
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ 
ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015 
• PROVA OBJETIVA - 20 / 12 / 2015 • 

___________________________________________ 
CARGO: 

NUTRICIONISTA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 35 (trinta e cinco) questões objetivas. 
02) A duração da prova será de 03 (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 base para as questões 01 a 02. 

Caça às bruxas 

Os séculos XV, XVI e XVII foram 
marcados pela chamada caça às 
bruxas. Por incrível que pareça, 
acreditava-se na existência de bruxas 5 

e realizaram-se verdadeiras 
convenções para definir estratégias de 
combate a elas. As pessoas, 
principalmente mulheres, acusadas de 
bruxaria eram submetidas a terríveis 10 

torturas. Estima-se que entre 40 a 100 
mil pessoas tenham sido executadas 
sob acusação de bruxaria. 

Além do fato em si, que é monstruoso, 
é assustador também saber que quem 15 

julgava, condenava e comandava as 
execuções eram católicos e 
protestantes que se outorgavam a 
missão de representantes de Deus e 
ocupavam altos cargos nas 20 

hierarquias. 

Distanciados no tempo, temos a noção 
do horror daquele estado de coisas e 
do tamanho da vergonha que deve (ou 
deveria) ter ficado. 25 

Mas, infelizmente, parece que a lição 
gerou humildade em apenas uma 
parcela dos que hoje se dizem a 
serviço de Deus. Outros continuam 
com o dedo em riste para apontar, 30 

julgar e condenar. Os guardiães da 
“verdade absoluta” estão a postos 
para combater a “bruxa da vez”. Não 
aprenderam com o fato de que as 
bruxas daquela época eram pessoas 35 

comuns às quais foi negado o direito à 

vida, e nem com o absurdo de elas 
terem sido exterminadas em nome de 
Deus. E perpetuando o vício de não 
respeitar o livre arbítrio, como os 40 

daquela época, vivem na contramão 
dos ensinamentos daquele de quem 
dizem ser seguidores, sem se darem 
conta.  

Que pena... 45 

Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Quanto à colocação 
pronominal, julgue as proposições a 
seguir. 

I. No fragmento “...católicos e 
protestantes que se outorgavam a 
missão...” (linhas 16-18), emprega-
se próclise porque, antes do verbo, 
há uma conjunção integrante, que é 
atrativa do pronome. 

II. No fragmento “Por incrível que 
pareça, acreditava-se na existência 
de bruxas...” (linhas 4-5), emprega-
se a ênclise porque, antes do 
verbo, há pausa e não há palavra 
atrativo do pronome. 

III. No fragmento “...dos que hoje se 
dizem a serviço de Deus” (linhas 28-

29), emprega-se a próclise porque, 
antes do verbo, há um advérbio, 
que é palavra atrativa do pronome. 

IV. No fragmento “...sem se darem 
conta” (linhas 43-44), o uso da 
próclise é facultativo, pois não há 
palavra atrativa. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III e IV são corretas. 
B) Apenas I e IV são corretas. 
C) Apenas I e II são corretas. 
D) Apenas III e IV são corretas 
E) Apenas II e III são corretas.
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Questão 02) Analise as afirmações 
abaixo e marque (V) para 
verdadeira e (F) para falsas. 

( ) No fragmento “Além do fato 
em si, que é monstruoso...” 
(linha 14), a oração em 
negrito é subordinada adjetiva 
explicativa. 

( ) Em “...temos a noção do 
horror daquele estado de 
coisas...” (linha 22-23), a 
palavra em negrito é a 
contração da preposição “de” 
com o pronome demonstrativo 
“aquele”, empregado aqui para 
situar, em um passado 
distante, os elementos a que 
se refere. 

( ) A palavra “guardião” tem 
várias formas de plural: 
guardiãos, guardiães e 
guardiões. 

( ) Em: “...eram pessoas comuns 
às quais foi negado o 
direito...” (linhas 35-36), 
ocorre crase em “às” porque 
ao “as” do pronome relativo 
“as quais” se juntou um “a” 
(preposição) regido pelo termo 
“negado”. 

