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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições, e a prova discursiva, seguida de uma página para rascunho. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 06 a 09 

CINHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

DISCURSIVAS 31 a 32 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

NUTRICIONISTA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Em Mariana e em Paris o Estado não estava lá para te 

defender 
 

Após os ataques em Paris, que deixaram um 
trágico saldo de 129 mortos e de centenas de feridos, 
pulularam nas redes sociais comparações com os 143 
homicídios por dia no Brasil e ainda com a catástrofe 
ambiental e humana ocorrida na cidade mineira de 
Mariana. 

Os que comparam o mar de lama que invadiu a 
cidade brasileira com o mar de sangue nas ruas de 
Paris são solidários à dor na destruição e nas vidas 
ceifadas de compatriotas, mas ignoram a abissal 
diferença entre aqueles que por negligência, 
irresponsabilidade ou descaso permitiram que a 
barragem ruísse – e merecem punição exemplar, 
embora eu duvide que aconteça – daqueles que 
premeditadamente, ao se explodirem ou abrir fogo 
contra vítimas indefesas e inocentes estavam 
atacando todos os valores e a própria civilização 
ocidental. 

Não há como negar que os perpetuadores do 
terror na Cidade Luz possuem o claro objetivo de 
matar cada mulher, cada criança, cada homem que 
considere um "infiel", e assim o farão sempre que 
possível. Em resumo, temos uma tragédia tipicamente 
brasileira, fruto do descaso e irresponsabilidade ao 
lado de um ataque, uma declaração de guerra aos 
valores do mundo livre. 

Óbvio que os números da criminalidade no 
Brasil são absolutamente assustadores. Só em 2014 
foram 56.337 assassinatos, dos quais 92% ficarão sem 
qualquer tipo de punição. Some-se a isso mais de 50 
mil estupros declarados por ano e milhares, quiçá 
milhões, de outros crimes. Se há uma comparação 
aceitável entre o caos na segurança pública brasileira 
e a tragédia francesa é que o Estado se mostra 
absolutamente incapaz de proteger seus cidadãos. As 
instituições não são e nunca serão onipresentes. 

A dura verdade é que nossos "protetores" 
quase nunca estarão lá para evitar tragédias pessoais 
ou coletivas. E querem saber a verdade? O Estado não 
tem qualquer obrigação de proteger individualmente 
cada cidadão – e não sou eu que estou dizendo isso, é 
o próprio Estado. 

Em 2013, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça gaúcho (TJRS) negou recurso de mulher e filha 
que ajuizaram ação indenizatória contra o Estado do 
Rio Grande do Sul pela morte de seu companheiro e 
pai. A vítima vinha sendo ameaçada por criminosos 
que haviam furtado a oficina de seu pai. Boletins de 
ocorrência foram feitos, mas dias depois as ameaças 
se confirmaram com seu assassinato. Em sua 
sentença declarou o magistrado: "tem o Estado a 
obrigação constitucional de prestar segurança pública, 
policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, 
todavia, a ação preventiva em particular a cada 
cidadão e sua família em todos os locais e 
circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os 
agentes estatais estivessem presentes em todos os 
lugares, ao mesmo tempo". 

O Estado não estava nas ruas tomadas pela 
lama em Mariana, o Estado não estava no Bataclan ou 
nos restaurantes de Paris e o Estado não estava lá, em 
2014, nos mais de 55 mil assassinatos no Brasil. Por 
que então algumas pessoas continuam insistindo que 
o direito de defesa do cidadão pode ser substituído 
por essa proteção estatal, quase dando ares de 
proteção divina a ela? Que respondam os defensores 

do desarmamento do cidadão, aqueles que, não 
raramente, de dentro de seus carros blindados e com 
escoltas armadas, pregam o monopólio das armas nas 
mãos do Estado, que não estará lá quando você 
precisar. 
 
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao 

 

Questão 01  
 
O autor do texto: 
 

(A) Aproxima as duas recentes tragédias que 
ocorreram em Paris (França) e Mariana (MG-
Brasil), ao entendê-las, igualmente, como 
descaso do Estado. 
 

(B) Acredita que há uma diferença entre o que 
ocorreu em Paris e o que ocorreu em Mariana: 
no primeiro caso, houve crime premeditado; no 
segundo caso, trata-se de negligência, 
irresponsabilidade, descaso. 

 
(C) Afirma que, no Brasil, anualmente, o número de 

homicídios é inferior ao número de mortes 
registradas nas tragédias citadas. 

