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NUTRICIONISTA 
 
 

ATENÇÃO 
 

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  1100  ((ddeezz))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  ddoo  SSUUSS    ee  1100  ((ddeezz))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  

CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  

ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 01 para as questões de 01 a 04. 
 

HINO DE SURUBIM 
 

Surubim, meu Surubim 
Por que te chamam assim? 

Disse o poeta no verso 
Terra santa, consagrada 
Pelas festas, vaquejada 

Outra igual quem foi que viu? 
Terra de filhos ilustres 

Em prosa, em verso, cantada 
Surubim dos cereais, 
Terra dos cajueirais, 
Terra dos algodoais. 

Terra de misses faceiras 
Meninas belas, brejeiras 
Meu Surubim folclorista 

Do pastoril, do “São João”, 
Do mamulengo afamado 

Do forró, “coco”, “torrado”, 
Surubim do coração. 

Terra do bumba meu boi 
Quem foi que disse, quem foi? 

Foi meu boi “Surubim” 
 

Que me falou ao nascer: 
“De minha infância querida” 

Em Surubim vou viver 
Até um dia morrer... 

O hino de Surubim tem letra de Jessé Cabral e melodia de Juarez Assis de Araújo. 
 
01. Ao compor este hino, quando Jessé Cabral se utilizou da frase “do mamulengo afamado”, ele quis dizer que  
 
A) em Surubim, inexistem mamulengos. 
B) em todo o interior de Pernambuco, são famosos os mamulengos. 
C) o mamulengo de Surubim é muito famoso. 
D) no município de Surubim, os famosos apreciam os mamulengos. 
E) a fama de Surubim está, apenas, na confecção de mamulengos. 
 
02. Observe os termos sublinhados nos itens abaixo. 
 

“Terra de filhos ilustres”  
“Por que te chamam assim?” 
“Outra igual quem foi que viu?” 

 
Eles podem ser substituídos, sem causar prejuízo de significado, respectivamente, por : 
 
A) orgulhosos, apelam, idêntica . 
B) nobres, convocam, parecida.  D) elegantes, invocam, semelhante. 
C) importantes, denominam, idêntica. E) importantes, maltratam, diferente. 
 
03. Assinale a alternativa que contém uma explicação INCORRETA sobre o termo sublinhado. 
 
A) “Terra santa, consagrada” – caracteriza o termo a que se refere, “terra”. 
B) “Foi meu boi “Surubim” – palavra variável que exprime ideia de posse. 
C) “Até um dia morrer” – palavra invariável, classificada como preposição. 
D) “Disse o poeta no verso” – termo classificado como substantivo comum. 
E) “Terra de misses faceiras” – palavra variável, classificada como substantivo comum. 
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04. Observe os verbos sublinhados. 
 

I. “Foi meu boi “Surubim” 
II. “Disse o poeta no verso” 
III. ”Por que te chamam assim?” 
IV. ”Que me falou ao nascer” 
V. “Outra igual quem foi que viu?” 

 
Em apenas um dos itens acima, o verbo sublinhado exprime uma ação que acontece no momento da fala. 
Assinale a alternativa que apresenta o item que contém esse verbo. 
 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
TEXTO 02 para as questões de 05 a 10. 
 

Na música, temos como destaque, em Surubim, a figura de Capiba, filho de um mestre de bandas, 
tendo, assim, estudado música desde muito cedo. “Capiba”, apelido que, na gíria local, designava 
“jumento” e que se estendia a toda a família, inaugurado pelo avô que era baixinho e teimoso.  

Compôs sua primeira música aos oito anos e gravou seu primeiro disco em 1925, com a valsa 
Meu Destino. Após ter ganho um concurso no Rio de Janeiro, em 1929, com o tango Flor das Ingratas, volta 
ao Recife, uma vez que tinha sido aprovado num concurso para escriturário do Banco do Brasil. Aqui 
conclui o seu curso de Direito. Capiba fundou a Jazz Banda Acadêmica – foi nesse momento que compôs seu 
primeiro frevo, É de amargar, em 1934, que lhe deu o prêmio campeão do concurso de músicas de carnaval 
do Recife – e, posteriormente, a Banda Acadêmica, reunindo alunos dos mais diversos cursos – Medicina, 
Direito, etc.  

