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CONCURSO PÚBLICO 2008/ PREFEITURA DE PESQUEIRA

CADERNO DE PROVA

CARGO: NUTRICIONISTA – COD:S-25
Instruções

INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. 
Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação 
de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer 
com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de arma e esteja de posse da 
mesma, deverá entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas.

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

04 - A duração da prova é de 03(TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO).

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista. Ao sair da sala no término da prova, o 
candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

06 - O Caderno de Questões consta de 30 (TRINTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente e 
marque apenas uma alternativa.

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou 
preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada.

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 
Inclusive, o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no 
Caderno de Questões na parte superior da folha.

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, 
única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.

11 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa 
da Polis Consultoria.  Em nenhuma hipótese a Polis Consultoria informará o resultado por telefone.

12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato.

13  Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do concurso, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.polisconcursos.com.br

BOA SORTE / BOA PROVA
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01)  São características do paciente desnutrido exceto:

a) A capacidade muscular de indivíduos desnutridos encontra-se devidamente aumentada como mecanismo de adaptação à 
situação de desnutrição.

b) A perda de peso e a diminuição das capacidades respiratórias, cardíacas e termorregulatórias são deficiências funcionais 
resultantes da desnutrição.

c) A desnutrição é um fator de risco para resposta imunológica diminuída.
d) Interfere diminuindo a capacidade de regeneração da mucosa intestinal
e) O intestino grosso perde a capacidade de absorção de água e eletrólitos, apesar de ter sua capacidade secretória estimulada.

02)  As afirmativas abaixo representam a etiopatogenia da anemia ferropriva:

I – A quantidade de ferro absorvida na mucosa intestinal, depende da integridade funcional e orgânica da mucosa, da atividade 
eritropoiética e do conteúdo total de ferro do organismo;
II – Normalmente, grandes quantidades de ferro são transferidas da mãe para o feto no início da gestação;
III – A absorção do ferro não-heme pode ser ajudada pela presença de substancias como, os fosfatos, tanatos, parafenóis e 
oxalatos;
IV – O ferro heme é o mais em absorvido.

Assinale a alternativa correta:

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas a alternativa IV está correta.
c) As alternativas I, II e IV estão corretas.
d) As alternativas I e V estão corretas e as alternativas II e III estão incorretas.
e) Todas estão incorretas.

03)  Nos obesos, os níveis de glicose e insulina estão elevados significativamente, sobretudo naqueles que tem distribuição de 
gordura mais central. As elevações nos níveis de insulina podem causar aumento da pressão arterial por tais mecanismos, exceto:

a) Aumento da atividade simpática.
b) Estímulo à reabsorção renal de sódio.
c) Estímulo a fatores de regulação da atividade autócrina e parácrina.
d) Aumento do débito cardíaco.
e) Ações diretas da insulina na parede vascular.

04)  Dentre as principais medidas não farmacológicas para reduzir os níveis séricos de colesterol estão, exceto:

a) Aumentar a ingestão de acido fólico
b) Aumentar o consumo de frutas e vegetais
c) Diminuir a ingestão de sal

d) Manter o peso
e) Diminuir a ingestão de fosfato

05)  Assinale a alternativa que somente contem causas da caquexia cardíaca:

a) Aumento da concentração de aminoácidos de cadeia ramificada, diminuição da produção de serotonina e diminuição da 
inibição da ventilação.

b) Aumento da produção de prostraglandina e tromboxanos, diminuição do fator ativador de plaquetas e diminuição da produção 
de leucotrienos.

c) Redução da ingestão oral e perda de apetite, Aumento dos requerimentos nutricionais e gasto energético, malabsorção 
intestinal.

d) Obesidade acentuada, Hipertensão portal e Ascite.
e) Hiperamonemia, diminuição dos ácidos graxos de cadeias ramificadas e aumento dos ácidos graxos de cadeias aromáticas.

06)  Quanto às alterações metabólicas dos carboidratos na insuficiência hepática relacione as duas colunas abaixo e em seguida 
assinale a alternativa correta:

(1) Aumento do glucagon
(2) Hiperinsulinemia
(3) Diminuição da reserva de glicogênio hepático e muscular.

