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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

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

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

S15 Nutricionista



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

Estudo encontra resíduos de agrotóxicos na água 
de 22 municípios de SC

Um estudo feito a pedido do Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) encontrou resíduos de agrotó-
xicos em amostras de água do abastecimento público 
de 22 municípios do estado. Foram achadas até subs-
tâncias banidas na União Europeia. O estudo contem-
plou 100 coletas em 90 cidades catarinenses.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(Casan) diz em nota que “nenhuma amostra de água 
coletada na saída de suas estações de tratamento, em 
todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer 
inconformidade. Todas as amostras coletadas atendem 
à Consolidação Número 5 do Ministério da Saúde, por-
taria que define os padrões de potabilidade da água. 
Sendo assim, a Companhia reitera que a água distri-
buída nos municípios do Sistema Casan está completa-
mente dentro dos níveis de potabilidade exigidos”.

A coleta e a análise das amostras foi feita entre março 
e outubro de 2018. O parecer técnico foi feito pela 
professora Sonia Corina Hess, professora da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela explicou 
que as amostras foram coletadas pelo MPSC, que 
mandou os resultados para que ela fizesse a análise.

Sobre os resultados, ela afirmou que “substância tóxica 
na água é óbvio que vai ser perigoso” e que “limites 
seguros são muito relativos”.

No total, foram achadas nas amostras sete substâncias 
banidas na União Europeia (UE). Em 13 dos 22 muni-
cípios, foram encontrados resíduos de mais de um 
agrotóxico.

Segundo o relatório, um dos achados que mais cha-
mou a atenção foi o caso de Coronel Freitas, no Oeste, 
cuja água é obtida de um manancial subterrâneo. No 
município, foram encontrados resíduos de dois agro-
tóxicos que tiveram uso proibido na UE desde 2004 
por causa dos danos à saúde humana.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
noticia/2019/03/22/estudo-encontra-residuos-de-agrotoxicos-
na-agua-de-22-municipios-de-sc.ghtml>. Acesso em: 03 set.2019. 
[Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto afirmar que:

a. Check-square resíduos de agrotóxicos foram identificados na 
água servida à população em cerca de 25% dos 
municípios catarinenses pesquisados.

b. SQUARE em 22 dos municípios de Santa Catarina incluí-
dos na pesquisa, foram encontradas, na água 
consumida pela população, substâncias tóxicas 
banidas pela União Europeia.

c. SQUARE de acordo com a pesquisa realizada a pedido do 
MPSC, a população de Santa Catarina sabe que 
a água que consome contém resíduos tóxicos 
proibidos pela União Européia.

d. SQUARE a Casan não reconhece os resultados da pes-
quisa relativamente à água extraída do manan-
cial subterrâneo de Coronel Freitas.

e. SQUARE em todos os municípios onde se fez a pesquisa, 
o abastecimento público de água à população 
é feito pela Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento, exceto em Coronel Freitas.

2. Considerando o texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Na frase “Ela explicou que as amostras foram 
coletadas pelo MPSC, que mandou os resulta-
dos para que ela fizesse a análise”, o vocábulo 

“que” tem a mesma função sintática nos dois 
segmentos destacados.

b. SQUARE Na frase “Sobre os resultados, ela afirmou que 
‘substância tóxica na água é óbvio que vai ser 
perigoso’ […]”, o adjetivo “perigoso” concorda 
no masculino e no singular com o substantivo 

“substância”.
c. Check-square Na primeira frase do terceiro parágrafo, cons-

tata-se ausência de concordância verbal e de 
concordância nominal na expressão “foi feita”.

d. SQUARE Na frase “Foram achadas até substâncias bani-
das na União Europeia”, o verbo concorda no 
plural com um sujeito indeterminado.

e. SQUARE Na frase “[…] nenhuma amostra de água cole-
tada na saída de suas estações de tratamento, 
em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta 
qualquer inconformidade”, o sujeito do verbo 

“apresenta” é do tipo composto, pois é formado 
por mais de três palavras.
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3. Assinale a alternativa correta quanto à concordân-
cia verbal e nominal.

a. SQUARE Fazem vinte anos que tia e sobrinha se conhe-
ceram; eu também conheci uns sobrinhos 
meus, a maioria eram da mesma idade e alguns 
até mais velhos.

b. SQUARE Soube-se depois que, enquanto os parlamen-
tares buscavam superar algumas arestas sobre 
a reforma da previdência, reuniu-se às pressas, 
no Palácio da Alvorada, representantes do 
governo para definir estratégias que pudessem 
fazer membros da base desistir de impor a 
liberação de emendas parlamentares.