 
(D) Defende o desarmamento do cidadão e a 

descriminalização das drogas.  
 

Questão 02  
 
Expressões figuradas ou com sentido conotativo, 
empregadas no texto, EXCETO: 
 

(A) Mar de lama / Mar de sangue. 
(B) Cidade Luz. 
(C) Dura verdade. 
(D) Segurança pública. 

 

Questão 03  
 

Quanto ao significado das palavras, assinale a 
alternativa CORRETA, de acordo com o texto de 
referência: 
 

(A) Onipresentes – ausência de poder. 
(B) Pulularam – fervilharam. 
(C) Quiçá – sempre. 
(D) Ceifadas – humilhadas. 

 

Questão 04  
 
Ao utilizar as palavras “infiel” e “protetores”, o autor 
emprega aspas, tendo em vista que ele precisa: 
 

(A) Destacar sua ironia. 
(B) Marcar o discurso citado. 
(C) Evidenciar graficamente o uso de neologismo. 
(D) Intensificar o verdadeiro significado das 

palavras. 
 

Questão 05  
 
Quanto ao caso ocorrido no Rio Grande do Sul, 
descrito no texto, é CORRETO afirmar: 
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(A) No ano de 2013, a 10ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça gaúcho (TJRS) acatou 
recurso de uma mulher e sua filha, por conta do 
assassinato de um homem – companheiro e pai. 
 

(B) Nenhum boletim de ocorrência foi registrado. 
 

(C) O Estado tem a obrigação constitucional de 
ação preventiva em particular a cada cidadão e 
a sua família. 

 
(D) O Estado do Rio Grande do Sul negou tal ação 

indenizatória. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 06  
 
“Maior arquiteto brasileiro, já foi eleito o 9º maior gênio 
vivo e um dos nomes mais importantes da arquitetura 
moderna mundial. Responsável pelas principais obras 
de Brasília, o artista é admirado em todo o mundo e 
recebeu os principais prêmios da área”. O texto refere-
se a: 
 

(A) Oscar Niemeyer. 
(B) João Niemeyer. 
(C) José Niemeyer. 
(D) Dirceu Niemeyer. 
 

Questão 07  
 
A típica “calça larga” abotoadas no tornozelo, usada 
pelos gaúchos recebe o nome de:  
 

(A) Coaca. 
(B) Bombacha. 
(C) Lambreta.  
(D) Chulipa. 

 

Questão 08  
 
Assinale a alternativa que representa a moeda oficial 
da Argentina: 
 

(A) Euro argentino. 
(B) Iene argentino. 
(C) Rublo argentino.  
(D) Peso argentino. 

 

Questão 09  
 
O combustível biodegradável derivado de fontes 
renováveis como óleos vegetais e gorduras animais 
recebe o nome de: 
 

(A) Etanol. 
(B) Biodiesel.  
(C) Clorophilo.  
(D) Metanol. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
Segundo SHEMIN 2007, o envelhecimento é 
considerado um processo natural, dinâmico, 
progressivo e irreversível, no qual ocorrem alterações 
morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, 
comportamentais e psicossociais. Com o 

envelhecimento, ocorre aumento progressivo da 
massa gordurosa e diminuição da massa magra (água, 
tecido ósseo, tecido muscular). Por isso, no 
envelhecimento existe um processo normal 
caracterizado pela redução involuntária da massa 
muscular, a qual leva a perda e atrofia das fibras 
musculares, denominada: 

 

(A) Diminuição no metabolismo Basal.  
(B) Catabolismo Muscular. 
(C) Sarcopenia. 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 11  
 
As vitaminas Lipossolúveis estão disponíveis em 
alimentos, especialmente lipídicos, que necessitam da 
bile para sua absorção e tem transporte via circulação 
linfática juntamente com os lipídios de cadeia longa, 
fonte de ácidos graxos essenciais. Vitaminas 
Lipossolúveis incluem as vitaminas: 

 

(A) Vitaminas A, C e complexo B. 
(B) Vitaminas A, D, E e K. 
(C) Vitaminas B12, B2, C, Acido pantotênico. 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 12  
 
O Nutricionista pode apresentar a seguinte estratégia 
para prevenir a obesidade infantil e doenças 
associadas: 

 

(A) Evitar o uso das mudanças dietéticas saudáveis 
e atividade física regularmente. 
 

(B) Excluir totalmente os alimentos fontes de 
carboidratos simples.  