(  ) Diminuição da glicogênese 
(  ) Hiperamonemia
(  ) Resistência periférica a insulina

a) 1,2,3 b) 3,2,1 c) 3,1,2 d) 2,1,3 e) 1,3,2

07)  Quanto ao metabolismo mineral na insuficiência renal é correto afirmar que:

a) O magnésio encontra-se baixo, porém em níveis que não justificam sinais e sintomas clínicos.
b) Dentre as principais causas da hipocalemia estão a retenção de paratormônio e o aumento de fósforo
c) A intoxicação por alumínio observada em alguns pacientes deve-se ao uso de quelantes à base de alumínio e à baixa 
concentração desse mineral na água da diálise.
d) Os níveis de zinco plasmáticos encontram-se reduzidos de forma proporcional à progressão da doença e deve-se 
principalmente ao uso de dietas hipoproteicas.
e) A excreção de sódio depende da diminuição da concentração de plasmática do fator natriurético atrial.
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08)  Com relação ao tratamento da pancreatite aguda classifique como Falsa (F) ou Verdadeira (V) as alternativas abaixo e em 
seguida responda a alternativa correta.

(  ) O tratamento da pancreatite aguda visa, fundamentalmente, num primeiro instante, o estabelecimento de medidas de 
prevenção das funções vitais.

(    ) No tratamento da dor o uso da morfina é recomendado devido à intensidade da dor.
(    ) O uso de inibidor de bomba de prótons está formalmente indicado em todos os casos.
(    ) Não se deve fazer reposição hidroeletrolítica devido à preservação das atividades do pâncreas.

a) V,V,F,F b) V,F,V,F c) V,F,F,V d) F,F,V,F e) V,V,V,F

09)  Num individuo diabético, o elemento que pode melhorar a curva de tolerância à glicose é:

a) Cromo; b) Ferro; c) Zinco; d) Cobre e) Magnésio

10)  No caso de um paciente diabético tipo I, pós-transplantado renal, o aporte nutricional deve ser adequadamente observado, 
visto que o mesmo tenta contrabalançar os efeitos  colaterais de algumas drogas, principalmente os corticosteróides. Assinale a 
afirmativa correta:

a) É aconselhável uma restrição protéica inicial com objetivo de evitar sobrecarga renal
b) È desnecessário restrição de sódio na fase aguda
c) A restrição crônica de colesterol e gorduras saturadas visa minimizar hiperlipidemia
d) A evolução da oferta glicídica visa prevenir o acentuado hipercatabolismo.
e) Nenhuma das Respostas Anteriores.

11) A doença de Chohn pode ter um curso benigno ou apresentar complicações como fistulas. A vitamina que favorece a 
prevenção deste problema quando fornecida em maior quantidade é:

a) K
b) C

c) A
d) Tiamina

e) Riboflavina

12)  A hiperlipidemia tipo IV é caracterizada pela elevação da proteína de muito baixa densidade. A dieta administrada deve ser 
restrita em:

a) Carboidratos e ácidos graxos
b) Carboidratos e álcool
c) Colesterol e lipídeos totais

d) ácidos graxos e colesterol
e) Lipídeos totais e álcool.

13) A doença celíaca leva à atrofia das vilosidades da mucosa jejuno-ileal limitando a absorção de nutrientes. Na terapia 
nutricional específica preconiza-se:

a) Redução de ácidos graxos saturados
b) Aumento do triglicerídeo de cadeia média
c) Suplementação de lactose

d) Dita de resíduo mínimo.
e) Restrição de gliadina

14)  Dentre os efeitos colaterais dos betabloqueadores, utilizados na terapia da hipertensão arterial, encontra-se:

a) Uremia
b) Alcalose
c) Hipertrigliceridemia
d) |Folatos
e) Aminoácidos

15)  Dentre os indicadores de desnutrição encontramos o déficit de altura para idade. A altura da criança é comparada, através de 
um padrão de referência, com a altura esperada para aquela idade. Se numa avaliação encontra-se uma criança muito pequena 
para sua idade e outra com o peso baixo para sua idade, indica que estas duas crianças apresentam respectivamente:

a) Desnutrição recente e eutrofia.
b) Desnutrição recente e desnutrição crônica.
c) Eutrofia e desnutrição crônica.
d) Desnutrição crônica e desnutrição recente.
e) Nos dois casos houve apenas um desequilíbrio nutricional que não deve ser diagnosticado como desnutrição.

16)  Um lactente de 3 meses de idade, fazendo uso apenas de leite de vaca integral vem apresentando anorexia, irritabilidade, 
deficiência de crescimento, edema e inflamação nas gengivas, isso se deve à deficiência de:

a) Calciferol
b) Tiamina
c) Tocoferol
d) Riboflavina
e) Acido Ascórbico.
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17)  No dimensionamento físico de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) há de se respeitar às áreas e setores deste 
serviço. Em um hospital com até 200 leitos, com distribuição centralizada, as áreas são:

a) 1,80 m�/leitos para UAN; 20% para recepção e estocagem; 55% para preparo e cocção; 25% para distribuição e demais 
pendências.

b) 2,00 m�/leitos para UAN; 20% para recepção e estocagem 45% para preparo e cocção; 35% para distribuição e demais 
pendências.

c) 2,00 m�/leitos para UAN; 20% para recepção e estocagem 55% para preparo e cocção; 25% para distribuição e demais 
pendências.

d) 1,80 m�/leito para UAN; 20% para recepção e estocagem 45% para preparo e cocção; 35% para distribuição e demais 
pendências.

e) 2,00 m�/leito para UAN; 10% para recepção e estocagem 50% para preparo e cocção; 40% para distribuição e demais 
pendências.

