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LÍNGUA PORTUGUESA

1. Baseado no primeiro parágrafo do texto, é CORRETO
afirmar que:

Leia o texto e responda as questões de 1 a 10.
Imprensa nacional faz cobertura da inauguração
do teatro Pedra do Reino e conhece novos roteiros
turísticos
A inauguração do teatro ‘Pedra do Reino’ do Centro
de Convenções de João Pessoa vai ter cobertura da imprensa
nacional especializada. Uma repórter do jornal O Globo, do
Rio de Janeiro, outro do Panrotas, de São Paulo, e dois da
revista Receita de Turismo, da cidade de Ribeirão Preto, do
interior paulista, desembarcaram em João Pessoa na madrugada
desta quarta-feira (5). Os profissionais vieram a convite da
Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) para conhecer as
dependências do novo equipamento turístico da capital
paraibana e também visitar roteiros turísticos do ‘Destino
Paraíba’.
A presidente da PBTur, Ruth Avelino, explicou que a
presença de alguns dos mais importantes veículos de
comunicação do país na inauguração do teatro ‘Pedra do
Reino’ tem como objetivo mostrar a magnitude do novo Centro
de Convenções de João Pessoa. “Fizemos convites pontuais.
Há quatro anos tentávamos trazer O Globo para a Paraíba e
tivemos sucesso por ocasião da inauguração do teatro do
Centro de Convenções. O Panrotas é um veículo especializado
em turismo, um dos mais conceituados do setor. Já a revista vai
circular pelo interior de São Paulo, o nosso principal emissor
de turistas para a Paraíba. Aproveitamos a oportunidade para
convidá-los a conhecer nossas potencialidades e visitar nossos
roteiros turísticos”, justificou.
Roteiros – Os três veículos de comunicação irão
cumprir um roteiro elaborado pela PBTur com apoio da
Associação Brasileira Areia e Bananeiras. A jornalista de O
Globo vai conhecer a cidade cenográfica de Cabaceiras, e
também as instalações do curtume e da Associação dos
Artesãos (Artesa), que trabalha com couro de bode e gado. O
roteiro prevê ainda uma visita às trilhas de Baía da Traição e
Barra de Camaratuba, no litoral norte. A visita termina no
litoral norte na cidade portuária de Lucena.
Para o jornalista do Panrotas, a
presidente da PBTur informa que o roteiro prevê uma
passagem por Bananeiras e Areia, no brejo paraibano, e
Cabaceiras, na região do Cariri. “Nossa intenção é mostrar que
temos roteiros repletos de belezas e originalidade como os do
brejo. A Paraíba não tem apenas praia e sol. Por isso levamos
os jornalistas para conhecer história e cultura”, explicou. O
repórter do Panrotas termina sua visita à Paraíba com uma
passagem por Campina Grande e Galante.
A equipe de reportagem da revista Receita de Turismo
vai cumprir uma agenda de visitas nas cidades de Cabaceiras,
Areia, Bananeiras e na Costa do Conde, no litoral Sul. Por
sugestão do repórter será produzida uma reportagem sobre
‘turismo romântico’ nas praias do litoral do Conde. “Além das
cidades do Brejo e do Cariri, os jornalistas de Ribeirão Preto
sugeriram a produção de uma matéria especial focando o
turismo romântico. Eles irão passar dois dias no Conde
visitando praias paradisíacas e pousadas estruturadas e
aconchegantes”, explicou a presidente da PBTur.
http://www.paraiba.pb.gov.br, 04/08/2015

