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CARGO: OPNS – NUTRICIONISTA
O AMOR COMO MEIO, NÃO COMO FIM

Há algo errado na forma como temos vivido nossas relações amorosas. Isso é fácil de ser constatado, pois temos 
sofrido muito por amor. Se o que anda bem tem que nos fazer felizes, o sofrimento só pode significar que estamos numa rota 
equivocada. 
 Vamos nos deter em apenas uma das idéias que governam nossa visão do amor. Imaginamos sempre que um bom 
vínculo afetivo significa o fim de todos os nossos problemas. Nosso ideal romântico é assim: duas pessoas se encontram uma 
com a outra, compõem um forte elo, de grande dependência, sentem-se preenchidas e completas e sonham em largar tudo o que 
fazem para se refugiar em algum oásis e viver inteiramente uma para a outra, usufruindo o aconchego de ter achado sua 
“metade da laranja”. Nada parece lhes faltar. Tudo o que antes valorizavam – dinheiro, aparência física, trabalho, posição 
social, etc. – parece não ter a menor importância. Tudo o que não diz respeito ao amor se transforma em banalidade, algo 
supérfluo que agora pode ser descartado sem o menor problema. 
 Sabemos que quem quis levar essas fantasias para a vida prática se deu mal. Com o passar do tempo, percebe-se que 
uma vida reclusa, sem novos estímulos, somente voltada para a relação amorosa, muito depressa se torna tediosa e 
desinteressante. Podemos sonhar com o paraíso perdido ou com a volta ao útero, mas não podemos fugir ao fato de que 
estamos habituados a viver com certos riscos, certos desafios. Sabemos que eles nos deixam alertas e intrigados; que nos fazem 
muito bem. 
 Os doentes acham que a saúde é tudo. Os pobres imaginam que o dinheiro lhes traria toda a felicidade sonhada. Os 
carentes – isto é, todos nós – acham que o amor é a mágica que dá significado à vida. O que nos falta aparece sempre 
idealizado, como o elixir da longa vida e da eterna felicidade. 
 Se é verdade, então, que o amor nos enche de alegria e coragem – e isso ninguém contesta – por que não direcionar 
essa nova energia para ativar ainda mais os projetos nos quais estamos empenhados? Quando amamos e nos sentimos amados 
por alguém que admiramos e valorizamos, nossa auto-estima cresce, nos sentimos dignos e fortes. Tornamo-nos ousados e 
capazes de tentar coisas novas, tanto em relação ao mundo exterior como na compreensão da nossa subjetividade. Em vez de 
ser um fim em si mesmo, o amor deveria funcionar como um meio para o aprimoramento individual, nos curando das 
frustrações do passado e nos impulsionando para o futuro. Casais que conseguem vivê-lo dessa maneira crescem e evoluem, e 
sob essa condição seu amor se renova e se revitaliza. 

(GIKOVATE, Flávio. Cláudia. São Paulo: Abril, agosto 1989. Condensado)

01) “Com o passar do tempo, percebe-se que uma vida reclusa, sem novos estímulos...” A palavra ou expressão que 
NÃO pode substituir o termo reclusa é: 
A) Presa  B) Sem liberdade  C) Encarcerado  D) Enclausurado E) Desatado 

02) De acordo com o texto, há algo ERRADO nas relações de amor quando: 
A) Aumenta o número de descasados em nossa sociedade. 
B) Se sofre por amor. 
C) O número de pessoas solteiras supera o de pessoas casadas. 
D) O adultério é justificado como inevitável. 
E) O casamento é uma prisão. 

03) “Metade da laranja” é um dito popular. Das alternativas abaixo, o dito popular que tem o mesmo valor de sentido da 
expressão sublinhada é: 
A) “cobertor de orelha”     D) “pé de boi” 
B) “alma gêmea”      E) “mão na roda” 
C) “carne e unha” 

04) “Sonhar com a volta ao útero” significa: 
A) Sonhar gerar novos empreendimentos.   D) Sonhar com a proteção, com o carinho. 
B) Sonhar ter filhos.      E) Sonhar com a vida ao ar livre. 
C) Sonhar e buscar o lado sensível que todos temos. 

05) Segundo o texto, o amor é: 
A) Banal, supérfluo.      D) Uma armadilha. 
B) O remédio para a alma.     E) Um desafio. 
C) Motivo de felicidade. 

