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___________________________________________ 
CARGO: 

NUTRICIONISTA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Texto para questões 01 a 03. 

SAÚDE AGONIZANTE 

A municipalização dos serviços 

públicos de saúde – em princípio, uma 

medida importante para facilitar a 

fiscalização e a cobrança da 

comunidade, ainda que esse 

fenômeno só tenda a ocorrer em longo 

prazo – avança a passos lentos. Mais 

do que isso, é o próprio mecanismo da 

prestação desses serviços que precisa 

ser reformulado. O Estado paga aos 

hospitais conveniados pelo serviço que 

prestam, o que permite e incentiva a 

corrupção. E paga mal, paga de modo 

irrisório: uma consulta ambulatorial 

custa apenas R$ 2,07 à União. 

Mais uma vez fica evidente a 

incompetência do setor estatal para 

cumprir suas tarefas básicas. Gasta-se 

mal, desperdiça-se muito, fiscaliza-se 

pouco. Trata-se de descobrir novos 

mecanismos pelos quais o poder 

público garanta seu papel na 

assistência à população. 

Há propostas de reforma a serem 

discutidas; desde a ideia do PAS, na 

Prefeitura de São Paulo – pela qual o 

município paga uma quantia fixa aos 

profissionais da saúde, sem vincular o 

vencimento ao número de consultas 

ou volume de atendimentos –, até o 

modelo adotado na Califórnia, onde foi 

criado um vale-saúde, facultando ao 

cidadão a escolha do prestador de 

serviços, em vez de condená-los aos 

cuidados da rede pública. 

Há que investir mais e melhor na 

prevenção de doenças, revertendo 

uma política tradicional nesse setor. 

Mais do que em qualquer outro, o que 

se verifica aqui é o conluio da 

irresponsabilidade, da ineficiência, do 

desperdício e da fraude a vitimar, no 

sentido literal do termo, grandes 

contingentes da população. 
(Fragmento. Folha de S. Paulo, 14-5-1996.) 

Questão 01) Analise o verbo em 

destaque no trecho “Há propostas de 

reforma a serem discutidas” e assinale 

a alternativa correta. 

A) O verbo haver possui como sujeito 

o termo “propostas de reforma”, já 

que é um verbo pessoal de terceira 

pessoa. 

B) O verbo haver possui como sujeito 

o termo “propostas de reforma”, já 

que é um verbo impessoal. 

C) O verbo haver possui sujeito 

indeterminado, assim como é um 

verbo transitivo direto e pessoal e 

tem como objeto direto o termo 

“propostas de reforma”. 

D) O verbo haver não possui sujeito, 

assim como é verbo transitivo 

direto e impessoal, tendo como 

objeto direto o termo “propostas de 

reforma”. 

E) O verbo haver não possui sujeito, 

assim como é verbo bitransitivo e 

pessoal. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 02) Levando em 

consideração o contexto no trecho 

“Mais do que em qualquer outro, o que 

se verifica aqui é o conluio da 

irresponsabilidade, da ineficiência, do 

desperdício e da fraude a vitimar, no 

sentido literal do termo, grandes 

contingentes da população.”, o termo 

em destaque pode ser substituído sem 

alteração de seu valor semântico por 

A) a colusão. 

B) a incorrupção. 

C) a probidade. 

D) a retidão. 

E) a pacacidade. 

Questão 03) Nos trechos “(...) uma 

consulta ambulatorial custa apenas R$ 

2,07 à União” e “(...) o município paga 

uma quantia fixa aos profissionais da 

saúde (...)”, sob o ponto de vista da 

regência verbal, analise os verbos 

neste contexto. 

I. Custar é verbo transitivo direto e 

não rege preposição. 

II. Custar é verbo transitivo direto e 

indireto e rege a preposição a. 

III. Pagar é verbo transitivo direto e 

indireto, tendo como objeto direto 

“uma quantia fixa” e indireto “aos 

profissionais da saúde”. 

IV. Pagar é verbo transitivo direto e 

indireto e rege a preposição a em 

combinação com o artigo os. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está incorreta. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas IV está incorreta. 

E) Apenas I e IV estão corretas. 

MATEMÁTICA 

    

Questão 04) Numa fábrica de 

móveis, o custo da produção de 

cadeiras é dado pela função C(x) = x2 

- 60x + 200 onde C é dado em reais e 

x é o número de cadeiras produzidas. 

Qual o custo para produzir 100 

cadeiras em um dia? 

A) R$ 2.200,00. 

B) R$ 3.800,00. 

C) R$ 4.200,00. 

D) R$ 4.400,00. 

E) R$ 5.200,00. 