c. SQUARE Um dos ganhos das policlínicas é o acesso faci-
litado a exames de média complexidade, que 
antes era necessário encaminhamentos para 
hospitais e grandes centros urbanos.

d. Check-square Analistas ouvidos pelo Valor indicam que a 
mudança na política de concessão de aval pelo 
Tesouro Nacional a partir de 2015 e o alto com-
prometimento das receitas estaduais com des-
pesas correntes, especialmente as de pessoal, 
estão entre os fatores que levaram à queda de 
investimentos em Santa Catarina.

e. SQUARE Penetrei em uma festa de aniversário de uma 
riquinha, pagamos de amigos dela, viramos 
segurança na porta e depois curti a festa até o 
final.

4. Assinale a frase correta quanto ao emprego do(s) 
pronome(s) destacado(s), considerando a norma da 
língua escrita padrão.

a. SQUARE Fiquei emocionada quando ele disse-me: 
– Eu lhe estimo demais.

b. SQUARE Antes que perguntem-me, quero dizer-lhes 
que descartei todas a propostas que apresenta-
ram-me antes da audiência realizada hoje.

c. Check-square Dirijo-me inicialmente a Vossa Excelência para 
elogiar o seu discurso.

d. SQUARE Ao fazer uso da palavra, primeiramente agrade-
ci-o pela colaboração prestada e depois beijei-

-lhe na testa.
e. SQUARE Pesquisas recentes nos mostram o pioneirismo 

da imunoterapia, onde os medicamentos usam 
do sistema imunológico para destruir células 
cancerígenas.

5. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase “O dá cá e toma lá, hoje, assumiu um 
sentido pejorativo, soando como algo espú-
rio, fazendo ligação com a ideia de corrupção, 
transformando o Congresso Nacional em um 
balcão de negócios”, o sujeito do verbo assu-
mir é distinto do sujeito dos verbos soando, 
fazendo e transformando.

b. SQUARE Na frase “A expressão nepotismo surgiu como 
forma de se referir aos privilégios que o líder 
da igreja católica, o Papa, no período conhe-
cido como Renascimento, concedia aos seus 
familiares, especialmente sobrinhos e parentes 
próximos, que eram nomeados para ocupar 
cargos dentro da igreja romana” é composta de 
2 orações.

c. SQUARE Na frase “O churrasco de fogo de chão é mais 
parecido com uma confraternização, já que 
demora a ficar pronto e normalmente tem 
grandes peças sendo assadas”, o sujeito é dife-
rente para cada um dos verbos.

d. Check-square Na frase “A Primeira República foi marcada pelo 
controle político exercido sobre o governo 
federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela 
elite rural mineira, na conhecida ‘política do 
café com leite’”, existem três agentes da passiva, 
a saber: pelo controle político; pela oligarquia 
cafeeira paulista; pela elite rural mineira.

e. SQUARE Na frase “Mesmo em um momento de baixo 
crescimento, as indústrias de papel e celulose 
conquistam competitividade internacional e 
realizam investimentos em florestas e em novas 
unidades para elevar a produção em Santa 
Catarina”, a expressão “competitividade interna-
cional” exerce a função de adjunto adverbial do 
verbo “conquistar”.
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8. O processo de apropriação/conhecimento da área 
geográfica pelas equipes da atenção básica, onde 
ocorre a cartografia do território a partir de diferentes 
mapas e reconhecimento das condições de vida e 
da situação de saúde da população de uma área de 
abrangência, dos riscos coletivos e das potencialida-
des é conhecido como:

a. Check-square Territorialização.
b. SQUARE Acessibilidade e acolhimento
c. SQUARE Mapeamento de áreas de risco.
d. SQUARE Ordenação da rede de atenção à saúde.
e. SQUARE Estabelecimento da adscrição dos usuários e 

vínculo.

9. Atualmente, confirma-se o aumento gradual da 
cobertura da atenção básica, por meio da Estratégia 
de Saúde da Família.

A ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 
Atenção Básica, com “…padrão de qualidade compa-
rável nacional, regional e local, de maneira a permitir 
maior transparência e efetividade das ações governa-
mentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em 
todo o Brasil…” estão sendo implementadas pelo(a):

a. SQUARE Programa de Requalificação de Unidades Bási-
cas de Saúde (Requalifica-UBS).

b. Check-square Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-AB).

c. SQUARE Vinculação dos núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (Nasfs) modalidades 1 e 2 às equipes de 
Saúde da Família.

d. SQUARE Equidade, que diferencia os valores repassados 
aos municípios, conforme o PIB per capita, que 
apresenta percentual de população com plano 
de saúde, percentual de população com Bolsa-

-Família, percentual de população em extrema 
pobreza e densidade demográfica.

e. SQUARE Controle de qualidade da atenção prestada, que 
premia equipes e municípios com melhores 
desempenhos, em função do alcance de com-
promissos e resultados pré-contratualizados.