A. Evidencia informações secundárias sobre o fato noticiado.
B. Começa o texto fazendo uma crítica à limitação da
imprensa paraibana.
C. Emite uma opinião para depois contradizê-la.
D. Aponta a finalidade do trabalho da imprensa brasileira.
E. Mostra as informações mais importantes da notícia e em
seguida expõe as causas do fato ocorrido.
2. Analise as assertivas seguintes, considerando a leitura do
texto.
I. O texto afirma que repórteres da imprensa especializada
em turismo de três estados brasileiros farão a cobertura da
inauguração do teatro Pedra do Reino em João Pessoa.
II. O evento de inauguração do teatro possibilitou a vinda do
jornal O Globo à capital paraibana.
III. Os três veículos de comunicação convidados para
inauguração do teatro produzem apenas reportagens
turísticas sobre o litoral brasileiro.
Assinale a opção CORRETA.
A. Todas as assertivas são verdadeiras.
B. Todas as assertivas são falsas.
C. Apenas a assertiva II é verdadeira.
D. Apenas a assertiva II é falsa.
E. Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
3. De acordo com o texto, julgue as afirmativas a seguir.
( )Cabaceiras, Areia e bananeiras estão no roteiro de visitas
dos três veículos de comunicação.
( )O fato da revista Receita de Turismo circular no interior
de São Paulo motivou a PBTur convidá-la
exclusivamente para a inauguração do teatro do centro
de Convenção.
( )A PBTur solicitou à revista a produção de uma
reportagem enfatizando as praias do litoral Sul da
Paraíba como lugares ideais para o turismo romântico.
A sequência CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

V, V, V.
F, V, F.
F, F, F.
V, F, F.
F, V, V.

4. A Paraíba não tem apenas praia e sol.
No fragmento acima, a palavra destacada expressa a ideia
de:
A. Intensidade.
B. Exclusividade.
C. Inclusividade.
D. Apelação.
E. Afirmação.
5. No trecho: “Nossa intenção é mostrar que temos roteiros
repletos de belezas e originalidade como os do brejo. A
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Paraíba não tem apenas praia e sol. Por isso levamos os
jornalistas para conhecer história e cultura”, é CORRETO
afirmar que as aspas foram usadas para:
A. Assinalar trecho transcrito.
B. Assinalar o uso de palavras que fogem ao uso
convencional.
C. Indicações de palavras com sentido técnico jornalístico.
D. Reproduzir a fala de pessoas não identificadas no texto.
E. Atribuir um tom de exaltação não esperado num texto culto.
6. O repórter do Panrotas termina sua visita à Paraíba com uma
passagem por Campina Grande e Galante.
Quanto ao uso da crase no trecho indicado, assinale a opção
ADEQUADA:
A. Está correto porque o termo regido é uma locução adverbial
feminina.
B. Está correto porque o termo regente exige a preposição “a”
e o termo regido admite o artigo “a”.
C. Está incorreto porque o termo regido é uma locução
conjuntiva.
D. Está incorreto porque “visita” é substantivo feminino.
E. Está incorreto porque “visita” é verbo.

10. A presidente da PBTur, Ruth Avelino, explicou que a
presença de alguns dos mais importantes veículos de
comunicação do país na inauguração do teatro ‘Pedra do
Reino’ tem como objetivo mostrar a magnitude do novo
Centro de Convenções de João Pessoa.
Assinale a opção que contém a explicação ADEQUADA
para o uso da vírgula no fragmento acima.
A. Isola o adjunto adverbial antecipado para o início da
oração.
B. Isola orações coordenadas assindéticas que dispensam
conectivos de ligação entre si.
C. Separa termos que, do ponto de vista sintático, ligam-se
diretamente entre si.
D. Separa o aposto.
E. Indica a supressão de palavras que precisam ser
explicitadas posteriormente.
CONHECIMENTOS GERAIS E NOÇÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
11. Com relação a história do município de São Francisco.PB
analise as afirmativas abaixo e depois responda o que se
pede:

7. “ ... Eles irão passar dois dias no Conde visitando praias
paradisíacas e pousadas estruturadas e aconchegantes”,
explicou a presidente da PBTur.