06) O título “Amor como meio, não como fim”, significa que: 
A) O amor é o meio de se proteger. 
B) O amor deveria funcionar como meio para o aprimoramento pessoal. 
C) O amor deveria ser uma válvula de escape para a solidão. 
D) O amor estabelece fronteiras. 
E) O amor deveria ser um caminho para a eternidade. 

07) O texto de Flávio Gikovate é considerado: 
A) Didático   B) Narrativo  C) Descritivo  D) Científico  E) Opinativo 
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08) Segundo o texto, os riscos e desafios: 
A) Nos tornam covardes perante o amor. 
B) Dificultam nosso crescimento como seres humanos. 
C) Nos deixam alertas e submissos perante as pessoas que nos cercam. 
D) Nos fazem repensar ações e opiniões. 
E) Nos fazem muitíssimo bem.  

09) O autor considera todos nós carentes porque: 
A) Buscamos a explicação para o sentido de nossa vida. 
B) Humanos que somos, necessitamos de entendimento. 
C) Sentimos que nos falta alguma coisa para sermos completamente felizes. 
D) Sempre estamos sozinhos. 
E) Buscamos sempre viver do passado. 

10) “Casais que conseguem vivê-lo dessa maneira crescem e evoluem...” A palavra sublinhada na frase anterior, se 
refere, no texto, à (ao): 
A) Aprimoramento  B) Futuro  C) Subjetividade D) Ideal romântico E) Amor 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) A estrutura organizacional é a base que permite à empresa organizar-se para atingir seus objetivos. Dentre os 

diversos tipos, existe a estrutura funcional, a qual apresenta as seguintes características: 
A) Liderança autocrática, ação fiscalizadora, comunicação rápida. 
B) Centralização de comando, processo de decisões demorado, ação fiscalizadora. 
C) Dinamismo nas decisões, centralização do comando, presença de conselho diretor. 
D) Comunicação rápida, manutenção do padrão de qualidade do serviço, multiplicidade de comando.  
E) Padrão de produtividade direta, presença de linha/ “staff’indicada, atuação de  gerenciadores de funções. 

12) Uma carne submetida à cocção apresenta uma perda de 25%. Logo, para um porcionamento de 150g e um fator de 
correção 1,25, o per capita líquido e bruto serão, respectivamente: 
A) 180g e 230g  B) 200g e 250g  C) 235g e 265g  D) 250g e 280g  E) 295g e 320g 

13) Em uma Unidade, são servidas 400 refeições e a jornada de trabalho dos funcionários é de 8 horas por dia. 
Considerando que o tempo médio de produção das refeições é de 15 minutos, o número de pessoal fixo nesta unidade 
deverá ser igual a: 
A) 100   B) 120   C) 125   D) 140   E) 155 

14) O instrumento de análise e gestão de materiais utilizados em Unidades de Alimentação e Nutrição é: 
A) Orçamento.      D) Ponto de otimização. 
B) Curva ABC.      E) Indicador de pessoal fixo. 
C) Indicador de restos. 

15) O tratamento medicamentoso da Síndrome Nefrótica consiste na administração de corticosteróides, que, em uso 
prolongado, pode retardar o crescimento da criança e acarretar o seguinte balanço nitrogenado e a respectiva 
retenção hídrica: 
A) Positivo / diminuída.     D) Negativo / aumentada. 
B) Negativo / diminuída.     E) Equilibrado / aumentada. 
C) Positivo / aumentada. 

16) Em crianças com AIDS e com desnutrição, o mineral contra-indicado para suplementação, por apresentar uma 
baixa capacidade de ligação a proteínas e permitir a proliferação de organismos dependentes, é o: 
A) Magnésio  B) Cobre  C) Cálcio  D) Zinco  E) Ferro 

17) As aflatoxinas são agentes de contaminação no seguinte gênero alimentício: 
A) Soja   B) Fígado  C) Melado  D) Repolho  E) Couve-flor 

18) A fibra dietética solúvel demonstra melhora no controle da glicose sangüínea do diabético, quando: 
A) Aumentar a diurese.     D) Retardar a absorção de glicose. 
B) Diminuir o tempo de trânsito intestinal.   E) Diminuir a ingestão hídrica. 
C) Aumentar o esvaziamento gástrico. 

19) No paciente com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, preconiza-se uma dieta: 
A) Hipocalórica e restrita em líquidos.   D) Hipercalórica e restrita em líquidos. 
B) Hipoprotéica e hipolipídica.    E) Hiperprotéica e liberada em líquidos. 
C) Hipercalórica e  hipoprotéica. 