Na década de 50, passa a estudar harmonia e composição com o maestro Guerra Peixe. Já na 
década de 70, dedica-se à composição de peças para o movimento armorial, ganhando destaque a música 
Toada em Desafio, gravada pelo Quinteto Armorial, em 1975 e Sem Lei nem Rei, gravada, em 1974, pela 
Orquestra Armorial de Câmara. Compôs também maracatus, mas ficou conhecido mesmo como autor de 
frevos. Teve composições gravadas por intérpretes como Nélson Gonçalves que, em 1943, gravou o sucesso 
Maria Bethânia. Em parceria com Carlos Pena Filho, compôs o samba A mesma rosa amarela, um dos seus 
maiores sucessos. 

Disponível no site: http// profbiuvicente.blogspot.com/2008/05/surubim-ontem-e-hoje.html. Acessado em 
18.06.2009, às 21h. 

 
05. O texto 02 tem como personagem principal 
 
A) o maestro Guerra Peixe que foi professor de Capiba na década de 50. 
B) Câmara, que era o regente da Orquestra Armorial. 
C) Nélson Gonçalves, compositor de Maria Bethânia. 
D) Carlos Pena Filho, autor de vários sambas. 
E) Capiba, compositor, que gravou, aos oito anos, sua primeira música. 
 
06. Em qual das alternativas o termo sublinhado é acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em 

ditongo crescente? 
 
A) “...tendo, assim, estudado música desde muito cedo”  
B) “...uma vez que tinha sido aprovado num concurso para escriturário...” 
C) “...inaugurado pelo avô que era baixinho e teimoso” 
D) “Compôs também maracatus...”  
E) “...intérpretes como Nélson Gonçalves...”  
 
07. Em relação à ORTOGRAFIA, observe as letras destacadas (maiúsculas) das palavras sublinhadas nos itens 

abaixo. 
 

I.  “...apelido que na Gíria local designava “Jumento” – como elas, escrevem-se, respectivamente, gesto e 
jeito.  

II.  “...inaugurado pelo avô que era baiXinho e teimoSo”- como elas, escrevem-se, respectivamente, 
frouxidão e obesidade.  

III.  “dedica-se à compoSição de peÇas”- como elas, escrevem-se, respectivamente, praseroso e miçanga. 
 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I e III.  B) II e III. C) I. D) I e II. E) III. 
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08. Sobre o trecho “Capiba, (...), apelido que, na gíria local, designava “jumento” e que se estendia a toda a família, 
inaugurado pelo avô que era baixinho e teimoso”, é CORRETO afirmar que  

 
A) os termos sublinhados concordam apenas em gênero com o nome a que se referem, “avô”. 
B) o termo “inaugurado” faz referência a palavra “jumento”. 
C) nas duas palavras sublinhadas, existe a presença de sufixos que são acrescidos ao radical. 
D) no primeiro termo sublinhado, existe um prefixo, e , no segundo, um sufixo. 
E) se o termo “apelido” estivesse no plural, o termo “inaugurado” permaneceria no singular.  
 
09. Em relação à CRASE, observe o trecho abaixo. 
 

“...e que se estendia a toda a família”. 
 
É CORRETO afirmar que  
 
A) no primeiro termo sublinhado, a crase é facultativa. 
B) tanto no primeiro como no segundo termo sublinhado, a crase é facultativa. 
C) no primeiro termo sublinhado, existe a presença, apenas, do artigo “a”. 
D) no segundo termo sublinhado existe a presença, apenas, do artigo “a”. 
E) tanto no primeiro como no segundo termo sublinhado existe, apenas, a presença do artigo “a”. 
 