I. Os primórdios da formação social e urbana de São
Francisco estão relacionados com o desbravamento
dos sertões paraibanos, nas ribeiras do rio Piranhas e
do rio do Peixe.
II. O primeiro documento da sua história é de 17 de
outubro de 1719, pela doação de uma sesmaria a
Custódio de Oliveira e Figueiredo e a Fructuoso Dias
da Silva, na Serra do Xobocon.
III. São Francisco começou a existir em torno de uma
capela que foi erigida em louvor ao Sagrado Coração
de Jesus.
IV. O templo foi construído num terreno doado por
Francisco das Chagas Andrade.
V. A primeira missa, ao que consta, foi celebrada no ano
de 1923.

É correto afirmar que as palavras destacadas são
RESPECTIVAMENTE:
A. Pronome adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo,
substantivo.
B. Pronome adjetivo, adjetivo, substantivo, adjetivo,
substantivo.
C. Pronome substantivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo.
D. Pronome substantivo, substantivo, adjetivo, substantivo,
adjetivo.
E. Pronome substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo,
adjetivo.
8. Fizemos convites pontuais.

Estão CORRETAS as afirmativas:
A.
B.
C.
D.
E.

A classificação de “fizemos”, no trecho acima, é:
A. Verbo de ligação.
B. Verbo transitivo indireto.
C. Verbo transitivo direto.
D. Verbo intransitivo.
E. Verbo transitivo direto e indireto.
9. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras três –
romântico – além – repórter são classificadas,
respectivamente, como:
A. Monossílabo tônico, proparoxítona, oxítona, paroxítona.
B. Monossílabo tônico, paroxítona, oxítona, paroxítona.
C. Monossílabo tônico, proparoxítona, monossílabo tônico,
proparoxítona.
D. Oxítona, paroxítona, monossílabo tônico, paroxítona.
E. Oxítona, proparoxítona, oxítona, proparoxítona.

12.

Apenas I, II e III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, III, IV e V.
Apenas II e III.
I, II, III, IV e V.

De acordo com a história do Brasil Contemporâneo com
início a partir de 15 de janeiro de 1985, em que o Colégio
Eleitoral escolheu para seu sucessor Tancredo Neves, da
oposição, tendo como vice José Sarney. Gravemente
enfermo, não pôde Tancredo Neves tomar posse em 15 de
março. José Sarney assumiu a presidência interinamente, e
em caráter definitivo em 21 de abril, quando da morte de
Tancredo
Neves.
(http://www.comunidadebrasileiradeatlanta.com/main/historia)

São fatos que correspondem ao Brasil Contemporâneo,
EXCETO:
A. Congelamento de preços e salário por um ano.

2

Concurso Público de São Francisco – PB -2015

Nutricionista

aumento expressivo na quantidade de casos da doença e já
registra mais de 220 casos de dengue por hora. Entre os
dias 1º de janeiro e 18 de abril, o país registrou 745,9 mil
casos de dengue, um aumento de 234,5% em relação ao
mesmo
período
do
ano
passado.

B. Substituição do cruzeiro pelo cruzado como unidade
monetária, valendo este 1.000 cruzeiros.
C. O Congresso, eleito em 1986 com atribuição de órgão
constituinte, entregou a nova Carta (a sexta Constituição da
história do País), promulgada em 5 de outubro de 1988.
D. Em 1989, pela primeira vez desde 1961, houve eleições
diretas para a presidência da República.
E. Em 1992, denúncias de corrupção no governo geraram forte
instabilidade política, culminando com o pedido de
impeachment (impedimento) do presidente Itamar Franco.
13. Assinale a alternativa que complete CORRETAMENTE o
excerto abaixo:
“Essa lama, em que está envolvida a corrupção da
Petrobras, cujos tesoureiros do PT estão presos, essa lama
eu não vou aceitar”, disse o presidente da
__________________,_______________________ , a o
oficializar o rompimento com o governo da presidente
Dilma Rousseff (PT), nesta manhã de sexta-feira (17/7).
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2015/07/17.
A alternativa CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

Câmara dos Deputados - Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Senado Federal - Renan Calheiros (PMDB-AL).
Câmara dos Deputados - Paulo Pereira da Silva (SD -SP).
Senado Federal - José Serra (PSDB-SP).
Senado Federal - Fernando Affonso Collor de Mello (PTB /
AL).