20) Uma das características dos alimentos com elevado teor  cariogênico é : 
A) Conteúdo moderado de gordura.    D) pH menor que 5,5. 
B) Alta concentração de cálcio.    E) pH maior que 7,8. 
C) Conteúdo protéico elevado. 

21) O processo de envelhecimento é marcado pelo seguinte fator: 
A) Elevação da acidez gástrica.    D) Redução da resistência vascular periférica. 
B) Perda da acuidade do paladar.    E) Ganho progressivo da massa corpórea magra. 
C) Aumento da taxa de filtração glomerular. 
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22) Dentre os diversos sintomas da pré-eclâmpsia, destacam-se: 
A) Hipertensão, proteinúria e edema.     D) Proteinúria, hipotensão e obesidade. 
B) Hipertensão, anemia e glicosúria.    E) Hipercolesterolemia, anemia e hiperglicemia. 
C) Hipertensão, edema e hiperglicemia. 

23) Sobre a Administração Pública Municipal podemos afirmar: 
I. A Administração Pública Municipal visa a satisfação das necessidades coletivas dos residentes na cidade do Natal.

II. O Município do Natal juntamente com outros Municípios, os Estados membros e o Distrito Federal formam a 
República Federativa do Brasil. 

III. O Município do Natal é uma pessoa de direito público interno possuindo autonomia político-administrativa. 
Está(ão) correta(s) apenas: 
A) I e II   B) I e III  C) II e III  D) I, II e III  E) N.R.A. 

24) A função Legislativa no Município do Natal é exercido pelo(s): 
A) Prefeito.       D) Vereadores.  
B) Secretários.      E) Promotor de Justiça. 
C) Juiz de Direito.   

25) Constitui-se em um direito à licença do Servidor Público do Natal, EXCETO: 
A) Para o Serviço Militar.   
B) Para desempenho do mandato classista.    
C) Por motivo de doença do cônjuge, sem necessidade prévia de exame médico que ateste a situação. 
D) Para tratar de assuntos particulares. 

 E) Prêmio por assiduidade. 
SAÚDE PÚBLICA

26) A Reforma Sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco referencial 
definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi: 
A) A VIII Conferência Nacional de Saúde de 86.             D) A IX Conferência Nacional de Saúde de 93. 
B) A política das ações integradas de saúde de 80.             E) A implementação dos Conselhos de Saúde Municipais. 
C) A Assembléia Nacional Constituinte de 88. 

27) O financiamento da saúde no Brasil é: 
A) Privado, mas com recursos públicos principalmente municipais. 
B) Majoritariamente público. 
C) Público e privado, repartido igualmente. 
D) Majoritariamente privado, com predominância dos seguros saúde. 
E) N.R.A. 

28) A Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990, é uma das leis que compõem a gestão do Sistema Único de Saúde e 
dispõe sobre: 
A) Os Conselhos de Saúde que não necessitam de Regimento próprio. 
B) A participação da comunidade, apenas no âmbito Federal. 
C) Participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde. 
D) As despesas de custeio do Ministério da Saúde. 
E) Os fundos de saúde para hospitais particulares. 

29) Todos os princípios abaixo regem o Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
A) Comando único.      D) Universalidade. 
B) Equidade.      E) Participação e controle social. 
C) Integralidade. 

30) No SUS, a criação dos Conselhos Municipais de Saúde relaciona-se mais diretamente com o princípio da: 
A) Descentralização.      D) Hierarquização. 
B) Integralidade.      E) Universalização. 
C) Participação popular. 

31) A Lei Federal nº 8080 de 19 de setembro de 1990 dispõe no Capítulo I sobre os Serviços Privados de Assistência à 
Saúde. Nas alternativas abaixo, sobre este assunto, marque o INCORRETO: 
A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais 

liberais, legalmente habilitados. 
B) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de pessoas jurídicas de 

direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. 
C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
D) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não necessariamente, deverão ser observados os princípios 

éticos e as normas expedidas pelo SUS. 
E) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. 
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32) A notificação compulsória de doenças e agravos é atribuição: 
A) Somente de profissionais da área de saúde.   D) De qualquer pessoa. 
B) Somente do médico epidemiologista.   E) Somente dos agentes de saúde. 
C) Do médico, independente da especialidade. 

