PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE-MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

NUTRICIONISTA
LEIA AS INSTRUÇÕES:
1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta
destinado às respostas objetivas da prova;
2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-resposta.
Caso contrário, informe ao fiscal de sala.
3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após
01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.
4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com o
seu caderno de questões.
5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como
aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
7) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:
8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito
proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão.
9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço
eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o
rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido com
qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame.
........................................................................................................................................................................................................
.
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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EM BRANCO

INSCRIÇÃO:
ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto seguinte
ESTATAIS, OBRAS E CORRUPÇÃO
01. Frente a chacinas, seria uma rematada estupidez
afirmar que sempre houve homicídios. O governante
precisa mostrar o que fez para reduzir a criminalidade,
e a repressão é apenas a pequena e última parte. Com
a corrupção não é diferente. Apesar de endêmica, não
se pode dizer “sempre houve”. Ela atinge níveis
elevadíssimos quando alguns fatores se acumulam,
em especial, gigantismo das organizações, vultosos
recursos financeiros, ausência de regras claras e
objetivas, sensação de impunidade, falta de
parâmetros nas transações.
02. Nesse quadro, estatais e obras se destacam. As
estatais reúnem os aspectos mais deletérios tanto das
organizações privadas quanto das públicas. Elas não
se submetem às “amarras” do setor público e se
utilizam da liberdade de ação como se particulares
fossem, mas não suportam a concorrência destas, não
têm compromissos com a eficiência, colocam as
indicações partidárias acima dos demais critérios,
incham seus quadros de pessoal, permitem largo
desperdício de recursos, são tomadas de assalto por
todo tipo de interesses escusos e seus prejuízos são
lançados nas costas dos contribuintes. Mas é ilusório
pretendê-las eficazes e eficientes, afinal, não há razão
alguma para que governos criem e mantenham
estatais se não puderem, nelas e através delas,
exercer seu poder político, em seu mais amplo sentido.
03. As obras de infraestrutura neste país continental
carregam aqueles fatores, mas um deles é crucial: a
atual ausência de regras claras e objetivas. O
planejamento deficiente sempre foi marca do nosso
presidencialismo: o “reizinho” de plantão quer a
realização imediata dos seus desejos e, para tanto,
“faz o diabo”.
04. A construção de Brasília talvez seja o símbolo
maior dessa postura. Se já havia sérias deficiências
nos projetos, o RDC – regime diferenciado de
contratações, instituído em 2011, é a coroação! Licitar,
contratar e iniciar obras bilionárias sem um detalhado
projeto executivo é uma aberração. Um expediente
que buscou, exatamente, consagrar a ausência de
planejamento e, assim, escancarar as portas para os
“malfeitos”. (Jornal Zero Hora: 01.12.2014).
01. O texto acima pode ser classificado como

b) pueril.
c) didático.
d) pragmático.
e) esotérico.
02. Para o autor, segundo o texto, NÃO é fator que eleva
o nível de corrupção
a) hipertrofia das instituições.
b) vultuosas verbas públicas.
c) o fato de as regras serem obscuras.
d) o fato de as regras não serem objetivas.
e) ausência de parâmetros nas transações realizadas
pelas organizações.
03. No segundo parágrafo, segundo período, um
vocábulo é posto em destaque. De forma não ocorrer
mudança no sentido do texto, esse vocábulo pode,
dentre os vocábulos postos nas alternativas seguintes,
ser substituído por
a) viperinos.
c) inóxios.
d) escorreitos.
e) salubres.
b) mordazes
04. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) No segundo parágrafo, o vocábulo “las”, em
destaque, se refere às diversas formas de corrupção.
b) Para o autor, as estatais têm compromisso apenas
com a eficiência.
c) O vocábulo chacinas (grifado) é formado de oito letras
e oito fonemas.
d) O vocábulo “infraestrutura” está grafado de forma
incorreta, pois exige o hífen. Seria corretamente grafado
na forma “infra-estrutura”.
e) Para o autor, alegar que sempre houve corrupção não
minimiza a atual corrupção nas estatais.
05. O vocábulo chacinas é grafado com “ch”. Muitas
palavras deixam dúvidas sobre a sua correta grafia.
Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que
relaciona
palavra(s)
grafada(s)
de
forma
INCORRETA(S).
a) expelir – torção – manutenção.
b) ascensorista – miscível – transcender.
c) desça – exsudar – cessão.
d) descender – discursão – aborígene.
e) camudongo – discussão – bandeija.