14. Passados 25 anos do ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente), em vigor desde 13 de julho de 1990, o Estado
brasileiro ainda precisa colocar todas as crianças em
creches, auxiliar no reconhecimento de paternidade, instalar
todos os conselhos tutelares, além de adequar a idade dos
estudantes
à
série
correspondente.
(http://noticias.r7.com/brasil/apos-25-anos-eca-12.07.2015).

Sobre os 25 anos do ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente), assinale a alternativa INCORRETA:
A. É uma legislação muito boa, cheia de promessas, cheia de
direitos das crianças e de deveres do Estado e o Estado vem
cumprindo quase tudo do que ele próprio legislou.
B. Entre as desobediências à lei está, por exemplo, a oferta de
vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede de ensino.
C. Importantes para garantir a proteção das crianças e dos
adolescentes, os conselhos tutelares ainda não atingiram o
número adequado para a demanda do País.
D. O artigo 145 do ECA orienta que Estados e Distrito Federal
criem varas especializadas em infância e juventude, mas
apenas 12% das comarcas instalaram estruturas exclusivas,
segundo pesquisa do CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
feita em 2014.
E. Há carência de orçamento público e recursos privados
destinados à área social e à cidadania. O artigo 4º do ECA,
por exemplo, prevê "destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e
à juventude".
15. A dengue sempre foi um problema de saúde no Brasil. Mas,
segundo o Ministério da Saúde, em 2015 o país teve um

(http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades
08/05/2015)

-

Sobre a epidemia de DENGUE NO Brasil, assinale a
alternativa INCORRETA:
A. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti
infectado.
B. A picada do pernilongo acontece pelas fêmeas, que
precisam de sangue para produzir ovos.
C. O mosquito deposita os ovos em locais de água limpa
parada, principalmente em zonas urbanas.
D. Os sintomas mais comuns da doença são febre alta com dor
de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas.
E. Atualmente, são vários os métodos de prevenção, como
também o controle da proliferação do transmissor através
de cuidados difíceis para evitar potenciais criadouros do
mosquito, como pulverizar áreas com pesticidas e evitar
água corrente em locais como caixas d’água, pneus,
carcaças, toneis e vasos de plantas.
16. São requisitos básicos
administrativos, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

ou

elementos

dos

atos

Competência.
Finalidade.
Forma.
Motivo.
Forma Prescrita e não proibida em lei.

17. São atos punitivos externos, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Multa.
Interdição de atividades.
Destruição de coisas.
Advertência.
Demolição administrativa.

18. Em conformidade com os Princípios Administrativos, art.
37 da Constituição Federal de 1988, associe a 1ª coluna de
acordo com a 2ª:
1ª COLUNA
( )Legalidade
( )Impessoalidade
( )Moralidade
( )Publicidade
( )Eficiência
2ª COLUNA
( ) Passou a fazer parte da Constituição a partir da Emenda
Constitucional nº 19, de 04.06.98.
( ) Determina a completa submissão da Administração Pública
a lei e ao Direito. Desde o Presidente da República,
Governador, Prefeito ao mais humilde dos servidores ao
agirem devem observar atenção especial a este princípio.
3
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( ) Destina-se a quebrar o velho hábito do agir em razão do
prestígio ou influência do administrado (particular) ou do
agente (servidor). Decorre deste princípio que o fim visado
a de ser o do interesse público.
( ) A administração pública encontra-se obrigada a publicar
seus atos para que o público deles tenham conhecimento, e,
consequentemente, contestá-los .
( ) Está intimamente ligado aos conceito de probidade, de
honestidade, do que for melhor e mais útil para o interesse
público. Por este princípio a Administração e seus
servidores têm de atuar segundo padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé.
A sequência CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