( ) Em “Caça às bruxas”, o 
termo em negrito é, 
sintaticamente, um adjunto 
adnominal. 

Marque a alternativa que apresenta 
a sequência correta das respostas. 

A) V - V - F - V - F 
B) V - F - V - F - F 
C) F - F - V - F - V 
D) F - V - V - F - V 
E) V - V - F - V - V 

Questão 03) Um mesmo período 
ganhou uma nova redação em cada 
alternativa. Identifique aquela em 
que a organização da frase e a 
pontuação utilizada alteraram a 
informação. 

A) Após o rompimento da represa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa. 

B) Diante do repórter após o 
rompimento da represa, o 
representante do poder público 
insurgiu com atenuantes em 
relação à empresa, em vez de se 
preocupar com as casas destruídas 
e com os pobres que nelas 
moravam. 

C) O representante do poder público 
insurgiu com atenuantes diante do 
repórter, em relação à empresa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam após o 
rompimento da represa. 

D) Em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam, após o 
rompimento da represa, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa. 

E) Após o rompimento da represa, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam. 
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CONHECIMENTOS 
GERAIS 

 

Questão 04) A economia mundial se 
estrutura ainda em torno das 
flutuações do dólar. Se a moeda norte-
americana perde seu valor perante o 
real ou o euro, incrementam-se as 
importações e as exportações são 
reduzidas. Sobre as oscilações 
envolvendo o dólar, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

A) A competitividade do mercado 
influencia no fortalecimento do 
dólar. 

B) As oscilações da cotação do dólar 
variam de acordo com a lei da 
oferta e da demanda – quanto 
maior a oferta da moeda americana, 
menor é sua cotação. 

C) O efeito mais imediato da alta do 
dólar para o consumidor é o 
aumento do preço de produtos 
importados ou fabricados com 
insumos de outros países. 

D) Quanto maior o índice de risco de 
um país, maior é o número de 
investimentos em dólar. 

E) O dólar comercial é utilizado em 
transações no mercado financeiro, 
como importações e exportações. 

Questão 05) A dívida pública federal, 
que inclui os endividamentos interno e 
externo do governo, registrou aumento 
de 3,5% no segundo trimestre deste 
ano. Em 12 meses, a dívida pública 
cresceu 17,28%, segundo dados da 
Secretaria do Tesouro Nacional. Sobre 
a dívida pública: 

I. É a dívida contraída pelo Tesouro 
Nacional para financiar o déficit 
orçamentário do Governo Federal, 
nele incluído o refinanciamento da 
própria dívida, bem como para 
realizar operações com finalidades 
específicas definidas em lei. 

II. Os títulos públicos federais são 
instrumentos financeiros de renda 
fixa emitidos pelo Governo Federal 
via oferta pública (leilão) ou 
diretamente ao detentor. 

III. Atualmente, toda a Dívida Pública 
Federal em circulação no mercado 
nacional é paga em dólar e 
captada por meio das cartas 
precatórias. 

IV. A dívida pública pode ser 
classificada de distintas formas, 
sendo as principais: a) quanto à 
forma utilizada para o 
endividamento, e b) quanto à 
moeda na qual ocorrem os fluxos 
de recebimento e pagamento da 
dívida. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas I e III estão corretas. 
E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 06) Aumentar a secreção 
de algumas enzimas pancreáticas, 
reduzir a motilidade gástrica e 
duodenal, inibir a secreção de 
pepsinogênio e aumentar o débito de 
bicarbonato são funções do seguinte 
hormônio: 

A) colecistocinina. 
B) epinefrina. 
C) enterogastrona. 
D) secretina. 
E) tiroxina. 

Questão 07) Assinale (V) para 
verdadeiro e (F) para falso, no que 
diz respeito ao cuidado nutricional do 
paciente com gota. 

( ) O paciente com gota não deve 
fazer restrição calórica grave, 
pelo fato de que baixos teores 
de carboidratos aumenta a 
excreção de urato. 