a) sensorial
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06. Analise as alternativas seguintes e assinale aquela
que, pelo que disciplina a denominada norma culta, é
INCORRETA.
a) Se eu ver o Bolinha, eu te aviso.
b) Ela falou: – Deus te abençoe.
c) O herpes é uma doença incômoda.
d) Zé Pedro foi levado para o Hospital.
e) O benfeito dela foi coisa de mestra.
07. Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela
que não apresenta equívoco (erro) no que se refere à
colocação (ou não colocação) da crase.
a) Ela viajou a convite do prefeito.
b) O Governador está se dedicando a reeleger o
presidente da Assembleia Legislativa.
c) O Secretário se dirigiu à ela.
d) Campeonato Nacional: a posição do Bahia sobre
rebaixamento é igual à do Vitória.
e) A luta começa à uma em ponto.
08. Assinale a frase na qual a concordância, no que se
refere ao vocábulo sublinhado, não foi construída
corretamente.
a) Olhei bastantes novidades no mercado.
b) Após o rebaixamento do Botafogo, Maria Clara
ficou meio nervosa.
c) Os jogadores ficaram sós na concentração.
d) Os bacuris estão custando caros.
c) Estamos quites com a Caixa Econômica Federal.
09. Teoria da Comunicação baseada em teorias
marxistas que encaram a mídia como instrumento de
influência social capitalista. Essa Teoria age por meio
de repetição, e é nela que surge o fenômeno da
indústria cultural em que a arte passa a ser
reproduzida tecnicamente, como produto de consumo
da massa, como, por exemplo, essas bandas de forrós
eletrônicos que invadiram o mercado nacional.
Segundo essa Teoria, a obra de arte perde seu caráter
artístico e passa a ter um caráter capitalista de
consumo.
Trata-se da
a) Teoria Hipodérmica da Comunicação.
b) Teoria Crítica.
c) Teoria da Persuasão.
d) Teoria da Informação.
e) Teoria Funcionalista.
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10. Segundo o jornal “Folha de São Paulo”, são os
bueiros entupidos, não limpos pela Prefeitura, a causa
das inundações na cidade de São Paulo.
Dentre as alternativas seguintes, assinale aquela que
indica vocábulo que substitui adequadamente o termo
em destaque.
a) Destarte.
b) Informa.
c) Conforme.
d) Desta forma.
e) Embora.
ESPECÍFICO
11. Marque a alternativa que não apresenta alimentos que
contem carboidratos complexos:
a) feijão, ervilha e lentilha.
b) batata, mandioca e batata-doce.
c) Cuscuz, polenta e macarrão.
d) Centeio, arroz e milho
e) Rapadura, ervilha e polenta.
12. NÃO contem energia mas são necessário(a)s para as
reações anabólicas, regulam importantes mecanismos
celulares e estão envolvido(a)s nas funções de proteção.
O texto se refere as funções de:
a) vitaminas
b) carboidratos
c) lipídeos
d) minerais
e) proteínas
13. Um lactente de 7 meses foi atendido pela equipe de PSF
de sua área com diarreia (6 evacuações liquidas em
moderada quantidade) e 3 episódios de vômitos nas ultimas
24horas, o mesmo esta hipoativo e afebril. A mãe refere que
a urina está um pouco mais escura. Exame físico: descorado,
pulso cheio, boa perfusão periférica, turgor pastoso, choro
sem lagrimas e mucosas ligeiramente ressecadas. O
diagnóstico e conduta inicial:
a) desidratação leve e reidratação oral
b) desidratação moderada e solução reparadora intravenosa
c) desidratação grave e solução reparadora intravenosa
d) desidratação moderada e reidratação oral
e) desidratação grave e reidratação oral.
14. Com relação a nutrição enteral analise:
I. Nutrição monomérica: são aquelas em que os
macronutrientes se apresentam em sua forma mais simples e
hidrolisadas.
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II. Nutrição oligomérica: são aquelas em que principalmente
as proteínas estão na forma de hidrolosados e os lipídios
estão em sua forma de triglicerídeos de cadeia media e
ácidos graxos essenciais.
III. Nutrição polimérica: são aquelas em que os
macronutrientes se encontram em sua forma intacta,
necessitando de sofrer digestão previa para a sua
absorção.