 
(C) Estimular a prática.  

 
(D) Estimular os pais a serem exemplos tanto em 

relação à alimentação saudável quanto às 
atividades físicas.   
  

Questão 13  
 
A avalição do idoso Nutricional Subjetiva e objetiva: 

 

(A) Possibilita a triagem dos pacientes em maior 
risco nutricional e permite traçar o diagnóstico 
nutricional e auxilia no planejamento, 
implementação e acompanhamento de 
intervenções nutricionais. 
 

(B) Possibilita a triagem dos pacientes em maior 
risco nutricional e permite traçar o diagnóstico 
nutricional e acompanhamento de intervenções 
nutricionais. 

 
(C) Possibilita utilizar parâmetros para realizar a 

História clínica, exame físico e métodos simples 
e de baixo custo e boa reprodutibilidade e 
confiabilidade. 

 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 14  
 
Recordatório 24 horas se deve: 
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(A) Resumo da alimentação do dia anterior. 
 

(B) Perguntar quais foram os alimentos ingeridos 
em cada refeição ao longo das 24 horas 
anteriores e posteriores. 

 
(C) Perguntar quais foram os alimentos ingeridos 

em cada refeição ao longo das 24 horas 
anteriores. 

 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 15  
 
A Doença Aterosclerótica é uma: 

 
(A) Doença multifatorial e sistêmica que se 

desenvolve a partir de dano endotelial, cursando 
com formação de placas gordurosas que podem 
ou não originar manifestações clínicas 
cardiovasculares. 
 

(B) Doença multifatorial e sistêmica que se 
desenvolve a partir de dano endotelial, cursando 
com formação de placas gordurosas que podem 
originar manifestações clínicas 
cardiovasculares. 

 
(C) Doença que se caracteriza pelo acúmulo de 

material lipídico no espaço extracelular na 
camada íntima do endotélio, recoberto por capa 
fibrosa que se desenvolve em artérias das 
musculares média e grande (coronárias e 
artérias das extremidades inferiores) e em 
artérias elásticas (aorta, carótidas e ilíacas). 

 
(D)  Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 16  
 
Relação entre os fatores dietéticos e as dislipidemias: 

 

(A) Alto consumo de Calorias, Carboidratos e 
ácidos graxos poli-insaturados e Trans. 
 

(B) Consumo diário de ácidos graxos saturados e 
trans e alto consumo de calorias. 

 
(C) Alto consumo de ácidos graxos saturados e 

trans, excesso de sódio alimentar, alto consumo 
de calorias. 

 
(D) Alto consumo de Carboidratos, colesterol 

alimentar, consumo de calorias e ácidos graxos 
saturados e trans. 

 

Questão 17  
 
As Fibras insolúveis: 

 

(A) São representadas pela pectina (frutas) e pelas 
gomas (aveia, cevada e leguminosas: feijão, 
grão de bico, lentilha e ervilha), reduzem o 
tempo de transito gastrointestinal. 
 

(B) Não atuam sobre a colesterolemia, mas 
aumentam a saciedade, auxiliando na redução 
da ingestão calórica. São representadas pela 
celulose (trigo), hemicelulose (Grãos) e lignina 
(Hortaliças). 

(C) São carboidratos complexos, não absorvidos 
pelo intestino, com ação reguladora na função 
gastrointestinal. 
 

(D) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Questão 18  
 
Antropometria é a medida das dimensões corpóreas 
empregadas na avaliação nutricional , que são: 

 

(A) Dobras cutâneas e IMC. 
 

(B) Peso, Estatura, (circunferências e perímetros 
corporais) e dobras cutâneas. 

 
(C) Peso, Estatura, e dobras cutâneas. 

 
(D) (circunferências e perímetros corporais), dobras 

cutâneas. 
 

Questão 19  
 
A fruta é um alimento que possui aroma característico 
e é sempre recomendado o seu uso para uma 
alimentação equilibrada, dentre seus nutrientes se 
destacam: 

 
(A) Antioxidantes, Fibras, lipídios. 
(B) Vitaminas, proteínas e magnésio. 
(C) Carboidratos e fibras. 
(D) Vitamina D, complexo B e Fibras. 

 

Questão 20  
 
Todos os manipuladores de alimentos precisam 
conhecer informações sobre a prática de medidas de 
higiene que devem ser utilizadas para evitar: 

 

(A) Contaminação química, física ou microbiológica, 
ou por outras substâncias indesejáveis. 
 