( ) Nos ataques agudos, é 
importante que se restrinjam 
líquidos (1,5 litro/dia) e se 
excluam vísceras e caldos 
concentrados de carne. 

( ) A dieta do paciente com gota 
deve ser normoglicídica e 
hipolipídica. 

( ) Na fase aguda da doença, a 
ingestão de proteínas deve ser 
moderada e, de gorduras, deve 
ser pobre. 

( ) Constituem alimentos fontes de 
purinas: fígado, sardinha e caldo 
de carne. 

Marque a alternativa correta. 

A) F - F - V - V - V 
B) V - F - F - V - V 
C) V - F - F - F - V 
D) F - V - F - V - F 
E) V - F - V - V - F 

Questão 08) Considere as 
afirmativas abaixo com relação às 
patologias ou disfunções que 
comprometem seriamente o 
metabolismo digestório. 

I. Distúrbios gástricos que levam a 
uma redução na produção de ácido 
clorídrico pelas células principais 
do estômago favorecem a elevação 
do pH do suco gástrico e, 
consequentemente, reduzem a 
ação enzimática da pepsina. 

II. Na doença inflamatória intestinal, 
o comprometimento do intestino é, 
geralmente, de forma contínua e 
segmentar nas modalidades da 
doença de Crohn e da retocolite 
ulcerativa, respectivamente. 

III. Na insuficiência hepatocelular, 
decorrente, por exemplo, de um 
processo cirrótico do fígado, a 
síntese de amônia pelo hepatócito 
está significativamente 
comprometida. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II e III estão corretas. 
B) I, II e III estão incorretas. 
C) Somente I e II estão corretas. 
D) Somente II e III estão corretas. 
E) Somente a III está correta. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 



Nutricionista – 6 

Questão 09) Assinale a alternativa 
INCORRETA em relação às doenças 
hepáticas. 

A) Na cirrose alcoólica, o surgimento 
de esteatose hepática pode ocorrer 
em virtude da diminuição da 
oxidação hepática de ácidos 
graxos. 

B) O surgimento de alterações 
neurológicas pode ser decorrente 
da deficiência na desaminação 
hepática do aminoácido 
fenilalanina. 

C) Pacientes com cirrose hepática 
frequentemente apresentam 
carências das vitaminas B e D. 

D) Na hepatite crônica, é usual o 
quadro de hiperglicemia e 
hiperlactacidemia, que decorrem, 
principalmente, da diminuição da 
glicogenólise hepática e do 
glucagon. 

E) A intolerância à glicose, a 
resistência à insulina e a excreção 
de sal biliar diminuída são 
alterações que podem ser 
encontradas no paciente com 
hepatopatia. 

Questão 10) Assinale a alternativa 
INCORRETA com relação ao 
tratamento nutricional das doenças 
cardiovasculares. 

A) Os fitosteróis presentes na dieta 
são quebrados em esteróis livres e 
ácidos graxos, e introduzidos nas 
micelas, impedindo, assim, a 
entrada ou o deslocamento do 
colesterol para essas. 

B) Na indicação de diuréticos 
espoliadores de potássio deve ser 
recomendado o incremento de 

potássio na dieta por meio do 
aumento no consumo de frutas, 
legumes e verduras e 
leguminosas. 

C) No paciente com insuficiência 
cardíaca congestiva (ICC) 
descompensada, preconiza-se 
dieta hipocalórica e restrita em 
líquidos. 

D) A ingestão de ômega-3 aumenta o 
LDL e reduz os triglicerídeos 
séricos. 

E) Na doença coronariana, devem-se 
oferecer refeições pouco 
volumosas, fracionadas, ricas em 
fibras vegetais, e hipolipídicas. 

Questão 11) Com relação à 
aterosclerose, assinale a alternativa 
correta. 

A) As isoflavonas estão relacionadas a 
maior incidência de doença arterial 
coronariana. 

B) A suplementação de vitaminas B12, 
B6 e ácido fólico é recomendada na 
prevenção da aterosclerose. 