18. Dentre os fatores abaixo qual deles está mais associado
a diabetes do tipo I?

a) somete III está correta
b) todos os itens estão corretos
c) semente I e II são corretos
d) todos os itens estão incorretos
e) somente I e III são corretos

19. São alimentos fontes de cálcio, fosforo e zinco,
respectivamente:

15. A nutrição parenteral pode ser administrada por via
periférica ou central conforme a indicação e a solução a ser
administrada:
a) a via periférica pode ser indicada para soluções com
osmolaridade menor que 700 mOsm/L.
b) A via femoral não deve ser sempre a preferencial por
apresentar menor complicação.
c) Via periférica que apresenta baixo fluxo sanguíneo pode
ser usada em quaisquer condições.
d) A via central e pode ser indicada para soluções que tem
osmolaridade menor que 700 mOsm/L.
e) Veias subclávias e julgares são vias periféricas para
soluções de qualquer osmolaridade.
Homem de 32 anos, fazendo diariamente ingestão de
bebidas destiladas em grande quantidade perdeu 4Kg em
dois meses. Ao exame físico : altura 1,70 m, peso 100Kg,
bom estado geral e exame neurológico normal. Os exames
laboratoriais revelam glicemia 280mg/dL, triglicerídeos 720
mg/dL e acido úrico 8,5mg/dL
Com base no caso relato acima responda as questões 16 e
17.
16. Qual o provável diagnóstico:
a) diabetes tipo I
b) diabetes da pancreatite crônica
c) diabetes tipo II
d) obesidade com hiperglicemia e sem diabetes
e) diabetes secundaria a hipergliceridemia.
17. Qual o índice de massa corporal do paciente e sua
classificação para uso clínico:
a) 39,1 e obesidade classe II
b) 34,6 e obesidade classe I
c) 34,6 e obesidade classe II
d) 39,1 e obesidade classe I
e) 34,6 e obesidade classe III
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a) insulina serica reduzida.
b) Inicio após os 40anos
c) Resposta satisfatória as sulfonilureias
d) Obesidade
e) Historia familiar