Questão 05) O departamento de 

vendas de uma loja conta com 20 

vendedores. O gerente deseja criar 

equipes de cinco membros cada. 

Quantas equipes diferentes podem ser 

formadas? 

A) 4. 

B) 400. 

C) 4.000. 

D) 14.400. 

E) 15.504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) O plebiscito é uma das 

formas e mecanismos de exercício da 

soberania popular.  Sobre esses 

temas, julgue as proposições que 

seguem. 

I. De acordo com o art. 14 da 

Constituição Federal de 1988, o 

voto direto e secreto possui valor 

igual para todos. 

II. “Todos são iguais, mas alguns são 

mais iguais que os outros”; é um 

dos princípios que regem a 

Constituição Federal de 1988. 

III. O exercício da soberania popular 

será exercido de três maneiras, 

nos termos da Constituição Federal 

de 1988, o plebiscito, o referendo 

e a iniciativa popular. 

IV. Em caso de realização de um 

plebiscito, poderão votar todos os 

brasileiros, independentemente da 

idade, domicílio e demais regras de 

alistamento eleitoral. 

V. No plebiscito, os eleitores decidem 

se uma norma ou lei deve ou não 

entrar na pauta do Congresso 

Nacional para modificar a 

Constituição Federal ou uma lei 

específica. 

Marque a alternativa que indica 

apenas as proposições corretas. 

A) I, III e IV. 

B) I, II, III e V. 

C) II, IV e V. 

D) I, II e IV. 

E) I, III e V. 

Questão 07) Analise as proposições 

que seguem. 

I. Mudanças climáticas drásticas, como 

elevação de temperatura em lugares 

extremamente frios, contribuem para 

o desaparecimento de espécies de 

animais e plantas. 

II. O aprisionamento da radiação 

infravermelha em um determinado 

lugar ou espaço baixa o albedo da 

Terra provocando, invariavelmente, o 

efeito estufa. 

III. A perda ou o desaparecimento 

significativo de espécies da fauna e da 

flora em diferentes domínios naturais 

do planeta contribuem de forma 

direta e irreversível para o 

esgotamento de recursos minerais 

escassos, como por exemplo, o ouro.  

IV. As ações antrópicas não são 

consideradas relevantes o suficiente 

para provocar desastres ambientais 

ou mesmo para degradar ou acelerar 

processos de destruição de espaços, 

lugares ou ambientes naturais. 

V. A malária é uma doença tropical cuja 

incidência pode aumentar a partir de 

processos desorganizados de 

ocupação de áreas e ambientes 

naturais, como por exemplo, os 

processos de ocupação desordenados 

da Amazônia nas décadas de 1970 e 

1980. 

Marque a alternativa que indica 

apenas proposições corretas. 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III, IV e V. 

C) II, IV e V. 

D) I, II e V. 

E) III, IV e V. 
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INFORMÁTICA 

 

Questão 08) De um documento do 

Microsoft Word 2013, com 20 páginas, 

um usuário foi informado que é preciso 

imprimir as páginas de números 1, 4, 

7, 8, 9, 10, 18 e 20. Na opção de 

Imprimir, é possível definir apenas a 

impressão dessas 8 (oito) páginas. 

Para isso, o usuário poderá digitar em 

Páginas: 

A) 1; 4; 7-10; 18; 20 

B) 1 e 4; 7 a 10; 18 a 20 

C) 1, 4, 7:10, 18, 20 

D) 1, 5, 7-10, 19, 20 

E) 1; 4; 7:10; 18; 20 

Questão 09) Aponte o que é 

INCORRETO afirmar a respeito da 

internet. 

A) Site é uma área dentro de um 

servidor de internet que pode ser 

visitada por qualquer computador 

ligado à internet, utilizando-se um 

navegador. 

B) O Internet Explorer, Mozilla Firefox e 

Google Chrome são navegadores 

usados para acessar páginas na 

internet.  

C) Navegador ou Browser é um 

aplicativo usado para armazenar 

páginas na internet. 

D) Através dos programas Thunderbird 

ou Outlook, também conhecidos 

como clientes de e-mail, é possível 

criar, enviar e receber mensagens 

através da internet. 

E) Download é a transferência de dados 

de um computador remoto para um 

computador local. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Para avaliação do 

estado nutricional infantil, o 

indicador mais utilizado, de 

informação rápida, é 

A) peso / altura. 

B) altura / idade. 

C) peso / idade. 

D) prega cutânea. 

E) circunferência craniana. 

Questão 11) Assinale qual é o 

aspecto mais importante a ser 

observado no gráfico de crescimento 

de uma criança. 

A) O número de pesagens realizadas. 

B) A inclinação da curva. 

C) O local dos pontos no gráfico. 

D) A data do primeiro atendimento. 