18)  Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), são atribuições do nutricionista:

I – Avaliar tecnicamente preparações culinárias
II – Participar dos trabalhos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
III – Promover programas de educação alimentar para os comensais
IV – Participar do recrutamento e seleção de recursos humanos.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente a I e II.
b) Somente II, III e IV.
c) Somente II e VI.
d) Somente I e IV.
e) Todas as alternativas citadas.

19)  A escolha do sistema de distribuição centralizado em uma Unidade de Alimentação e Nutrição tem a seguinte desvantagem:

a) Oneração do custo das refeições.
b) Maior manipulação dos alimentos
c) Conservação inadequada da temperatura das refeições.
d) Desperdício de áreas físicas, equipamentos e utensílios.
e) Supervisão e controles precários por parte do nutricionista

20)  O uso dos fluxogramas em Unidades de Alimentação e Nutrição tem como objetivos:

a) Tornar clara a divisão das unidades administrativas e a hierarquia entre elas.
b) Utilizar uma entrada para o fluxo dos comensais com alta demanda e piques elevados.
c) Evidenciar a rotina de um trabalho e otimizar a utilização dos recursos humanos e materiais.
d) Representar graficamente as relações hierárquicas entre funcionários e racionalizar o trabalho.
e) Possibilitar a sincronia das fases de execução de um trabalho e capacitar os funcionários a executar, com habilidade, as 

tarefas envolvidas.

21)  Análise as afirmações abaixo  e assinale a alternativa correta:

!" A  transmissão  perinatal através  da placenta é responsável  por 75  a 80% dos casos de AIDS pediátrica, esta situação esta 
associada ao aumento da  transmissão vertical CD4 elevado ou normal;  
!!" Os municípios  que já  recebem incentivos referentes a equipes  de projetos similares  ao PSF, de acordo com a portaria no.
1.348/GM, de 18 de  novembro  de 1999, e Incentivos de descentralização de Unidades de Saúde da FUNASA, de acordo com  
Portaria no. 1502/GM, de 22 de agosto de 2002, terão valores  correspondentes incorporados a seu PAB fixo a partir da publicação 
do teto financeiro do bloco da  Atenção Básica; 
!!!" Segundo  a Lei orgânica da Saúde, é da competência da esfera municipal  de governo promover a articulação  com os órgãos 
educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com  entidades representativas de formação de recursos 
humanos na área  da saúde; 

a) Todas estão corretas;
b) Somente a II esta correta; 
c) Somente a I e II estão corretas;

d) Somente a II e III estão corretas;
e) Somente a I esta correta.

22) Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas:

(  ) A atuação  integrada à rede municipal de equipes de saúde  da família e agentes comunitários  de saúde garante  um 
acréscimo percentual ao montante de recursos do PAB transferido às instâncias  locais; 

(   ) Os percentuais de acréscimo ao PAB não são cumulativos quando a população coberta pelo PSF e pelo PACS ou por  
estratégias  similares  for a mesma;

(    ) Coeficiente de letalidade é o coeficiente que permite aferir a gravidade de determinada doença; 
(    ) As parafilias  classicamente são conhecidas como  desvios ou perversões sexuais;
(    ) Todas as doenças  transmissíveis encontram-se com quadro  de tendência decrescentes  apesar de que ainda constituem –se 

num dos principais problemas da saúde pública; 

Assinale  a alternativa correta:
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a) V,V,V,V,V; b) F,F,F,F,F,F; c) V,V,V,V,F; d) V,V,V,F,F; e) F,F,F,V,V.

23) Considere, abaixo, as doenças  sexualmente transmissíveis (DST)  que correspondem  a um dos problemas de saúde pública 
mais comum em todo mundo. Correlacione as DST relacionadas com seus respectivos agentes abaixo:

1- Cancro mole                          
2- Donavanose                          
3- Linfogranuloma venéreo        
4- Sífilis       
5- Herpes genital simples          

(    ) calymmatobacterium granulomatis
(    ) Haemophilus ducreyi
(    ) treponema pallidum
(    ) chlamydia trachomatis
(    ) HSV

Com base nesta  correlação, a alternativa que apresenta a sequência correta é :

a) 2, 1, 4,3,5; 
b) 2,1, 4, 5, 3;

c) 3,1,2,4, 5;
d) 1,2, 4,5,3;

e)  1,2,3, 4,5;

