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INSTRUÇÕES
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa, Matemática,
Atualidades e Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos) é de 2 (duas) horas,
incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para a qual se inscreveu,
conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame
imediatamente ao fiscal.
3.

Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de
questões, no total de 20 (vinte), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar
dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

4.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno
de prova.

5.

Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das
quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.

6.

Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as respostas da
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção.
Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou
qualquer dano causado pelo candidato.

7.

Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartãoresposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja
resposta não coincida com o gabarito oficial.

8.

Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou
similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de
consulta.

9.

Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá
entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das 09h30min (30 minutos
após o início da prova). Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as
respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o
qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito
provisório, via internet, conforme previsto em edital.

____________________________________
Assinatura do Candidato(a)
Número de Inscrição:

Nome do(a) Candidato(a):

Cargo:
Nutricionista (32)
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Nutricionista (32)

PROVA
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA
1. Identifique a alternativa em que há algum erro quanto ao emprego da
conjunção ou da locução conjuntiva.
A. ( ) O homem chegou ao hospital cheio de balas pelo corpo; conseguiu, contudo,
sobreviver.
B. ( ) O homem chegou o hospital gravíssimo; entretanto, sobreviveu.
C. ( ) Voto nele, porquanto é o melhor candidato.
D. ( ) A menos que mudemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai nos separar.
2. Preencha adequadamente as lacunas:
I – Não foi esse o jogo _____ eu vi, não foi esse o jogo _______ assisti.
II – Voltei para buscar o pacote _______ me havia esquecido.
III – O cargo ______ você deseja não é o cargo _____ eu desejo.
A. ( ) que, a que, de que, que, que
B. ( ) a que, de que, a que, que, que
C. ( ) que, de que, que, que, que
D. ( ) que, a que, que, que, que
3. A minissérie “O Tempo e o Vento”que recentemente foi exibida pela Rede Globo,
é uma adaptação da obra de qual autor?
A. ( ) Érico Veríssimo
B. ( ) Luis Fernando Verissimo
C. ( ) Machado de Assis
D. ( ) José de Alencar
4. Manoel tomou emprestado R$ 240.000,00 durante 3 meses, à taxa de 60% ao
ano. Que quantia devolveu após os 3 meses?
A. ( ) R$ 276.000,00
B. ( ) R$ 330.000,00
C. ( ) R$ 326.000,00
D. ( ) R$ 300.000,00
5. No estádio Mané Garrincha, 120.000 torcedores assistiram a um jogo de futebol.
Por meio de cada uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1.000 pessoas por
minuto. Quanto tempo será necessário para que todas as pessoas deixem o
estádio?
A. ( ) 10 Minutos
B. ( ) 15 Minutos
C. ( ) 18 Minutos
D. ( ) 20 Minutos
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
6. O porto catarinense administrado pelo Governo do Estado é o de:
A. ( ) Navegantes
B. ( ) São Francisco do Sul
C. ( ) Imbituba
D. ( ) Paranaguá
7. Em Abril de 2013, o Município de Ascurra esteve em festa, pois, além do
Aniversário do Município, comemorou:
A. ( ) 40 anos de Emancipação Política
B. ( ) O centenário da imigração italiana
C. ( ) 50 anos de Emancipação Política
D. ( ) Os 130 anos da imigração italiana
8. O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais
investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de
levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais.
O Município de Ascurra aderiu ao programa, e já está atuando um profissional:
A. ( ) Argentino
B. ( ) Cubano
C. ( ) Paraguaio
D. ( ) Africano
9.

O Mundo perdeu um grande líder mundial, sendo que em sua trajetória recebeu
o prêmio Internacional Al-Gaadddafi de Direitos Humanos, em 1989:
A.
( ) Hugo Chaves
B.
( ) Margaret Thatcher
C.
( ) Nelson Mandela
D.
( ) Cory Monteith

10. O motivo do atual presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou a intenção de
bombardear o país árabe, foi devido:
A.
( ) A notícia utilização de armas químicas por parte do exército da Síria
B.
( ) A morte de Hafez al-Assad
C.
( ) A tomada do poder por Bashar Al-Assadr
D.
( ) As divergências políticas econômicas dos países