E) As patologias que ocorreram. 

Questão 12) O trato gastrointestinal 

da criança ao nascimento não se 

encontra completamente maduro. 

Dentre as alterações descritas a 

seguir, a que NÃO se encontra no 

recém-nascido é: 

A) circulação êntero-hepática 

deficiente; 

B) dissacaridases diminuídas; 

C) menor capacidade de secreção de 

enzimas proteolíticas; 

D) lipase pancreática diminuída; 

E) produção do ácido clorídrico 

diminuída. 
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Questão 13) A administração do soro 

caseiro em substituição ao de 

reidratação oral pode ser feita na 

hidratação de uma criança com 

diarreia, dependendo do caso. No 

entanto, deve-se aumentar o aporte 

nutricional do seguinte mineral na 

dieta: 

A) zinco. 

B) cálcio. 

C) sódio. 

D) potássio. 

E) ferro. 

Questão 14) Para uma criança na 

faixa etária de pré-escolar, a 

recomendação calórica por quilo de 

peso / dia é de 

A) 56 

B) 100 

C) 80 

D) 88 

E) 72 

Questão 15) Um aumento de fibras 

dietéticas na prescrição de dieta para 

uma nutriz com constipação intestinal 

é uma conduta que necessita de 

acompanhamento nutricional, devido 

ao fato de reduzir a biodisponibilidade 

de 

A) cobalto. 

B) iodo. 

C) magnésio. 

D) enxofre. 

E) cálcio 

Questão 16) O hormônio que tende a 

diminuir a liberação de insulina, 

elevando o nível de glicose sanguínea, 

e a favorecer a quebra do glicogênio 

hepático e muscular, fornecendo 

glicose ao sangue, denomina-se 

A) colecistoquinina. 

B) epinefrina. 

C) tiroxina. 

D) paratormônio. 

E) enteroglucagon. 

Questão 17) Um indicador clínico 

utilizado para caracterizar a 

desnutrição energético-proteica de 

processo mórbido é 

A) hepatomegalia. 

B) hiperlipidemia. 

C) albumina sérica. 

D) creatinina. 

E) glicosúria. 

Questão 18) Conforme a Lei no 

8.142, de 1990, têm representação 

nos Conselhos de Saúde os 

A) representantes do governo, de 

portadores de patologias e do setor 

privado. 

B) gestores da saúde e representantes 

das associações de moradores. 

C) representantes das associações de 

moradores e prestadores de 

serviço. 

D) prestadores de serviço, 

trabalhadores da saúde e a 

comunidade organizada. 

E) representantes do governo, 

prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 19) Além do padrão do 

cardápio e os hábitos alimentares que 

são fundamentais na elaboração da 

refeição, outros aspectos devem ser 

considerados no planejamento da 

mesma. São eles: 

A) necessidades nutricionais, 

disponibilidade de gênero, área e 

equipamento, pessoal e custos. 

B) custo, necessidades nutricionais, 

recepção e armazenagem da 

mercadoria, depreciação de 

equipamentos e pessoal. 

C) preferência alimentar, recepção, 

armazenagem da mercadoria e 

custo. 

D) política de compras, pessoal, 

equipamento e local de 

distribuição. 

E) disponibilidade de gênero, área, 

depreciação de equipamento, 

qualificação profissional, hábitos 

alimentares. 

Questão 20) Na colite ulcerativa 

recomenda-se, dentre os cuidados 

nutricionais, fornecer grandes 

quantidades de minerais e vitaminas. 

A fim de evitar a irritação da mucosa 

intestinal, deve-se controlar a 

utilização de 

A) flúor. 

B) zinco. 

C) cobre. 

D) iodo. 

E) ferro. 

Questão 21) Qual das condutas 

nutricionais a seguir é a mais indicada 

nos processos crônicos de gastrite 

atrófica? 

 

 

A) Dieta líquida restrita, hipoglicídica, 

volume aumentado. 

B) Dieta hipolipídica, fracionamento 

aumentado, volume diminuído. 

C) Dieta semilíquida, hiperlipídica, 

sem irritantes da mucosa gástrica. 

D) Dieta hiperproteica, fracionamento 

diminuído, volume aumentado. 

E) Dieta zero. 

Questão 22) São carências 

nutricionais que mais favorecem as 

doenças infecciosas: 

A) desnutrição energético-proteica, 

hipovitaminose A e anemia 

ferropriva. 

B) hipovitaminose C, gastroenterite e 

desnutrição energético-proteica. 

C) anemia falciforme, hipovitaminose 

A e gastroenterite. 

D) anemia falciforme, hipovitaminose 

B e hipovitaminose C. 

E) desnutrição proteica, anemia 

ferropriva e hipovitaminose B. 

