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EDITAL 02/2020 

 

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

PROVA DE NUTRICIONISTA 

 

Questões anuladas 

 

São consideradas proteínas de alta digestibilidade e que proporcionam quantidades 

suficientes de aminoácidos essenciais as presentes nos seguintes alimentos: 

(A) feijões, grão de bico, leite e derivados. 

(B) ovos, carnes, pescados e leite. 

(C) leite,  ovos,  carnes e castanhas. 

(D) ovos,  carnes, soja e lentilhas. 

 

De acordo com o grau de saturação da cadeia carbônica dos lipídeos, assinale a 

alternativa correta: 

A) Ácidos graxos saturados: constituídos por cadeia saturada (com duplas ligações) 

B) Ácidos graxos poliinsaturados: são ácidos graxos com duas ou mais duplas 

ligações. 

C) Ácido graxos monoinsaturados: compostos por duas ligações duplas 

D) Ácidos graxos insaturados: não são constituídos por uma ou mais duplas 

ligações. 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda que crianças com 

menos de um ano de idade não consumam mel. O objetivo da orientação é prevenir 

a ingestão de esporos da bactéria bacilo: 

(A) salmonella enteretidis. 
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(B) escherichia coli. 

(C) clostridium botulinum.v 

(D) vibrio vulnificus. 

 

Sobre Aleitamento materno complementado, marque a alternativa correta, segundo a 

OMS:  

A) quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou 

semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.  

B) quando a criança recebe, qualquer alimento sólido ou semissólido com a 

finalidade de substituí-lo.  

C) quando a criança recebe, além do leite materno, outros tipos de leite água ou 

bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas  

D) quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou 

semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. 

 

TODOS OS CARGOS 

Questão anulada 

Qual dos procedimentos abaixo, usamos para alterar o papel de parede do 

Windows? 

Resposta: Clicar com o botão esquerdo do mouse na área de trabalha e clicar 

em propriedades/personalizar.  

 

As questões anuladas valerão mais 10 pontos na nota final da prova de cada 

candidato que realizou a mesma. 

 

 

Atenciosamente 

 

Gestão de Pessoas  


