicas obrigatórias do nutricionista no âmbito do 

PNAE? Segundo a Resolução CFN nº 465/2010, Artigo 3º, compete ao nutricionista 

exercer as seguintes atividades obrigatórias:  

I- Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos escolares da 

educação pública. 

II- Estimular a identificação de escolares com necessidades nutricionais específicas. 

 III-Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar.  

IV- Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade 

escolar. 

V- Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio.  

VI- Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, 

armazenamento, produção e distribuição dos alimentos. 

Estão corretas as seguintes alternativas: 

(a) I,II,III e V 

(b) I,III,IV e V 

(c) II e VI 

(d) I, II, III,V e VI 

(e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

20- O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar 

e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da 

educação básica pública. O governo federal repassa, a estados, municípios e escolas 

federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas 



mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o 

número de matriculados em cada rede de ensino. 

O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos 

Conselhos, e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela 

Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público. 

O  Conselho responsável pelo acompanhamento e fiscalização do programa PNAE é: 

(a) CACS-FUNDEB 

(b) CME 

(c) CAE 

(d) CMS 

(e) PNATE 

 