5–4–3–2 –1
3–4–2–5–1
5–1–2–4–3
2–3- 5–4–1
4–2–3–1–5
Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de São
Francisco.PB de 1997, responda as 02(duas) questões
seguintes:

19. Sobre a Lei Orgânica do Município de São Francisco.PB de
1997, no que diz respeito ao Servidor Público,
é
INCORRETO o que se afirma em:
A. O Município instituirá, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único, plano de carreira e o estatuto do
servidor público municipal, conforme previsto no artigo 30
da Constituição Federal.
B. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os
servidores nomeados em virtude do concurso público.
C. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado ou mediante
processo administrativo em lhe seja assegurada ampla
defesa.
D. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/5 a
mais do que salário normal.
E. Duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas
diárias e 40 (quarenta) horas semanais, facultada a
compensação de horários e a redução de jornada mediante
acordo e convenção coletiva de trabalho.
20. O estatuto e o plano de carreira ao funcionário público
municipa1 serão elaborados com:
A. A participação da entidade representativa da classe,
garantindo plena condição de reciclagem e atualização
permanentes, com direito a afastamento temporário do
cargo, sem perda dos vencimentos.
B. A participação da entidade representativa da classe,
garantindo plena condição de reciclagem e atualização
temporárias, com direito a afastamento temporário do
cargo, com perda dos vencimentos.
C. A participação da entidade representativa da classe,
garantindo plena condição de reciclagem e atualização
permanentes, com direito a ajuntamento provisório do
cargo, sem perda dos vencimentos.
D. A participação do sindicato dos funcionários públicos
municipais, através do seu representante, garantindo
plena condição de reciclagem e atualização
4
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permanentes, com direito a afastamento temporário do
cargo, sem perda dos vencimentos.
E. A participação da entidade representativa dos
funcionários públicos municipais, garantindo plena
condição de reciclagem e atualização temporárias,
com direito a afastamento temporário do cargo, com
perda dos vencimentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Segundo o art. 2° da Lei nº 8.142/90, os recursos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:
Assinale a Alternativa INCORRETA:
A. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde,
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
B. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa
do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
C. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério
da Saúde.
D. Cobertura das ações e serviços de Assistência Social a
serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.
E. Cobertura das ações e serviços de Saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.
22. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa
CORRETA
O Conselho de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, órgão colegiado composto por representantes
do
_______________,
___________________,
_________________, atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente.
A. Congresso Nacional; representantes do governo,
prestadores de serviços, profissionais da saúde.
B. Representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários.
C. Presidente do Conselho de Saúde, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários.
D. Presidente da Câmara, prestadores de serviço, profissionais
de saúde e usuários.
E. Prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
23. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA, considerando a Lei 8.080 de 19/09/1990.
I. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde.
II. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes
e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.
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III. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei,
um conjunto de atividades que se destina, através das
ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária,
à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos
das condições de trabalho.

I.
II.
III.
IV.
V.

Plano Ambulatorial.
Plano Hospitalar sem obstetrícia.
Plano Hospitalar com obstetrícia.
Plano Odontólogico.
Plano de Assistência Social.

Estão CORRETAS
Está(ao) CORRETA(S)
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas III.
I, II e III.

A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e V.
II, III, IV e V.
I, II, III e IV.
I, II e III.
III, IV e V.

28. Dentre outras, são prioridades do Pacto pela Vida:
24. Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS),
entre outros, compete executar serviços de:
Assinale a alternativa INCORRETA
A.
B.
C.
D.
E.

Vigilância ambiental.
Vigilância sanitária e epidemiológica.
Alimentação e nutrição.
Saneamento básico.
Saúde do trabalhador.