a) carne, feijão e soja
b) queijo, arroz e banana
c) ovos, nozes e melão
d) leite, banana e fígado
e) couve, ovos e carne
20. Qual a situação abaixo na qual podemos considerar uma
perda de peso grave para um adulto inicialmente hígido?
a) perda de 3% do peso em 30dias
b) perda maior que 7,5% do peso em 90dias
c) perda de 1% do peso em 7dias
d) perda de 5% do peso em 180dias
e) perda de 5% do peso em 90dias
21. A resolução numero 334/2004 do CFN dispõe sobre o
código de ética nutricional e das outras providencias,
EXCETO:
a) o nutricionista tem direito de emitir atestado de
comparecimento a consulta nutricional
b) o profissional de nutrição pode atestar qualidade de
alimentos, de produtos, materiais, equipamentos e serviços
c) não é prerrogativa do nutricionista denunciar as
autoridades competentes atos que tenha conhecimento e que
sejam prejudiciais à saúde
d) o profissional nutricionista pode trabalhar e colaborar com
as autoridades sanitárias e de fiscalização, inclusive
aplicando multas quando lhe for delegado o direito
e) alterar prescrição ou orientação de tratamento nutricional
determinado por outro nutricionista quando tal conduta for em
benefício do individuo
22. Qual o documento que dá início ao processo
administrativo sanitário, lavrado pela autoridade sanitárias
transgressões que independem de analises ou perícias:
a) laudo de infração sanitária
b) impugnação da infração sanitária
c) auto de infração sanitária
d) julgamento de infração sanitária
e) notificação de infração sanitária
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23. Ao atender em um ambulatório de nutrição clínica um
paciente de 35 anos com sobrepeso e sem doenças previas
que pretende iniciar acompanhamento nutricional para
perda ponderal, quais os exames laboratoriais devem ser
solicitados inicialmente?
a) hemograma, lipidograma e função renal
b) hemograma, lipidograma e função hepática
c) hemograma, lipidograma e PSA
d) hemograma, lipidograma e função tireoideana
e) hemograma, lipidograma e glicemia de jejum
24. A portaria número 354 da ANVISA, de agosto de 2006
propõe o regulamento técnico que estabelece boas práticas
de fabricação e inspeção sanitária em estabelecimentos
produtores de embalagens e equipamentos destinados a
entrar em contato com alimentos, as boas práticas se
referem a:
a) pessoal
b) edifícios e instalações
c) limpeza e sanificação
d) controle de pragas
e) todas as alternativas acima estão corretas
25. Sobre antropometria analise as alternativas e marque a
alternativa correta:
a) PESO/IDADE e IMC/IDADE são indicadores do estado
nutricional atual
b) ALTURA/IDADE e PESO/IDADE são indicadores do
estado nutricional atual
c) A curva do IMC/IDADE `e o indicador do estado
nutricional global
d) O índice PESO/ALTURA demostra o crescimento linear
e) O índice ALTURA/IDADE da o estado nutricional global
da criança
26. Dos distúrbios abaixo, assinale aquele onde acredita-se
que a auto imunidade desempenhe papel patogênico :
a) raquitismo hipofosfatemico
b) hipercolesterolemia familiar
c) hipotireoidismo congênito
d) diabetes mellitus tipo I
e) pseudo puberdade precoce
27. O financiamento do SUS, por definição, deve ter
composição tripartite. Analise as afirmativas abaixo:
I – O perfil demográfico da região
II – O perfil epidemiológico da população a ser coberta
III – As características quantitativas e qualitativas da rede
de saúde na área
IV – O desempenho técnico, econômico e financeiro no
período anterior
V – Os níveis de participação do setor de saúde nos
orçamentos estaduais e municipais
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Selecione a opção com as alternativas que contém os
critérios definidos pela Lei Orgânica da Saúde, n 8.080, de 19
de setembro de 1990 a serem seguidos pelas transferências
federais a estados, Distrito federal e municípios:
a) I e III
b) I, III e IV
c) I, III e V
d) II, III, IV e V
e) I, II, III, IV e V
28. A lei 8142, entre outros aspectos, regulamentou um pilar
fundamental do funcionamento do SUS: a participação
popular. Sobre esta lei e o tema, é correto afirmar:
a) Criou os Conselhos de Saúde, os quais se reúnem de
forma regular, a cada quatro anos.
b) O Conselho de Saúde tem em sua composição: 50% dos
membros representantes dos usuários, 25% de trabalhadores
e 25% de representantes do governo e de serviços
conveniados, conforme resolução 333/2003 do Conselho
Nacional de Saúde.
c) Instituiu as chamadas Conferências de Saúde que são
realizadas de forma mensal com representantes de diversos
segmentos da sociedade.
d) Cabe aos integrantes dos Conselhos de Saúde
remuneração,
a
qual
é
definida
na
Lei
Complementar141/2012.
e) Apesar de atuarem no controle da execução da política de
saúde, os Conselhos de Saúde não controlam os aspectos
econômico-financeiros, sendo esta prerrogativa exclusiva do
Executivo, municipal, estadual ou federal.
29. Conforme o capítulo II da Lei 8080/90, correlacione os
princípios do SUS com as respectivas afirmativas abaixo e
depois assinale a alternativa correta:
I. Integralidade
II. Equidade
III. Regionalização
IV. Hierarquização
( ) Cada região necessita de cuidados diferenciados e o
objetivo é que o Brasil fique mais equilibrado, diminuindo a
heterogeneidade.
( ) Conjunto de ações e serviços resolutivos, preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema.
( ) Os serviços devem ser organizados em níveis de
complexidade crescente
( ) Ênfase na descentralização do serviços para os
municípios.
a) II-I-III-IV
b) I-II-IV-III
c) II-I-IV-III
d) II-IV-I-III
e) IV-I-III-II
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30. É um dos componentes de Conselhos e conferências de
saúde:

d) BIOS
e) Disco Rígido

a) 50% dos usuários
b) 50% dos profissionais de saúde
c) 50% dos representantes do governo
d) 50% dos prestadores de serviço
e) 50% dos vereadores da câmara municipal

35. Marque a alternativa que melhor corresponde ao conceito
abaixo:

INFORMÁTICA
Com base na figura abaixo, MS-EXCEL 2013, responda as
questões 31 e 32.