(B) Contaminação física ou biológica.  
 

(C) Todas as substâncias indesejáveis e 
procedentes do cabelo, boca, nariz, garganta, 
roupas, calçados, utensílios e pragas. 

 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 21  
 

A gestação é uma etapa da vida da mulher de maior 
vulnerabilidade nutricional, estando, por exemplo, 
mais sujeita a intercorrências decorrentes da má 
alimentação, em um momento em que o organismo 
está em intenso anabolismo que determina expressivo 
aumento das necessidades nutricionais. E nas 
primeiras semanas são decisivas para a formação e 
fechamento do tubo neural, que posteriormente se 
desenvolverá para formar o cérebro e a medula 
espinhal. Por isso, a má formação do tubo neural pode 
estar associada com a deficiência de: 

 
(A) Vitamina C (Ácido Ascórbico) e Ácido fólico. 
(B) Vitamina A, Vitamina C e ácido Fólico. 
(C) Vitamina K, complexo B. 
(D) Ácido Fólico. 
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Questão 22  
 
Em relação à composição do leite materno, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

(A) Colostro é um fluído secretado pela glândula 
mamária imediatamente após o parto que 
possui dez vezes mais caroteno do que o leite 
maduro. 
 

(B) Em relação às proteínas do leite materno, a 
principal constituinte é galactose. 

 
(C) A lactose é o principal carboidrato encontrado 

no leite humano, mas também contém grandes 
quantidades de galactose, frutose e outros 
oligossacarídeos. 

 
(D) O Colostro apresenta cor amarela intensa, 

devido conter menos caroteno do que o leite 
maduro. 

 

Questão 23  
 
Quanto ao hormônio Ocitocina, relacionado com a 
Ejeção do Leite materno, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) A ocitocina é responsável pela ejeção e 
aumento da produção do leite materno. 
 

(B) Impulsos nervosos sensoriais do mamilo são 
levados ao hipotálamo, estimulando liberação 
de ocitocina, a qual reduz o sangramento pós-
parto e permite involução uterina mais rápida. 

 
(C) Responsável pela qualidade e produção do leite 

materno. 
 

(D) Envolvida na síntese e na Ejeção do leite 
materno. 

 

Questão 24  
 
A educação ou aconselhamento nutricional é o 
processo: 

 

(A) Pelo qual os sujeitos são efetivamente 
orientados a selecionar e seguir 
comportamentos alimentares e de estilo de vida 
desejáveis, resultando principalmente em 
mudanças de práticas e comportamentos. 
 

(B) Pelo qual os sujeitos são orientados à mudança 
dos hábitos alimentares de acordo com suas 
necessidades e preferências alimentares. 

 

(C) Pelo qual os sujeitos são efetivamente 
orientados a selecionar e seguir 
comportamentos alimentares e de estilo de vida 
desejáveis, resultando em complementação de 
conhecimentos, mas, principalmente, em 
mudanças de práticas e comportamentos. 

 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 25  
 

Em relação à Obesidade, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) A obesidade é definida como um acúmulo 
excessivo de tecido adiposo causado por 
alterações entre a quantidade de energia gasta 
e a ingerida que acarreta um Índice de Massa 
corporal (IMC), maior que 30kg/m². 
 

(B) A obesidade é uma patologia crônica 
inflamatória que ocorre repentinamente. 

 
(C) Pode ser definida como uma condição 

patológica acompanhada pelo acúmulo de 
gordura quando comparada com os valores 
previstos para dada estatura, peso, idade e 
Gênero. 

 
(D) Todas alternativas estão corretas. 

 

Questão 26  
 

Em relação à Terapia Nutricional Enteral, é CORRETO 
afirmar que: 

 

(A) Pacientes com trato gastrointestinal (TGI) 
íntegro com apetite diminuído a ponto de não 
ingerirem um mínimo de nutrientes necessários 
ou aqueles que se encontram impossibilitados 
de se alimentar por via oral devem receber 
Terapia Nutricional Enteral. 
 

(B) Consiste na infusão de uma dieta líquida 
administrada por meio de uma sonda colocada 
no estômago. 

 
(C) Consiste na infusão de uma dieta Polimérica, 

Oligomérica, Monomérica. 
 

(D) É um conjunto de procedimentos que visam à 
manutenção ou recuperação do estado 
nutricional do indivíduo, utilizando as vias 
Nazogástrica, Nazoentérica, Gastrostomia, 
jejunostomia. 
 