25. No campo da promoção a saúde, são exemplos de ações:
Assinale a alternativa CORRETA
A.
B.
C.
D.
E.

Educação em saúde.
Vacinações.
Bons padrões de alimentação e nutrição.
Adoção de estilos de vida saudáveis.
Uso adequado e desenvolvimento de aptidões e
capacidades, aconselhamentos específicos, como os de
cunho genético e sexual.

26. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa
CORRETA
A rede de serviços, organizada de forma _______________
e regionalizada, permite um conhecimento maior dos
problemas de saúde da população da área delimitada,
favorecendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária,
controle de vetores, educação em saúde, além das ações de
atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de
complexidade.
A.
B.
C.
D.
E.

Hierarquizada.
Organizada.
Parcializada.
Complementar.
Limitada.

27. Em novembro de 1998 , o governo regulamentou a lei
9656/98 sobre os planos e seguros de saúde, que fora
aprovada pelo congresso nacional em junho daquele ano. Se
por um lado houve uma limitação nos abusos cometidos
pelas empresas , por outro a regulamentação oficializa o
universalismo excludente, na medida em que cria modelos
diferenciados de cobertura de serviços , a saber:

Assinale a alternativa INCORRETA
A. Promoção a Saúde.
B. Fortalecimento da capacidade de respostas as doenças e
endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose,
malária, influenza, hepatite, AIDS.
C. Saúde do Trabalhador.
D. Saúde mental.
E. Atenção às padrões estéticos.
29. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA.
A.

A vigilância em saúde detém conhecimentos e
metodologias que auxiliam a gestão para o conhecimento
da realidade, identificação de problemas, estabelecimento
de prioridades de atuação e melhor utilização dos recursos
em busca de resultados efetivos, fundamentais para a
elaboração do planejamento.
B. Caracterização da população: variáveis demográficas
(número de habitantes com distribuição por sexo, idade,
local de residência, fluxos de migração, etc.); variáveis
socioeconômicas (renda, inserção no mercado de trabalho,
ocupação, condições de vida, etc.); variáveis culturais
(grau de instrução, hábitos, comportamentos, etc.).
C. Caracterização das condições de vida: ambientais
(abastecimento de água, coleta de lixo e dejetos,
esgotamento sanitário, condições de habitação, acesso a
transporte, segurança e lazer);características dos sujeitos
(nível educacional, inserção no mercado de trabalho, tipo
de ocupação, nível de renda, formas de organização
social, religiosa e política).
D. Caracterização do perfil epidemiológico: indicadores de
morbidade; indicadores de mortalidade.
E. Descrição dos problemas: O quê? (problema); Quando?
(atual ou potencial); Onde? (territorialização); Quem?
(que indivíduos ou grupos sociais).
A. Recomenda-seara análise da situação de saúde
30. Em alguns indicadores adotados em serviços de
enfermagem incluem:
I. Incidência de queda de paciente.
II. Incidência de extubação acidental;.
III. Incidência de perda de sonda nasogastroenteral para
aporte nutricional.
IV. Incidência de úlcera por pressão.
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Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, III e IV.
II, III e IV.
I, II, III.
I, III e IV.
III e IV
B.
31. A quantidade dos diversos nutrientes que integram a
alimentação deve guardar uma relação de proporção entre
si. O nosso organismo aproveita corretamente os nutrientes
quando estes se encontram em proporções adequadas. É
preciso somar todos os alimentos de maneira que possa
existir um equilíbrio entre eles para suprir as necessidades
nutricionais. Este conceito apresentado está relacionada
com a Lei da alimentação:
A.
B.
C.
D.
E.

Da quantidade.
Da qualidade.
Da harmonia.
Da adequação.
Da Continuação.