33) O objetivo final dos dados coletados por sistemas de vigilância numa determinada população é: 
A) Consolidar os dados coletados.    D) Identificar surtos epidêmicos. 
B) Identificar mudanças no padrão de doenças.  E) Recomendar medidas de controle de doenças. 
C) Identificar grupos de alto risco. 

34) Assinale a alternativa que NÃO é um agravo de notificação imediata (24 horas): 
A) Botulismo.      D) Doença meningocócica. 
B) Febre amarela.      E) Raiva humana. 
C) Esquistossomose. 

35) Um tipo particular de epidemia, que se caracteriza por atingir mais de um continente, é chamado de: 
A) Onda epidêmica.      D) Epizootia. 
B) Pandemia.      E) Surto epidêmico. 
C) Endemia. 

CONHECIMENTOS GERAIS
36) O conflito entre Israel e Líbano vem preocupando todo o planeta e recebendo atenção especial da ONU 

(Organização das Nações Unidas) que, através de uma resolução, estabeleceu o cessar fogo na região. Para que isso 
ocorra, a ONU se comprometeu em: 
A) Desarmar o grupo Hezbollah, prendendo seus principais líderes. 
B) Colocar na região uma força de paz com 15 mil soldados e soltar os soldados israelenses reféns do Hezbollah. 
C) Ocupar toda a Faixa de Gaza e fronteira com o Líbano, impedindo a ação terrorista do Hezbollah na região. 
D) Negociar com o governo do Líbano a expulsão dos membros do Hezbollah do país. 
E) Proteger Israel, fechando suas fronteiras, a fim de evitar os ataques vindos do Líbano, Palestina, Síria e Irã. 

37) Em 2005, o mundo foi surpreendido pelos devastadores furacões que atingiram os Estados Unidos, México e Caribe, 
como Katrina e Rita, que foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas. Este ano, a temporada de furacões 
começou forte e preocupante novamente, despertando a atenção de todo o mundo. No que diz respeito a esse 
fenômeno da natureza, é correto afirmar, EXCETO: 
A) Os furacões se formam sempre em uma área de centenas de quilômetros, e em condições especiais: no meio dos 

oceanos, em regiões de águas muito quentes e ventos calmos. 
B) O furacão é um fenômeno tipicamente tropical que ocorre a partir da evaporação de água para a atmosfera, em grandes 

proporções. 
C) No Brasil, os cientistas achavam que era impossível ocorrer algum furacão, mas muitos especialistas mudaram de 

opinião em março do ano passado, quando a tempestade Catarina atingiu o sul do país. 
D) A idéia de usar nomes surgiu com o objetivo de melhorar a comunicação entre os meteorologistas e a população. 
E) O batismo de um furacão é feito de forma aleatória, definido pelos meteorologistas de acordo com situações que o 

caracterizam. 

38) O Tribunal Superior Eleitoral – TSE – validou a maioria das alterações na legislação eleitoral aprovadas em abril 
pelo Congresso Nacional. Os ministros do Tribunal, em sua maioria, decidiram que não haveria uma repercussão 
substancial no processo eleitoral e proibiram, para o pleito 2006, EXCETO: 
A) Comícios.      D) Propaganda em outdoor.
B) Participação de artistas nas campanhas.   E) Distribuição de canetas e broches. 
C) Distribuição de camisas. 

39) O número de planetas do Sistema Solar diminuiu. Na 26ª Assembléia Geral da União Astronômica Internacional, 
em Praga, na República Tcheca, mais de 2 (dois) mil especialistas de 75 países definiram que nosso Sistema possui 
apenas 8 planetas. Portanto, dentre as opções abaixo, qual NÃO representa mais um planeta do sistema solar? 
A) Plutão  B) Mercúrio  C) Júpiter  D) Saturno  E) Urano 

40) O Brasil é um dos países membros do Mercosul (Mercado Comum do Sul), bloco econômico criado em 1991, em 
Assunção, no Paraguai. Entre as afirmativas seguintes acerca do Mercado, está correta a opção: 
A) O Mercosul é formado por todos os países da América do Sul, com exceção de Guiana, Suriname e Peru. 
B) Já há previsão para adoção de uma moeda única, assim como fez o Mercado Comum Europeu. 
C) Duas, das principais economias do Mercosul, Brasil e Argentina, enfrentam dificuldades nas relações comerciais. 
D) Apesar da criação do Mercosul no início da década de 90, até hoje a comercialização de todos os produtos se faz com 

tarifas comerciais. 
E) Colômbia foi o último país a aderir ao Mercado Comum, tornando-se integrante do Mercosul. 