10. Observe os dois trechos abaixo. 
 

I. “Na música, temos como destaque, em Surubim, a figura de Capiba, filho de um mestre de bandas...” 
II.   “Aqui conclui o seu curso de Direito” 

 
Sobre eles, é CORRETO afirmar que  
 
A) no trecho I, os termos sublinhados são o sujeito do verbo ter. 
B) no trecho II, os termos sublinhados completam o sentido do termo aqui. 
C) tanto no trecho I como no trecho II, os termos sublinhados se classificam como sujeitos simples. 
D) no trecho I, o termo sublinhado explica o seu antecedente, sendo classificado como aposto. 
E) no trecho II, o sujeito é inexistente. 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS DO SUS 
 
 

11. Com relação ao processo de transição epidemiológica, é INCORRETO afirmar que 
 
A) uma de suas características é o deslocamento da maior carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens para os 

grupos mais idosos. 
B) nele existe a substituição, entre as primeiras causas de morte, das doenças infecciosas por doenças não 

transmissíveis. 
C) se modifica o perfil de saúde da população e os processos agudos que “se resolvem” rapidamente por meio da cura 

ou do óbito que passam a predominar. 
D) o processo gera a necessidade de readequação dos programas de saúde. 
E) a queda inicial da mortalidade concentra-se seletivamente, entre as doenças infecciosas e tende a beneficiar os 

grupos mais jovens da população. 
 
12. A Organização Mundial de Saúde define Sistema de Informação em Saúde como um mecanismo de 
 
A) coleta e processamento da informação necessária para se operar e avaliar os serviços de saúde. 
B) análise e transmissão da informação necessária para se planejarem os serviços de saúde. 
C) coleta e análise da informação necessária para se organizar e avaliar os serviços de saúde. 
D) processamento e análise da informação necessária para se planejar e operar os serviços de saúde.  
E) coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os 

serviços de saúde. 
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13. Várias são as justificativas apontadas para a pouca utilização das informações geradas pelo sistema de 
informação em saúde, no processo de decisão e controle. Com relação a elas, leia os itens abaixo. 

 
I.   A falta de padronização nos procedimentos de obtenção, análise e disseminação dessas informações. 
II.  A inexistência de instâncias responsáveis pela análise dos dados, mesmo havendo recursos humanos 

qualificados para apoiar o processo de desenvolvimento e análise desse sistema. 
III.  A complexidade dos dados existentes e da estrutura dos bancos. 

 
Está(ão) CORRETO(S) 
 
A) I e III, apenas. B) I e II, apenas. C) II e III, apenas. D) I, II e III. E) I, apenas. 
 
14. Com relação à participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, é CORRETO afirmar que a(o) 
 
A) necessidade de complementação de serviços deve ser aprovada pelo Conselho de Saúde, mas não precisa constar do 

Plano de Saúde. 
B) participação complementar será formalizada mediante contrato ou convênio entre o poder público e a entidade 

privada, observado, apenas, o que dita a Portaria que rege a matéria. 
C) entidade filantrópica ou a sem fins lucrativos deve priorizar o atendimento à sua clientela privada e, somente então, 

atender às demandas originárias do SUS. 
D) gestor somente poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência à saúde, se utilizada toda a 

capacidade instalada dos serviços públicos de saúde e comprovada e justificada a necessidade de complementar a 
rede e, ainda, se houver impossibilidade de ampliação dos serviços públicos. 

E) tabela de procedimentos da entidade conveniada será adotada para efeito de remuneração dos serviços contratados.  
 