32. A partir desse momento, o sistema digestório entra em
ação, ou seja, a boca, o estômago, o intestino e outros
órgãos desse sistema começam a trabalhar em processos
que vão desde a trituração dos alimentos até a absorção dos
nutrientes, que são os componentes dos alimentos que
consumimos e são muito importantes para a nossa saúde. O
conceito acima refere- a:
A.
B.
C.
D.
E.

Nutrição.
Macronutrientes.
Micronutrientes.
Alimentação.
Funções vitais.

33. Para uma correta aplicação dos objetivos da dietoterapia é
importante agregar os princípios da mesma, a fim de
prescrevermos recomendações dietoterápicas que possam
ser práticas e viáveis. Os princípios Dietoterapia são,
EXCETO:
A. Utilizar, sempre que possível, a dieta habitual como padrão.
B. Fundamentar a dieta ao estado nutricional e às condições do
trato digestivo do indivíduo.
C. Utilizar, sempre que possível, a via injetável como
preferencial.
D. Conhecer o diagnóstico das enfermidades e sua
fisiopatologia.
E. A prescrição dietética deve ser clara, de fácil execução e
flexível.
34. Vários estudos sugerem que a duração da amamentação na
espécie humana seja, em média, de dois a três anos, idade
em que costuma ocorrer o desmame naturalmente. Não há
vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes
dos seis meses, podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde
da criança, pois a introdução precoce de outros alimentos
está associada a, EXCETO:
A. Maior número de episódios de diarreia.
B. Maior número de hospitalizações por doença respiratória.
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C. Risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem
nutricionalmente inferiores ao leite materno, como, por
exemplo, quando os alimentos são muito diluídos.
D. Menor absorção de nutrientes importantes do leite materno,
como o cálcio, fósforo.
E. Menor eficácia da lactação como método anticoncepcional.
35. Sobre a Hipovitaminose A, analise as afirmativas abaixo e
assinale a alternativa INCORRETA:
A. Com exceção das situações de extrema pobreza, a renda e
escolaridade parecem não ter relação na determinação desta
doença carencial, reforçando a tese de que a ingestão
inadequada de alimentos fonte de vitamina A seja o
principal fator etiológico da carência desta vitamina e que
sua exclusão ou baixo consumo estão mais relacionados a
questões culturais e hábitos alimentares do que a fatores
econômicos.
B. Alguns estudos têm demonstrado a associação entre fatores
relacionados a tabus e a exclusão de alimentos importantes,
como os de fonte de vitamina A, principalmente os de
origem vegetal, considerados como os mais acessíveis do
ponto de vista financeiro.
C. O uso de vegetais na alimentação do brasileiro é reflexo dos
padrões culturais. Os índios brasileiros não davam
importância aos vegetais verdes. O uso de vegetais,
característicos da cozinha africana, foi introduzido no
Brasil pelos negros escravizados. Tanto é assim que no
sertão brasileiro, onde foi menor a influência negra, o
consumo de vegetais na alimentação é reduzido. A base da
dieta tradicional do Nordeste é arroz, feijão e farinha de
mandioca que é extremamente pobre em vitamina A.
D. O profissional de saúde ao sugerir qualquer intervenção na
área alimentar poderá ponderar sempre que puder os
aspectos econômicos, analisando com cautelar os culturais
envolvidos, uma vez que não se faz necessários, mas,
apenas quando a proposta de intervenção envolve aspectos
educativos.
E. A modificação das práticas alimentares e as modificações
da qualidade da dieta como estratégia de combate a
carência de vitamina A na população, é de extrema
importância e deve ser objeto de reflexão para que as ações
educativas propostas possam se tornar elemento efetivo de
transformação de hábitos alimentares inadequados.
36. Avaliação Nutricional é uma avaliação a fundo de ambos os
dados objetivos e subjetivos relacionados à alimentação de
um indivíduo e ingestão de nutrientes, estilo de vida e
histórico médico. Uma vez que os dados sobre um
indivíduo são coletados e organizados, pode-se avaliar e
avaliar o estado nutricional da pessoa. A avaliação leva a
um plano de cuidados, ou intervenções, projetados para
ajudar o indivíduo a manter a condição atual ou alcançar
um estado saudável.
Os objetivos mais importantes da Avaliação Nutricional
são, EXCETO:
A. Descobertas a tempo, sobre pacientes subnutridos ou em
risco, de modo que o nutricionista possa iniciar o
tratamento pela dieta o mais rápido possível.
B. Determinar a quantidade da desnutrição, portanto, é
possível uma definição adequada da necessidade nutricional
coletiva.
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C. Monitoramento de mudanças no estado nutricional durante
a intervenção do tratamento.
D. Coleta de dados para a pesquisa científica.
E. Atenção para o estado nutricional de um paciente no
hospital.
37. Os alimentos podem ser contaminados por contato com
superfícies e equipamentos que não estão suficientemente
limpos. A higiene dos alimentos se caracteriza pelos
processos, nos quais os alimentos tornam-se higienicamente
adequado ao consumo. Para isso utilizam-se técnicas de
calor ou frio, além das técnicas de limpeza e desinfecção.
Analise as afirmativas abaixo correspondentes à
higienização correta dos vegetais, legumes e frutas e
assinale a alternativa INCORRETA:
A. Preparar um local próprio para higienização, fazendo
desinfecção deste local.
B. Lavar os vegetais folhosos folha a folha e os legumes e
frutas um a um, em água corrente potável, que se bem feita
elimina 74% doas sujidades e microorganismos presentes,
retirando as partes estragadas e as sujidades.
C. Em seguida imergir os vegetais, frutas ou legumes em
solução clorada entre 200 e 250 ppm de cloro ativo por um
período de no mínimo 25 minutos.
D. Escorrer os resíduos, retirando as sobrenadantes.
E. Para finalizar deve se enxaguar bem com água corrente
potável.