C) Os flavonoides podem prevenir a 
aterosclerose por inibir a oxidação 
das LDL, diminuindo sua 
aterogenicidade e, 
consequentemente, o risco de 
doença arterial coronária. 

D) A formação das estrias gordurosas, 
que são a primeira lesão 
reconhecível da aterosclerose, 
independe do acúmulo progressivo 
de lípides intracelulares nas células 
espumosas e/ou extracelulares. 

E) A aterosclerose decorre 
exclusivamente da 
hipercolesterolemia. 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 12) Assinale a alternativa 
correta em relação ao diagnóstico 
antropométrico na criança. 

A) Os índices e parâmetros previstos 
para avaliação nutricional são peso 
por idade, estatura por idade, 
circunferência da cintura e índice 
de massa corporal (IMC). 

B) O índice de estatura/idade é 
indicado na avaliação de 
programas de suplementação 
alimentar e de pacientes 
hospitalizados. 

C) Um atraso do crescimento é 
caracterizado quando a deficiência 
de estatura, em relação ao padrão 
para idade e sexo, for superior a 
15%. 

D) Os aspectos mais importantes a 
serem considerados no gráfico de 
crescimento da criança são o 
número de pesagens realizadas e 
as doenças que a criança já teve. 

E) Considera-se uma criança obesa 
quando seu peso para a estatura 
está acima do percentil 97. 

Questão 13) Assinale a alternativa 
correta, com relação à anemia 
falciforme. 

A) A alimentação deve ser rica em 
ferro, rica em folato e hipolipídica. 

B) A dieta deve ser suplementada 
com vitamina K e folato. 

C) Devem-se evitar alimentos com 
alto teor de ferro e preferir 
alimentos ricos em ácido fólico, 
cobre, zinco e vitamina E. 

D) A dieta deve ser hiperproteica, 
hiperférrica e hipervitamínica 
(ácido fólico, complexo B, C, D, E). 

E) Alimentos ricos em cobre e zinco 
devem ser evitados na dieta. 

Questão 14) Com relação ao IMC 
(índice de massa corporal), assinale a 
alternativa correta. 

A) O IMC estabelece relação com a 
proporcionalidade do corpo, pois 
usa as medidas do peso e da 
altura. 

B) O IMC é um indicador direto do 
estado nutricional de um indivíduo. 

C) É considerado eutrófico um adulto 
com IMC > 18,5 e < 30kg/altura2 

(m). 
D) O IMC é um indicador de simples 

utilização, porém de alto custo. 
E) Classifica-se como de baixo peso o 

indivíduo com IMC na faixa de 
18,5 a 24,9kg/altura2 (m). 

Questão 15) São consequências da 
deficiência de ácidos graxos 
essenciais: 

A) descamação da pele, queda de 
cabelo, hepatomegalia, dificuldade 
de cicatrização de feridas. 

B) diarreia, queda de cabelo, 
calcificação óssea, adelgaçamento 
da pele. 

C) constipação, hiperceratose, 
osteoporose, adelgaçamento da 
pele. 

D) constipação, queda de cabelo, 
calcificação óssea, espessamento 
da pele. 

E) constipação, hiperceratose, 
osteoporose, espessamento da 
pele. 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 16) Relacione corretamente 
cada conceito ao sistema ou órgão 
correspondente. 

1) Conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou a prevenção de 
qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da 
saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. 

2) Conjunto de ações capazes de 
eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e 
da circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse 
da saúde. 

3) Oferece aos gestores de saúde, 
pesquisadores e entidades da 
sociedade informações da maior 
relevância para a definição de 
prioridades nos programas de 
prevenção e controle de doenças, 
a partir das declarações de óbito 
coletadas pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde (SES). 

4) Principal instrumento de coleta de 
dados das doenças de notificação 
compulsória e outros agravos. 

( ) Vigilância Sanitária 
( ) Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) 
( ) Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) 
( ) Vigilância Epidemiológica 

Marque a alternativa que apresenta a 
sequência correta das respostas. 