15. Com relação à investigação epidemiológica de casos e epidemias, é CORRETO afirmar que 
 
A) somente se justifica e deve ser iniciada após a notificação de casos isolados ou agregados de doenças/agravos, 

clinicamente declarados.  
B) seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos.  
C) envolve obrigatoriamente o exame do doente e opcionalmente o exame de seus contatos. 
D) a primeira providência a ser tomada no sentido de minimizar as consequências do agravo para o indivíduo é se 

adotarem medidas de isolamento.  
E) o propósito da fase “busca de pistas” numa investigação epidemiológica é o de identificar casos ainda não 

notificados ou aqueles oligossintomáticos que não buscaram atenção médica. 
 
16. Com relação ao esquema básico de vacinação em crianças, é CORRETO afirmar que 
 
A) a dose inicial da tríplice viral (SRC) se dá entre os 4 e 6 anos. 
B) a primeira dose da vacina oral de rotavírus humano é possível até os 4 meses. Findo este período, está 

contraindicada. 
C) a primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida 

do recém-nascido. 
D) a vacina contra febre amarela está indicada apenas para crianças que residam em área endêmica. 
E) entre a primeira e a segunda dose da vacina oral de rotavírus humano, deve-se guardar um intervalo de 8 semanas. 
 
17. Com relação ao esquema básico de vacinação em adultos e idosos, é CORRETO afirmar que 
 
A) a partir dos 20 anos, gestantes, não gestantes, homens e idosos em cuja documentação se ateste esquema incompleto 

de dT (difteria e tétano) devem reiniciar o esquema vacinal proposto para o caso.  
B) a vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a 49 anos que 

não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos. 
C) mulher grávida que esteja com a vacina dT em dia, mas cuja última dose se deu há mais de 05 (cinco) anos, não  

precisa receber dose de reforço antes do parto. 
D) a vacina contra Febre Amarela no adulto/idoso está indicada somente para aqueles que forem viajar para áreas 

endêmicas. 
E) para os idosos que convivem em instituições fechadas, o reforço da vacina contra pneumococo deve acontecer a cada 

cinco anos a contar da dose inicial. 
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18. Apesar dos avanços da tecnologia médica, doenças, como tuberculose e malária, antes sob controle, 
ressurgiram no mundo com novas identidades e novos padrões de comportamento. Com relação às doenças 
(re)emergentes no Brasil, leia as assertivas abaixo. 

 
I. A disseminação do vírus da imunodeficiência humana (HIV), que destrói as células que mantêm a 

bactéria da tuberculose sob controle no corpo, aliada à crescente pobreza, fez com que a doença 
ressurgisse em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. 

II.  Atribui-se o aumento do número de casos da Malária no Brasil à maneira pela qual foi ocupada a 
região da floresta amazônica que fez aumentar a corrente migratória de indivíduos de diversas áreas 
do país, principalmente do Sul e Sudeste para aquela região, aumentando, em conseqüência, a 
proporção de indivíduos susceptíveis. 

III. O fato de ter havido, entre 1991 e 1996, um maior número de casos de cólera no Nordeste brasileiro, 
não é suficiente para se relacionar o ressurgimento da doença a áreas com precárias condições de 
vida e ausência de infraestrutura urbana. 

 
Está(ão) CORRETA(S) 
 
A) I e III. B) II e III. 



 7 

24. Sobre as indicações do Ministério da Saúde como estratégia para o tratamento não farmacológico da 
hipertensão arterial, marque (V), se a afirmativa for verdadeira e (F), se a afirmativa for falsa. 

 
(   )  Controle do peso, tendo como meta alcançar um IMC inferior a 25 kg/m2 e circunferência da cintura 

inferior a 102 cm para homens e 82 cm para mulheres. 
(   )  Adoção de hábitos alimentares saudáveis, tais como: redução dos teores de sódio (< 6,0g/dia), frutas, 

legumes e verduras, cereais integrais, leite e derivados desnatados e quantidades reduzidas de gorduras 
saturadas, trans e colesterol. 

(   )  Redução de consumo de bebidas alcoólicas a menos de 30 ml de etanol/dia, para homens e 15 ml de 
etanol/dia para mulheres. 