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A esteatose hepática é uma condição caracterizada por depósito de lipídeos no
hepatócito do parênquima hepático. O quadro patológico lembra o da lesão
hepática induzida pelo álcool, mas também ocorre em indivíduos que não têm
ingestão etílica significativa. Dentre os principais gatilhos da esteatose, qual o
agente ou condição patológica que não desencadeia a doença.
A. ( ) Erros inatos do metabolismo
B. ( ) Bisfenol-a
C. ( ) Drogas
D. ( ) Esteatose hepática
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12. A hepcidina é um importante modulador da homeostase do ___________, que
está aumentado nas desordens inflamatórias generalizadas. É um pequeno
peptídeo antimicrobiano que inibe a liberação dos macrófagos e o transporte de
alguns micronutrientes pela placenta.
A. ( ) Cobre
B. ( ) Zinco
C. ( ) Magnésio
D. ( ) Ferro
13. A capsaicina é um composto bioativo da pimenta vermelha, com importante
ação anti-inflamatória devido a seus efeitos na inibição da liberação de
mediadores próinflamatórios, além de reduzir a resposta inflamatória dos
macrófagos. Em alguns estudos foi observado que o composto tem a capacidade
de reduzir a ação de:
A. ( ) Leptina
B. ( ) Resistina
C. ( ) Inibidor da ativação de plasminogênio (PAI-I)
D. ( ) Interleucina-6 (IL6) e proteína-1 quimiotática de monócito (MCP-1)
14. O gênero Aloe inclui um grupo de plantas, como o Aloe Vera (Aloe barbadensis
Miller), que é empiricamente conhecido por diversas ações medicinais. O Aloe
Vera gel contém quantidades significativas de alguns micronutrientes, que são
responsáveis por sua ação hipoglicemiante, com exceção de:
A. ( ) Riboflavina
B. ( ) Manganês
C. ( ) Vanádio
D. ( ) Cromo
15. Estudos recentes mostram que a ubiquinona, coenzima Q10 (CoQ10) pode agir
diretamente na obesidade. A CoQ10 pode ser encontrada, com exceção:
A. ( ) Carnes
B. ( ) Espinafre
C. ( ) Abacate
D. ( ) Mel
16. A erva-mate é uma erva usada popularmente no Brasil, mais frequentemente no
sul. Estudos tem demonstrado que ela e outras espécies de mate possuem
efeitos antioxidantes, prevenindo oxidação do DNA, lipoperoxidação do LDL,
efeito hipocolesterolêmico, hepatoprotetor e diurético. Muitas substâncias tem
sido identificadas no chá mate relacionadas a este efeito; com EXEÇÃO:
A. ( ) Ácido clorogênico
B. ( ) Ácido docosahexaenóico
C. ( ) Cafeína
D. ( ) Quercetina

17. Existem substâncias presentes nos alimentos (fitoquímicos), recentemente
descobertos, potencialmente ativos, que contribuem para uma ótima saúde. A
quercetina é um bioflavonóide com uma potente ação antioxidante, propicia um
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equilíbrio na resposta histaminérgica induzida pelas alergias alimentares. Uma
das principais fontes de quercetina é?
A. ( ) Cebola
B. ( ) Pera
C. ( ) Mel
D. ( ) Geléia
18. A vitamina B6 é um complexo de três compostos químicos, intimamente interrelacionados metabólica e funcionalmente. Os três compostos podem servir
como precursores da coenzima biologicamente ativa: piridoxal-5- fosfato. São
eles os três compostos:
A. ( ) Piridoxina, pirimidina e piridoxamina
B. ( ) Piridoxina, pirixamina e piridoxal
C. ( ) Pirimidina, piridoxamina e purina
D. ( ) Piridoxina, piridoxal e piridoxamina
19. O selênio é um mineral traço essencial, que o organismo necessita em
quantidades mínimas. A concentração de selênio no sangue depende da
ingestão e varia amplamente. Praticamente todo o selênio consumido pelo
homem provém da alimentação, sendo bem absorvido tanto pelo trato gastrointestinal, quanto pelos pulmões. A maior concentração de selênio é
encontrada?
A. ( ) Pâncreas
B. ( ) Rins
C. ( ) Coração
D. ( ) Pele
20. A creatina é um composto nitrogenado que pode ser sintetizado no organismo a
partir dos aminoácidos:
______________, ______________, ______________ ou pode ser obtido por
meio da dieta. Complete com a sequencia correta:
A. ( ) Glicina, alanina e arginina
B. ( ) Glicina, valina e isoleucina
C. ( ) Glicina, metionina e arginina
D. ( ) Nenhuma das alternativas
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