Questão 23) No refluxo 

gastroesofagiano, o tratamento 

dietoterápico envolve cuidados com o 

controle da capacidade gástrica. Das 

alternativas a seguir, a que NÃO faz 

parte desta conduta é 

A) fazer o fracionamento da dieta. 

B) evitar deitar-se após as refeições. 

C) aumentar a ingestão de fibras. 

D) evitar líquidos durante as refeições 

principais. 

E) alimentar-se com refeições 

desprovidas de concentrações de 

gordura. 
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Questão 24) São algumas das 

possíveis complicações encontradas 

na insuficiência cardíaca congestiva 

grave: 

A) hipercolesterolemia e 

hiperglicemia. 

B) hipercalemia e hipoalbuminemia. 

C) hiponatremia e hiperfiltração renal. 

D) fluxo renal diminuído com 

proteinúria. 

E) hipercalcemia e desnutrição. 

Questão 25) Determine o peso bruto 

de um alimento necessário para 

atender uma clientela de 2.000 

comensais, sabendo-se que este 

alimento não se altera pela cocção, 

seu fator de correção é de 1,1 e sua 

porção per capita é de 120 g. 

A) 220 kg 

B) 264 kg 

C) 240 kg 

D) 210 kg 

E) 211 kg 

Questão 26) Um ambiente de cozinha 

de uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição adequado ao preparo de 

frutas, verduras e legumes, deve 

dispor de 

A) paredes na cor amarela, piso com 

antiderrapante, bancadas em aço 

inox, lavatório para funcionários 

com solução de cloro para lavagem 

das mãos. 

B) paredes de azulejos, piso liso, 

bancada em mármore, lavatório 

para funcionários, solução de cloro 

para lavagem das mãos.  

C) paredes de tinta na cor verde, piso 

vulcanizado, bancada em mármore, 

lavatório para funcionários com 

sabonete. 

D) paredes de tinta lavável ou 

azulejos, piso liso, facilmente 

lavável, bancada em aço inox, 

lavatório para funcionários com 

sabão líquido. 

E) paredes com tinta lavável ou 

azulejos, piso liso, facilmente 

lavável, bancada em polietileno, 

lavatório para funcionários com 

solução de cloro para lavagem das 

mãos. 

Questão 27) As diretrizes principais 

que organizam o Sistema Único de 

Saúde, de acordo com a Constituição 

Federal de 1988, são: 

A) municipalização da assistência 

médica e participação comunitária. 

B) universalidade, descentralização e 

integralidade das ações 

preventivas. 

C) descentralização e atendimento 

integral. 

D) descentralização, atendimento 

integral e participação comunitária. 

E) regionalização dos serviços de 

saúde, integralidade da assistência 

à saúde e direção única municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 28) Com a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, a 

saúde tornou-se direito de todo cidadão. 

Sobre o assunto, assinale a alternativa 

correta. 

A) Com a implantação do Sistema 

Único de Saúde - SUS, o sistema foi 

centralizado, sendo 

responsabilidade exclusiva do 

Poder Executivo Federal. 

B) O SUS será financiado com 

recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes. 

C) Uma das diretrizes das ações e 

serviços públicos de saúde é o 

atendimento integral, com 

prioridade para as atividades 

curativas, e não preventivas. 

D) Não compete ao SUS ordenar a 

formação de recursos humanos na 

área da saúde. 

E) Os gestores locais do Sistema Único 

de Saúde poderão admitir agentes 

comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias, por meio de 

indicação dos gestores. 

Questão 29) O recurso de se iniciar a 

cocção das hortaliças com água 

fervendo, para que o ponto de ebulição 

seja atingido rapidamente, é utilizado 

para evitar a destruição da vitamina 

A) D 

B) C 

C) A 

D) B1 

E) B2 

 

Questão 30) Segundo a Norma 

Operacional Básica, NOB/SUS/96, a 

Fração Assistencial Especializada 

(FAE) é 

A) um montante que corresponde a 

procedimentos ambulatoriais de 

média complexidade, 

medicamentos e insumos 

excepcionais, órteses e próteses 

ambulatoriais e Tratamento Fora do 

Domicílio (TFD), sob gestão do 

estado.  

B) um montante que corresponde ao 

financiamento do conjunto das 

ações assistenciais assumidas pela 

SMS (Secretaria Municipal de 

Saúde). 

C) um conjunto de ações de saúde 

consideradas básicas no nível de 

atenção primária. 

D) um montante financeiro definido 

por um valor per capita 

multiplicado pela população de 

cada município. 

E) um conjunto de ações de saúde 

considerado suficiente para ser 

oferecido gratuitamente à 

população. 

 

 