24) Em relação ao Plano de reorganização da hipertensão arterial e diabetes mellitus assinale V para as verdadeiras e F para as 
falsas:

(    ) O objetivo deste plano é  reduzir o número  de atendimentos na atenção básica de saúde; 
(   ) As ações por meio das quais esta sendo implantado este plano é a capacitação de profissionais para atenção  secundária e 

terciária; 
(    ) O objetivo  deste plano  é reduzir o número de aposentadorias precoces; 
(   ) As  ações por meio das quais esta sendo implantado este plano é a confirmação diagnóstica dos casos suspeitos e início da 

terapêutica; 
(    ) O objetivo deste plano é reduzir o número de internações;

Assinale a alternativa correta:

a) V,V,V,V,V; b) V,F,V,V,F; c) F,F,V,V,V; d) F,F,V,V,F; e) F,V,F,F,V.  

25) Análise as alternativas abaixo:

(  2  ) As doenças infecciosas e parasitárias deixaram  de ser a principal    causa de morte  no Brasil;
(  2  ) Epidemias explosiva apresenta uma rápida progressão  até  atingir  a incidência máxima num curto espaço de tempo; 
( 2 ) Em relação  as doenças de notificação  compulsória a ocorrência de agravo inusitado à saúde deve ser notificado, 

independente de constar na Lista nacional de doenças e agravos de notificação Compulsória,  da  Portaria do Ministério da 
Saúde no. 5 de 21 de fevereiro de 2006; 

( 2 ) Uma  das prioridades do Pacto de gestão, conforme definido  na Portaria / GM no.  399, de 22/02/2006 é estabelecer as 
diretrizes para gestão do SUS, com ênfase no planejamento centrado no gestor  e na regionalização; 

( 2  ) O transtorno  misto de ansiedade  e depressão  inclui pacientes com sintomas de ansiedade e depressão  sem que  nenhum  
dos dois conjuntos de sintomas  considerados  separadamente  seja suficientemente  intenso  que justifique  um diagnóstico. 
Nesse transtorno , alguns sintomas autonômicos(tremor, palpitação,  boca seca, dor de estômago) podem estar presentes, 
mesmo que de forma intermitente.

O somatório das afirmativas verdadeiras é:

a) 6; b) 8; c) 10; d) 4; e) 2;    

TEXTO – PARA AS QUESTÕES DE 26 a 30

APELO

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, 
esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a 
imagem de relance no espelho.
Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão,
ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Para não dar parte de 
fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas 
as aflições do dia, como a última luz na varanda.
E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada — meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, 
Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. 
Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. Venha 
para casa, Senhora, por favor.
(TREVISAN, Dalton. Apelo. In: BOSI, Alfredo, org. O conto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Cultrix/Edusp. 1975, p. 190)

26) Uma análise da forma como o texto  está construído nos leva a reconhecê-lo como um texto predominantemente:

a) Descritivo, através do qual se atribui qualidade aos lugares e às pessoas que compõem a cena.
b) Expositivo, em que alguns fenômenos são identificados, definidos e exemplificados.
c) Narrativo, organizado em seqüências temporais e com indicação circunstancial de lugar.
d) Dissertativo, com predominância de um tom crítico e taxativamente persuasivo.
e) Instrucional, que incita à ação; daí a força imperativa dos verbos.
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27) Como ocorre nos textos das cartas em geral, é muito atuante na linguagem desta (texto):

a) A função emotiva, de que é um bom exemplo a frase “Que fim levou o saca-rolhas?”
b) A função conativa, em expressões como “Venha para casa, Senhora, por favor”.
c) A exploração de frases argumentativas, como “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa”.
d) O discurso indireto, como “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham”.
e) O emprego de apostos, como na frase “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos”.

28) O autor desta carta tem como principal objetivo:

a) Informar sobre a família, parabenizando a mulher pela viagem de férias que ela está fazendo.
b) Reforçar um vínculo de afeto, prometendo fidelidade eterna à mulher.
c) Convencer a mulher a voltar para casa, porque ele não agüenta mais a sua ausência.
d) Falar sobre a necessidade de uma empregada doméstica, para cuidar da organização da casa.
e) Demonstrar gratidão, solidariedade e confiança na imparcialidade da mulher.

29) Os termos destacados nas alternativas abaixo indicam uma circunstância adverbial de lugar, EXCETO em:

a)    “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.”
b) ”Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou.”
c) “A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada.”
d) “Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham.”
e) “Venha para casa, Senhora, por favor.”

30) A pluralização dos substantivos destacados só NÃO obriga a flexão do verbo em:

a)   “A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada.”
b)   “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.”
c)   “Venha para casa, Senhora, por favor.”
d)   “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.”
e)   “Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo.”