Temas de Saúde Pública 5 questões

6. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doen-
ças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus se 
configuram como as principais doenças crônicas pre-
valentes não transmissíveis, no Brasil.

Principalmente para as três primeiras doenças, o princi-
pal fator de risco envolvido, dos listados abaixo é o/a:

a. SQUARE Uso nocivo do álcool.
b. SQUARE História familiar.
c. Check-square Tabagismo.
d. SQUARE Alimentação não saudável.
e. SQUARE Atividade física insuficiente.

7. Analise as afirmativas abaixo sobre a Atenção 
Básica e seus elementos conceituais.

1. Atenção Básica caracteriza-se por um con-
junto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrangem a promoção, a 
proteção e a recuperação da saúde.

2. Tem como objetivo desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades.

3. É desenvolvida com o mais alto grau de des-
centralização e capilaridade, próximo da vida 
das pessoas.

4. É operacionalizada por meio do exercício de 
práticas de cuidado e de gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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12. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
Reversão é:

a. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

b. Check-square o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

c. SQUARE o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado 
por Lei e com denominação própria.

d. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.

13. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
o processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar e punir infrações cometidas por servidores 
e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da 
Administração Pública cuja punição seja de suspensão 
superior a:

a. SQUARE 10 dias ou advertência.
b. SQUARE 15 dias ou advertência.
c. SQUARE 15 dias ou demissão.
d. SQUARE 30 dias ou advertência.
e. Check-square 30 dias ou demissão.

14. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada 
em Lei para o respectivo cargo, respeitada a duração 
máxima de:

a. SQUARE 40 horas semanais e de 6 horas diárias.
b. Check-square 40 horas semanais e de 8 horas diárias.
c. SQUARE 44 horas semanais e de 6 horas diárias.
d. SQUARE 44 horas semanais e de 8 horas diárias.
e. SQUARE 44 horas semanais e de 9 horas diárias.

10. A condições crônicas na atenção primária à 
saúde (APS) vão muito além das doenças crônicas 

“tradicionais”, como diabetes, doenças cardiovasculares, 
cânceres, doenças respiratórias, etc., mas também 
hoje envolvem doenças infecciosas persistentes.

Um exemplo de doença infecto-contagiosa de carac-
terísticas crônicas em nosso meio, de longa duração , 
sem cura clínica até o momento, é a:

a. SQUARE Hanseníase.
b. SQUARE Tuberculose.
c. SQUARE Leishmaniose.
d. Check-square Infecção pelo vírus HIV.
e. SQUARE Hepatite B aguda.

Legislação Municipal 5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC):

A posse dar-se-á até     dias da data da nomeação, 
mediante assinatura do respectivo termo, no qual 
deverá declarar ter conhecimento das atribuições, dos 
deveres, das responsabilidades e dos direitos ineren-
tes ao cargo para o qual foi aprovado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 90
b. SQUARE 60
c. SQUARE 45
d. SQUARE 40
e. Check-square 30
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17. Analise as afirmativas abaixo em relação às atri-
buições obrigatórias do Nutricionista no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), determina-
das na Resolução CFN no 456 de 2010.

1. Realizar visitas técnicas nos locais que pro-
duzem os alimentos que se pretende adqui-
rir para a alimentação escolar, de modo a 
supervisionar a adequação das instalações 
higiênico-sanitárias.

2. Estimular a identificação de indivíduos com 
necessidades nutricionais específicas, para 
que recebam o atendimento adequado no 
Programa de Alimentação Escolar (PAE).

3. Propor e realizar ações de educação alimen-
tar e nutricional para a comunidade escolar, 
inclusive promovendo a consciência ecológica 
e ambiental, articulando-se com a direção e 
com a coordenação pedagógica da escola 
para o planejamento de atividades com o 
conteúdo de alimentação e nutrição.

4. Interagir com os agricultores familiares e 
empreendedores familiares rurais e suas orga-
nizações, de forma a conhecer a produção 
local inserindo esses produtos na alimentação 
escolar.