decisão aos responsáveis pela instituição e ao Conselho
Regional de Nutricionistas da Região onde se dê a
prestação dos serviços.
V. Denunciar às autoridades competentes, inclusive ao
Conselho Regional de Nutricionistas, atos de que tenha
conhecimento e que sejam prejudiciais à saúde e à vida.
Estão CORRETOS o que se afirmam em:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II, e III apenas.
II, III, IV e V apenas.
I, II, IV e V apenas.
I, II, III e V apenas.
I, II, III, IV e V.

40. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete
executar serviços de:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

De vigilância epidemiológica.
Vigilância sanitária.
Alimentação e nutrição.
Controle das agressões ao meio ambiente.
Saúde do trabalhador.
________________________________________

38. Em conformidade o Art. 27 do Código de Ética do
Nutricionista, no qual aqueles que infringirem as
disposições e preceitos do Código serão aplicadas, em
conformidade com as disposições legais as seguintes
penalidades, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Advertência.
Repreensão.
Multa.
Suspensão disciplinar.
Cancelamento da inscrição e proibição do exercício
profissional.

39. São deveres do Nutricionista, no qual preceitua o Código de
Ética em seu art. 5°:
I. Indicar as falhas existentes nos regulamentos e normas
das instituições em que atue profissionalmente, quando as
considerar incompatíveis com o exercício profissional ou
prejudiciais aos indivíduos e à coletividade, disso
comunicando aos responsáveis e, no caso de inércia
destes, aos órgãos competentes e ao Conselho Regional
de Nutricionistas da respectiva jurisdição.
II. Recusar-se a executar atividades incompatíveis com suas
atribuições profissionais, ou que não sejam de sua
competência legal.
III. Utilizar todos os recursos disponíveis de diagnóstico e
tratamento nutricionais a seu alcance, em favor dos
indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade
profissional.
IV. Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública
ou privada, onde as condições de trabalho não sejam
dignas ou possam prejudicar os indivíduos ou a
coletividade, devendo comunicar imediatamente sua
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