A) 2 - 4 - 3 - 1 
B) 1 - 4 - 3 - 2 
C) 4 - 1 - 3 - 2 
D) 1 - 3 - 4 - 2 
E) 2 - 3 - 1 - 4 

Questão 17) O Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Criança inclui as 
seguintes ações básicas, EXCETO: 

A) imunização; 
B) controle das doenças diarreicas; 
C) controle das infecções respiratórias 

aguda; 
D) controle das doenças 

imunopreveníveis; 
E) controle das infecções renais 

agudas. 

Questão 18) Ao planejar um 
cardápio para uma Unidade de 
alimentação e nutrição (UAN), o 
nutricionista deve levar em 
consideração, EXCETO: 

A) o número de funcionários 
existentes. 

B) a escolha de alimentos com vistas 
à prevenção de doenças crônicas 
não transmissíveis. 

C) as necessidades nutricionais da 
clientela. 

D) a escolha de alimentos que 
promovam variações quanto a 
sabor, consistência, temperatura, 
alimentação saudável, 
independentemente do custo. 

E) a elaboração do cardápio como 
etapa inicial para a previsão e 
compra dos gêneros. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 19) Em relação a recém-
nascidos de baixo peso e recém-
nascidos pré-termo, considere as 
afirmativas: 

I. Em recém-nascidos pré-termo, a 
elevação da oferta de tocoferol em 
dietas ricas em ácidos graxos poli-
insaturados previne o 
desenvolvimento de anemia 
hemolítica. 

II. A alimentação de um recém-
nascido de baixo peso deve ser 
feita imediatamente após o parto, 
no seio materno. 

III. No recém-nascido pré-termo, as 
enzimas proteolíticas conferem boa 
capacidade de digestão de 
proteínas. 

IV. A intolerância à glicose 
apresentada pelo recém-nascido 
prematuro de baixo peso, ao 
nascer, decorre da inadequação da 
produção de insulina. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente I e II estão corretas. 
B) Somente I e III estão corretas. 
C) Somente II e IV estão corretas. 
D) Somente III e IV estão corretas. 
E) Somente a IV está correta. 

Questão 20) Sobre a alimentação da 
nutriz, é correto afirmar: 

A) A lactante não precisa aumentar 
sua ingestão de cálcio para 
prevenir a depleção desse mineral 
durante a lactação. 

B) A lactante necessita de um 
aumento energético de 505 a 675 
kcal/dia, dependendo do estado 
nutricional da nutriz, para produzir 
quantidade adequada de leite. 

C) Durante a lactação, as necessidades 
nutricionais da mulher são inferiores 
às da gestação. 

D) O cálculo da necessidade de 
proteína da nutriz é baseado na 
correlação entre o volume do leite 
secretado e o aumento do peso 
durante a gestação. 

E) O aumento da ingestão de fibras 
dietéticas para tratamento da nutriz 
constipada necessita de 
acompanhamento nutricional, pois 
pode ocorrer a redução na 
biodisponibilidade de magnésio. 

Questão 21) Com relação ao 
acompanhamento e cuidado nutricional 
durante a gestação, é INCORRETO 
afirmar: 

A) Quando o ganho de peso da 
gestante avançar além do esperado, 
recomenda-se rastrear doença 
hipertensiva específica da gravidez e 
diabetes mellittus. 

B) O volume sanguíneo da gestante se 
expande em torno de 30%, 
resultando em diminuição de 
hemoglobina, albumina e vitaminas 
lipossolúveis, que devem ser 
suplementadas. 

C) Dentro das orientações quanto às 
recomendações energéticas e ganho 
de peso da gestante, deve ser 
primariamente avaliado o índice de 
massa corporal (IMC) pré-
gestacional. 

D) A deficiência de folato na gestação 
está associada à anemia 
megaloblástica. 