5. Contratar e descontratar equipe técnica (mani-
pulares de alimentos), levando em considera-
ção a experiência profissional dos candidatos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

15. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
somente será permitido serviço extraordinário para 
atender a situações excepcionais e temporárias, respei-
tado o limite máximo de quantas horas por jornada?

a. Check-square 2
b. SQUARE 3
c. SQUARE 4
d. SQUARE 5
e. SQUARE 6

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. Analise as afirmativas abaixo em relação à Terapia 
Nutricional Enteral.

1. Para pacientes que apresentam risco de aspi-
ração, é recomendado que a sonda seja posi-
cionada em posição gástrica.

2. Para pacientes que necessitam de Nutrição 
Enteral (NE) por curto período (inferior a 6 
semanas), a sonda nasoenteral é a mais utili-
zada em relação à gastrostomia.

3. A jejunostomia é recomendada para pacientes 
que farão uso da nutrição enteral por mais do 
que 4 semanas e que não apresentam risco de 
aspiração.

4. A localização gástrica da sonda representa 
uma vantagem em relação à boa tolerância às 
fórmulas hiperosmolares.

5. Fórmulas parcialmente hidrolisadas são indi-
cadas para pacientes que estão em catabo-
lismo ou desnutridos, mas que têm a capaci-
dade digestiva e absortiva normais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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20. Analise as afirmativas abaixo sobre a Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

1. De acordo com as diretrizes da PNAN, a aten-
ção nutricional deve ser destinada à popula-
ção em condição de vulnerabilidade social, 
povos indígenas e quilombolas.

2. Em relação à atenção nutricional, são deman-
das prioritárias as ações preventivas e de 
tratamento da obesidade, da desnutrição, das 
carências nutricionais específicas e de doen-
ças crônicas não transmissíveis, relacionadas à 
alimentação e nutrição.

3. A segunda diretriz da PNAN refere-se à “Pro-
moção da Alimentação Adequada e Saudável”. 
Nesse contexto, a educação alimentar e nutri-
cional, por meio da rotulagem de alimentos 
aparece como uma ferramenta para auxiliar o 
consumidor a garantir seu direito à informa-
ção sobre os alimentos.

4. A PNAN representa uma estratégia que arti-
cula dois sistemas: o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e o Sistema de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SISAN).

5. Em relação às responsabilidades institucio-
nais, é responsabilidade do Ministério da 
Saúde garantir fontes de recursos federais 
para compor o financiamento de programas 
e ações de alimentação e nutrição na Rede de 
Atenção à Saúde nos Estados, Distrito Federal 
e Municípios.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

18. Assinale a alternativa correta em relação ao Sis-
tema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).

a. Check-square De acordo com o protocolo do SISVAN, a ava-
liação do consumo alimentar é seguida pela 
orientação nutricional para cada um dos pro-
blemas identificados.

b. SQUARE O SISVAN recomenda que o consumo alimentar 
da população seja avaliado por meio de regis-
tro alimentar de três dias.

c. SQUARE O SISVAN tem por objetivo rastrear indiví-
duos doentes e assim realizar o tratamento 
nutricional.

d. SQUARE A coleta de informações para o SISVAN é reali-
zada a partir da mensuração de dados antropo-
métricos e de consumo alimentar de crianças 
até 10 anos.

e. SQUARE As variáveis antropométricas coletadas para 
crianças são: peso, estatura e perímetro cefálico.

19. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) em relação ao Programa Saúde na 
Escola (PSE).

( ) O PSE é uma política coordenada pelo Minis-
tério da Educação.

( ) O PSE tem por objetivo fornecer alimentação 
adequada e saudável por meio da oferta de 
refeições equilibradas para estudantes da 
educação básica.

( ) Ações de avaliação nutricional (antropome-
tria), fortificação com micronutrientes e Edu-
cação Alimentar e Nutricional são desenvolvi-
das no âmbito do PSE.

( ) O PSE está articulado com a Estratégia Saúde 
da Família.

( ) Os beneficiários do PSE são estudantes da 
educação básica, estudantes de rede federal 
de ensino e estudantes do ensino técnico 
profissional.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V • F
b. SQUARE V • V • F • F • V
c. SQUARE F • V • V • F • F
d. Check-square F • F • V • V • F
e. SQUARE F • F • F • V • V
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23. Analise as afirmativas abaixo em relação à avalia-
ção nutricional de crianças.

1. Uma criança com IMC/idade ≥ + 1 DP é classi-
fica como com excesso de peso.

2. Uma relação Perímetro Torácico/Perímetro 
Cefálico (PT/PC) menor do que 1, aos 4 anos de 
idade, indica desnutrição energético-proteica.