(   )  Abandono do tabagismo. 
(   )  Prática de atividade física regular. 

 
A sequência CORRETA é 
 
A) F;V;V;V;V. B) V;F;V;F;F. C) V;V;V;V;V. D) F;V;V;F;F. E) F;F;V;V;V. 
 
25. Um nutricionista adquiriu um caldeirão com capacidade de 200 litros. Sabendo-se que a câmara de ar é de 

10% e que o fator de cocção do feijão é igual a 5, qual a quantidade de feijão possível para se preparar nesse 
caldeirão? 

 
A) 20. B) 26. C) 30. D) 36. E) 40. 
 
26. Qual dos alimentos abaixo é fonte de cobalamina? 
 
A) Cereais integrais. 
B) Leguminosas.  D) Frutas. 
C) Carnes vermelhas. E) Sementes oleaginosas. 
 
27. A recomendação do ganho ponderal gestacional considera o estado nutricional inicial da gestante. Para uma 

mulher obesa, o aumento de peso total durante a gestação deve ser de 
 
A) 5-6 kg. B) 6-7 kg. C) 7-10 kg. D) 8-12 kg. E) 10 – 13 kg. 
 
28. O carboidrato é o nutriente que mais afeta a glicemia – quase 100% são convertidos em glicose em um tempo 

que pode variar de 15 minutos a duas horas. Atualmente, no tratamento dietoterápico do Diabetes mellitus, 
prioriza-se a quantidade total de carboidratos consumidos, sendo que um equivalente, substituto ou escolha 
de carboidrato, corresponde a 15g de carboidrato contidos em um alimento e que varia conforme a 
quantidade de proteína e de gordura. Um exemplo de uma porção de alimento que fornece 15g de 
carboidrato é(são) 

 
A) 1 pão francês de 100g.  
B) 4 colheres de sopa de arroz cozido.  D) 5 unidades de uva Itália. 
C) 2 colheres de sobremesa de açúcar. E) 2 colheres de sopa de aveia. 
 
29. Sobre a conservação dos alimentos pelo calor, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A termização é um processo similar à pasteurização, aplicado ao leite cru, durante 10 a 15 segundos, em 

temperaturas de 60 a 65º.C. 
B) A pasteurização pretende destruir microorganismos patogênicos esporulados e não esporulados. 
C) A esterilização tem como objetivo obter a esterilidade comercial, ou seja, a destruição completa dos 

microorganismos. 
D) A pasteurização na modalidade LTH (low temperature holding) utiliza baixas temperaturas (62 a 68ºC) e tempos 

curtos até 15 segundos. 
E) O método mais comum para esterilização de alimentos sem acondicionamento é a aplicação de vapor de água 

saturado. 
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30. Sobre os microorganismos patogênicos de importância em alimentos, assinale V, se for verdadeiro ou F, se 
falso para as afirmativas abaixo. 

 
(   ) O grupo Stafilococcus tem um período de incubação de 1-6 horas, e os sintomas são: mal-estar, vômitos, 

diarréia, cólicas intestinais, salivação, dores de cabeça, câimbras e sudorese. 
(   ) No grupo intermediário, estão o Clostridium perfringens e o Bacillus cereus, com período de incubação 

menor que o grupo Stafilococcus, e os sintomas são mal-estar, às vezes, vômitos e diarreia. 
(   ) O grupo Salmonella compreende diferentes espécies com um período de incubação de 12 a 48 horas, e 

os sintomas mais observados são diarreia e cólicas intestinais. 
(   ) O grupo disentérico envolve Shigella sp com um período de incubação de 1 a 3 dias, tendo como 

principais sintomas excitação, dificuldade respiratória e ansiedade. 
 
A sequência CORRETA de cima para baixo é 
 
A) V;F;V;F. B) V;V;F;F. C) V;F;V;V. D) V;V;V;V.  E) F;F;F;F. 
 

 