E) A gestante cardiopata deve ser 
acompanhada no sentido de 
observar-se, além das necessidades 
básicas, o aporte energético para 
controle de ganho de peso. 
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Questão 22) Assinale (V) para 
verdadeiro e (F) para falso no que diz 
respeito aos serviços de alimentação 
e nutrição. 

( ) O número de refeições, o padrão 
dos cardápios, a modalidade e 
sistema de distribuição, a 
política de compras e 
abastecimento são fatores que 
interferem no dimensionamento 
da área de uma unidade de 
alimentação e nutrição (UAN). 

( ) As áreas de armazenamento à 
temperatura ambiente, de uma 
UAN, devem ser de fácil acesso 
e dispor de espaço suficiente 
para acomodar os produtos, 
além de conter piso resistente e 
prateleiras a 30cm do piso. 

( ) Com o objetivo de ser mais 
funcional e acessível, a UAN 
deve estar localizada em andar 
térreo e em bloco isolado. 

( ) A determinação de pontos 
críticos de controle, no processo 
de produção de refeições, tem 
como objetivo identificar os 
fatores de correção e de cocção 
dos alimentos. 

( ) Entre os fatores que 
proporcionam condições 
favoráveis de trabalho, podemos 
mencionar: tipo de piso, área 
física e tipo de equipamento. 

Marque a alternativa que apresenta a 
sequência correta das respostas. 

A) F - V - F - F - F 
B) V - F - F - F - F 
C) V - V - V - V - F 
D) F - F - V - F - V 
E) V - V - V - F - F 

Questão 23) De acordo com a RDA 
(ingestão dietética recomendada), um 
lactente com 2 meses de idade, sexo 
masculino, tem as necessidades de 
energia, proteína e cálcio, 
respectivamente, de: 

A) 130kcal/kg; 1,0 e 1,5g ptn/kg e 
600mg. 

B) 130kcal/kg; 1,5 e 2,0g ptn/kg e 
600mg. 

C) 90kcal/kg; 1,0 e 1,5g ptn/kg e 
400mg. 

D) 95kcal/kg; 9,1g/dia e 210mg/dia. 
E) 85kcal/kg; 0,8 e 1,2g ptn/kg e 

600mg. 

Questão 24) Assinale a alternativa 
correta no que diz respeito aos 
cuidados na higiene e na preservação 
dos alimentos. 

A) Na recepção de gêneros, deve ser 
conferida a qualidade do alimento 
observando-se cor, sabor, aroma, 
aspecto, temperatura, embalagem e 
condições do entregador e veículo. 

B) A ação corretiva mais adequada 
para evitar a multiplicação de 
bactérias patogênicas no 
descongelamento de carnes e aves é 
descongelar em água corrente. 

C) No processamento dos alimentos 
para consumo, as variáveis que 
apresentam grande importância no 
preparo e no controle dos 
microrganismos são a acidez e a 
alcalinidade. 

D) O calor é o método considerado 
como germicida na conservação dos 
alimentos. 

E) A aplicação de calor garante a 
eliminação de microrganismos e 
toxinas dos alimentos. 
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Questão 25) A respeito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), assinale a 
alternativa correta. 

A) Os serviços de saúde dos hospitais 
universitários e de ensino integram 
o SUS, mediante convênio, 
preservados sua autonomia 
administrativa e financeira, o 
patrimônio, o ensino, a pesquisa e 
a extensão, nos limites conferidos 
pelas instituições a que sejam 
vinculados. 

B) É livre a participação direta ou 
indireta de empresas de capital 
estrangeiro na assistência à saúde 
no Brasil. 

C) As instituições privadas podem 
participar de forma complementar 
do SUS, segundo suas diretrizes 
específicas, mediante contrato ou 
convênio. 

D) O município está obrigado por lei a 
investir 35% dos recursos públicos 
no financiamento do SUS. 

E) As instituições privadas podem 
participar de forma integral do 
SUS, segundo suas diretrizes 
específicas, mediante contrato. 