Questão 27  
 
A anemia corresponde à deficiência no tamanho ou 
número de hemácias ou na quantidade de 
hemoglobina. Em relação a Anemias Hipocrômicas e 
Microcíticas, é CORRETO afirmar: 

 

(A) Anemia hiper-regenerativa, que correspondem à 
anemia aguda pós-hemorrágica e anemia 
hemolítica. 
 

(B) Anemia deficiência de vitamina B12, causada 
pela deficiência dietética e pós-hemorrágica. 

 
(C) Anemia ferropriva, provocada por perda de 

sangue, dieta insuficiente, má absorção, 
consumo ou necessidades aumentadas e 
defeito no transporte plasmático.  

 
(D) Todas alternativas estão corretas. 

 

Questão 28  
 
Sobre o ovo, NÃO é correto afirmar que: 
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(A) As bactérias mais comuns em surtos de 
contaminação com ovos são Salmonella 
Enteritidis e Escherichia Coli. 
 

(B) Além de ser importante reserva de proteínas, 
lipídeos, vitaminas e minerais, o ovo de uma 
galinha contém substâncias promotoras da 
saúde e preventivas de doenças. 

 
(C) A casca do ovo é uma estrutura única na 

natureza, servindo como barreira primária às 
injúrias físicas e invasão de micro-organismos. 

 
(D) Os ovos naturalmente são excelentes fontes de 

vitaminas e particularmente das vitaminas A, D, 
E, K, B1(tiamina), B2 (riboflavina), B12 e ácido 
fólico. 

 

Questão 29  
 
Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), 
NÃO é correto afirmar que: 
 

(A) O objetivo de uma Unidade de Alimentação e 
Nutrição é fornecer refeições equilibradas 
nutricionalmente, com bom nível de sanidade, 
adequadas ao comensal (consumidor em 
alimentação coletiva). 
 

(B) Uma Unidade de Alimentação e Nutrição é uma 
unidade de trabalho que desempenha 
atividades relacionadas à alimentação e 
nutrição, como o fornecimento de refeições. 

 
(C) O trabalho do nutricionista, em uma UAN, 

engloba monitoramento das boas práticas de 
produção, controle higiênico-sanitário da UAN e 
das refeições oferecidas e o atendimento aos 
clientes (Ansaloni, 1999, p.244). 

 
(D) Uma Unidade de Alimentação e Nutrição é uma 

unidade de trabalho que desempenha 
atividades relacionadas à alimentação e 
Nutrição Clínica, como o fornecimento de 
refeições. 

 

Questão 30  
 
Em casos de anemia megaloblástica, ocorre discreta 
icterícia por hemólise associada, língua lisa, gastrite 
atrófica, leucopenia, aumento da bilirrubina indireta, 
diminuição da absorção de vitamina B12, diminuição 
da absorção de ácido fólico, VCM> 1,10, VCM >95 m³. 
Considerando sinais e sintomas da anemia 
megaloblástica, as principais causas são: 

 

(A) Deficiência de cobalamina e ácido fólico. 
 

(B) Deficiência de cobalamina e ácido fólico, Drogas 
farmacológicas, Eritroleucemia, Alterações 
hereditárias. 

 
(C) Drogas farmacológicas, Deficiência de 

cobalamina e ácido fólico, Eritroleucemia. 
 

(D) Deficiência de cobalamina e ácido fólico, Drogas 
farmacológicas. 
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INFORMAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES DISCURSIVAS

 

 

De acordo com Edital de Abertura em seus subitens:

14.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero): a) em casos de não 

atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível 

ou de grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; b)apresentar acentuada 

desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; c) redigir seu texto a 

lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; d) não apresentar as questões 

redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco; e) apresentar 

identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, 

outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);  

14.5  A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os 

aspectos mencionados da Tabela 14.2, da seguinte forma: será atribuída a nota máxima 

de 5,00 (cinco) pontos para cada questão.  

14.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais na soma das questões discursivas 

para não ser eliminado do concurso público.  

14.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da 

prova discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de 

preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova 

discursiva.  

14.8 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada 

questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 

fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 

de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.  

14.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta 

solução das questões, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando 

nesta fase. 
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
 
31. Definição: fibras e suas classificações. 

 

 

RASCUNHO 
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32. Descreva as quatro vias de administração da Nutrição (Alimentação) Enteral: 

 

 

 

RASCUNHO  
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Lunardelli - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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