“é uma espécie de microchip especializado. A sua função
é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados,
dependendo da aplicação. É uma poderosa máquina de
calcular: Ela recebe um determinado volume de dados,
orientados em padrão binário 0 e 1 e tem a função de
responder a esse volume, com base em instruções
armazenadas em sua memória interna.”
a) Processador
b) Memória RAM
c) Memória ROM
d) HD
e) Placa mãe
CONHECIMENTOS LOCAIS + ATUALIDADES
36. Filme nacional, com festejada atriz Fernanda Montenegro,
que foi, quase integralmente, rodado no Maranhão?

31. Ao aplicar a Fórmula =SE(B2^2>3;10;"4"), na célula
D1, o resultado obtido será:
a) 0
b) 2
c) 3
d) 4
e) 10
32. Qual das fórmulas abaixo foi utilizada para obter o
resultado = 2, na célula C4?
a) =MED(A1:A4)
b) =MDC(A1;C3)
c) =MÉDIA.HARMÔNICA(A1:A4)
d) =(MÉDIA(A1:A4))
e) =MED(A1;A4)
33. São extensões de arquivos válidas no BROFFICE,
EXCETO:
a) .ods
b) .odh
c) .odt
d) .odd
e) .odp
34. São considerados hardwares do computador, EXCETO:

a) Central do Brasil.
b) Casa de Areia.
c) O outro lado da rua.
d) A hora da estrela.
e) Doce de mãe.
37. Nunca se falou tanto em preservação ambiental como nos
dias de hoje. A preocupação com o meio ambiente tomou
conta dos meios de comunicação, das escolas e até mesmo
das indústrias. Mas, apesar de todo o embate, a natureza
ainda está sofrendo grandes desgastes por causa da ação do
homem, e os efeitos desse desgaste já podem ser sentidos
no nosso dia a dia. São vários os problemas apontados por
organizações ambientais como World Wide Fund (WWF) e
Greenpeace, e mesmo por órgãos governamentais, como a
Organização das Nações Unidas (ONU).
Na lista dos principais problemas ambientais da atualidade
estão questões como aquecimento global, desmatamento e
extinção de espécies, diminuição dos recursos hídricos,
consumo e lixo.
No que se refere ao lixo, conforme dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só no Brasil se
produz cerca de
a) 100 mil toneladas de lixo por dia.
b) 50 mil toneladas de lixo por dia.
c) 40 mil toneladas de lixo por dia.
d) 30 mil toneladas de lixo por dia.
e) 240 mil toneladas de lixo por dia.

a) Memória RAM
b) Switch
c) Emulador
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38. No âmbito do desenvolvimento urbano brasileiro,
assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que
aponta, segundo o IBGE, as corretas porcentagens das
populações residentes na área urbana e rural, no território
nacional:
a) população residente na área urbana, aproximadamente
75%; população residente da área rural, aproximadamente,
25%.
b) população residente na área urbana, aproximadamente
90%; população residente da área rural, aproximadamente,
10%.
c) população residente na área urbana, aproximadamente
85%; população residente da área rural, aproximadamente,
15%.
d) população residente na área urbana, aproximadamente
80%; população residente da área rural, aproximadamente,
20%.
e) população residente na área urbana, aproximadamente
77%; população residente da área rural, aproximadamente,
23%.
39. No âmbito da Administração Pública do Município de
Sucupira do Norte, no que se refere às atribuições dos
servidores em geral, conforme estabelece Lei Municipal
079/2013, que organiza os cargos na Estrutura
Administrativa Municipal, não é cargo que integra órgão de
assessoramento direto do Prefeito
a) Procurador Geral.
b) Controlado Geral.
c) Assessor de Comunicação.
d) Secretário(a) de Educação.
e) Junta do Serviço Militar.
40. O espaço territorial do Município de Sucupira do Norte
tem a forma aproximada de
a) um paralelogramo.
b) um trapézio equilátero.
c) uma elipse.
d) um círculo.
e) uma coroa circular.
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