Questão 26) A articulação das 
políticas e programas do Sistema 
Único de Saúde (SUS), de acordo com 
a _____, no capítulo que se destina à 
organização, direção e gestão, 
abrangerá, entre outras, as 
atividades de Vigilância Sanitária e 
farmacoepidemiologia, recursos 
humanos, ciência e tecnologia. 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 

 

A) Lei nº 8.142, de 1990 
B) Lei nº 8.080, de 1990 
C) Constituição Federal de 1988, 

Capítulo 2, Seção 2 (da Saúde), 
art. 198 

D) Lei nº 3.916, de 1999 
E) Norma Operacional Básica (NOB) 

nº1, de 1996 

Questão 27) Sobre recrutamento e 
dimensionamento de pessoal em um 
serviço de alimentação e nutrição, é 
correto afirmar: 

A) O recrutamento interno visa à 
oferta de novas oportunidades e 
renovação de ideias. 

B) Segundo a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), a proporção de 
substitutos de folga a ser prevista 
como acréscimo do quadro de 
pessoal do serviço é de 1 
substituto para cada 6 
funcionários. 

C) Para o dimensionamento de 
pessoal operacional é necessário 
levar em consideração o número 
de funcionários substitutos de 
folga apenas. 

D) A modalidade do serviço e a 
política de compras interferem no 
dimensionamento e na qualificação 
dos recursos humanos. 

E) O número de funcionários fixos em 
uma unidade de alimentação e 
nutrição, onde são servidas 600 
refeições, com jornada de trabalho 
de sete horas diárias, é de 30 
funcionários. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 28) Relacione corretamente 
as colunas. 

1) Ministério da Saúde (MS) e 
estados 

2) Plano Diretor de Regionalização 
(PDR) 

3) Regionalização 
4) Pacto dos Indicadores de Atenção 

Básica 
5) Plano Nacional de Saúde 

( ) Instrumento que é 
operacionalizado mediante 
programas e/ou projetos, nos 
quais são definidas as ações e 
atividades específicas, bem como 
o cronograma e os recursos 
necessários, expressando a 
direcionalidade das políticas de 
saúde do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no âmbito federal de 
gestão. 

( ) Documento que deverá expressar 
o desenho final do processo de 
identificação e reconhecimento 
das regiões de saúde, em suas 
diferentes formas, em cada 
estado e no Distrito Federal, 
objetivando a garantia do acesso, 
a promoção da equidade, a 
garantia da integralidade da 
atenção, a qualificação do 
processo de descentralização e a 
racionalização dos gastos e 
otimização de recursos. 

( ) Forma de avaliação utilizada pelo 
Ministério da Saúde (MS) para 
analisar o desempenho dos 
municípios na execução das ações 
básicas de saúde. 

( ) Diretriz do Sistema Único de 
Saúde (SUS) que define o eixo 
estruturante de Pacto de Gestão 

para orientar a descentralização 
das ações e serviços em saúde e 
os processos de negociação e 
pactuação entre gestores. 

( ) Responsáveis pelo financiamento 
e aquisição dos medicamentos de 
dispensação excepcional. 

Marque a alternativa que apresenta a 
sequência correta das respostas. 

A) 3 - 2 - 4 - 5 - 1 
B) 3 - 5 - 2 - 1 - 4 
C) 5 - 2 - 4 - 3 - 1 
D) 4 - 2 - 3 - 1 - 5 
E) 5 - 1 - 3 - 2 - 4 

Questão 29) Com relação ao 
tratamento nutricional para 
atendimento ao paciente com 
traumatismo, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) A terapêutica nutricional objetiva 
impedir a deterioração de massa 
celular corporal. 

B) As alterações metabólicas que 
predominam na fase aguda são: 
gliconeogênese, hiperglicemia e 
aumento da síntese de ureia. 

C) Um paciente com fraturas 
múltiplas e estável 
hemodinamicamente deve receber 
um aporte normocalórico, 
normoproteico e hipoglicídico. 

D) A glutamina é considerada um 
nutriente essencial para pacientes 
politraumatizados por aumentar os 
níveis de IgA intestinal. 

E) Em pacientes com traumatismos, a 
desnutrição proteica é 
frequentemente observada devido 
à presença de hipoalbuminemia e 
diminuição da competência 
imunológica. 
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Questão 30) A orientação do 
nutricionista a uma gestante que se 
queixa de náuseas e vômitos 
frequentes deve ser: 

A) Refeições frequentes, ricas em 
carboidratos, com volume 
diminuído, alimentos facilmente 
digeríveis, preferencialmente 
secos. 

B) Refeições com intervalos maiores, 
ricas em proteínas, com alimentos 
secos e facilmente digeríveis. 

C) Refeições frequentes, com volume 
normal, alimentos ricos em fibras. 

D) Refeições frequentes, volume 
aumentado, rica em líquidos e 
fibras. 

E) Refeições com intervalos maiores, 
volume diminuído, ricas em fibras 
e alimentos preferencialmente 
secos. 

Questão 31) Assinale a alternativa 
INCORRETA com relação às 
carências de nutrientes e suas 
respectivas manifestações clínicas ou 
doenças. 

A) Riboflavina – estomatite angular e 
queilite. 

B) Ácido ascórbico – gengivas 
esponjosas e presença de 
sangramento. 

C) Biotina – cardiomegalia. 
D) Proteínas e zinco – cabelo seco, 

sem brilho e despigmentado. 
E) Iodo e vitamina D – bócio e 

raquitismo. 

Questão 32) Sobre o leite, assinale 
a alternativa correta. 

A) A vitamina A tem o seu valor 
modificado após a fervura do leite 
por três minutos. 

B) A diferença entre os leites do tipo 
B e do tipo C está no fato de esse 
último ser natural, integral e 
pasteurizado. 

C) A cor esbranquiçada do leite se 
deve à presença de fosfatos de 
cálcio e da caseína. 

D) O tom amarelado do soro do leite 
se deve à cianocobalamina. 

E) A indicação de que o leite foi 
pasteurizado adequadamente pode 
ser feita mediante o exame 
negativo para a enzima lactase. 

Questão 33) Sobre as frutas, 
relacione corretamente as colunas.  

1) Caju 
2) Maçã 
3) Marmelo 
4) Abacaxi 

( ) Contém grande concentração 
de pectina. 

( ) O éster metilbutirato é o 
responsável pelo odor 
característico desta fruta. 

( ) Contém até 5% de carboidrato. 
( ) O ácido málico é o ácido 

orgânico encontrado nesta 
fruta. 

Marque a alternativa que apresenta a 
sequência correta das respostas. 

A) 3 - 4 - 2 - 1 
B) 3 - 4 - 1 - 2 
C) 3 - 1 - 4 - 2 
D) 4 - 2 - 1 - 3 
E) 1 - 3 - 4 - 2 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 34) Assinale a alternativa 
correta com relação à fenilcetonúria. 

A) Considera-se com fenilcetonúria 
um bebê com nível sorológico de 
tirosina baixo (4:1) e de 
fenilalanina por 100ml, acima de 
50ml. 

B) Na fenilcetonúria, a deficiência ou 
inatividade da fenilalanina-
hidroxilase impede a 
metabolização da fenilalanina em 
tirosina. 

C) A histidina deve ser acrescentada 
em fórmulas infantis próprias para 
fenilcetonúricos. 

D) O aspartame pode ser utilizado por 
pacientes com fenilcetonúria. 

E) O tratamento nutricional adequado 
de fenilcetonúria é com restrição 
de proteínas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 35) Assinale a alternativa 
correta sobre licitação. 

A) Igualdade, legalidade, moralidade 
e impessoalidade são considerados 
princípios básicos da licitação. 

B) No contrato, há acordo de 
vontades sem obrigações 
recíprocas. 

C) Sigilo é um princípio básico da 
licitação. 

D) Obras e serviços não necessitam 
de licitação. 

E) Para o cumprimento de um 
contrato de licitação, refeições 
preparadas podem ser recebidas 
provisoriamente para verificação 
de sua conformidade. 

 

 