3. O peso por idade (P/I) reflete exclusivamente 
os comprometimentos agudos do estado 
nutricional.

4. É correto afirmar que uma criança que tem 
a estatura pra idade (E/I) < – 1 DP está com 
baixa estatura.

5. A estatura por idade (E/I) expressa o cresci-
mento linear, refletindo comprometimentos 
crônicos do início da infância.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

24. Assinale a alternativa correta em relação às atri-
buições do Nutricionista na Equipe Multidisciplinar de 
Terapia Nutricional (EMTN), conforme definido pela 
RDC no 63 de 2000.

a. Check-square O nutricionista é responsável pela supervisão 
da preparação da NE.

b. SQUARE O nutricionista é responsável pela prescrição 
médica da TNE.

c. SQUARE O nutricionista é o responsável pela conser-
vação após o recebimento da NE e pela sua 
administração.

d. SQUARE O nutricionista é responsável por orientar os 
pacientes e os familiares ou o responsável legal, 
quanto aos riscos e benefícios do procedimento.

e. SQUARE O nutricionista é responsável por assegurar 
a colocação da sonda oro/nasogástrica ou 
transpilórica.

21. Em relação ao planejamento do lactário, assinale 
a alternativa que apresenta corretamente os critérios 
nos quais a escolha da localização do lactário deve se 
basear.

a. SQUARE O lactário deve, obrigatoriamente, ser localizado 
dentro da unidade de alimentação e nutrição.

b. Check-square O lactário deve ter o maior afastamento possí-
vel das áreas de circulação de pessoa, pacientes 
e visitantes.

c. SQUARE A presença de lactários é obrigatória apenas 
para hospitais que contam com Unidade de 
Terapia Intensiva.

d. SQUARE A presença de lactários é obrigatória apenas 
para hospitais que contam com Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal.

e. SQUARE Considerando a preparação das dietas enterais, 
o lactário deve estar localizado ao lado da Uni-
dade de Terapia Intensiva.

22. Assinale a alternativa correta em relação à avalia-
ção nutricional do idoso.

a. SQUARE Em idosos, a albuminemia sempre está relacio-
nada à redução da massa muscular.

b. SQUARE Para estimativa da altura, pode-se realizar a afe-
rição da altura do joelho. Essa medida consiste 
na aferição do comprimento da tíbia.

c. Check-square A circunferência ao redor da maior proeminên-
cia da musculatura da panturrilha é um marca-
dor de desnutrição e uma medida sensível da 
massa muscular em idosos.

d. SQUARE Em razão da desidratação comum em idosos, 
não se recomenda a realização de impedância 
bioelétrica como parâmetro de avaliação da 
composição corporal nessa população.

e. SQUARE O risco para doenças metabólicas em idosos 
pode ser investigado a partir da aferição da 
circunferência da cintura. São consideradas em 
risco mulheres com circunferências superiores 
a 88 cm e homens com medidas superiores a 
92 cm.
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27. Analise as afirmativas abaixo, levando em consi-
deração a RDC 216 de 2004, que dispõe sobre Regu-
lamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação.

1. O funcionário que realizar a atividade de rece-
bimento de dinheiro, cartões e outros meios 
utilizados para o pagamento de despesas 
deve lavar e realizar antissepsia das mãos 
antes de manusear alimentos.

2. Os manipuladores devem ter asseio pessoal, 
apresentando-se com uniformes compatíveis 
à atividade, conservados e limpos. Os unifor-
mes devem ser trocados, no mínimo, diaria-
mente, e usados exclusivamente nas depen-
dências internas do estabelecimento.

3. Devem ser afixados cartazes de orientação 
aos manipuladores sobre a correta lavagem 
e antissepsia das mãos e demais hábitos de 
higiene, em locais de fácil visualização, inclu-
sive nas instalações sanitárias e lavatórios.

4. Os manipuladores devem usar cabelos pre-
sos e protegidos por redes, toucas ou outro 
acessório apropriado para esse fim, não sendo 
permitido o uso de barba. As unhas devem 
estar curtas e sem esmalte ou base.

5. Os visitantes devem cumprir os requisitos 
de higiene e de saúde estabelecidos para os 
manipuladores.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

25. Assinale a alternativa que representa uma con-
traindicação para a Terapia Nutricional Enteral (TNE).

a. SQUARE Má absorção
b. Check-square Íleo paralítico
c. SQUARE Alergia alimentar
d. SQUARE Enterite por quimioterapia
e. SQUARE Síndrome do intestino curto

26. Analise as afirmativas abaixo, considerando a 
RDC 216 de 2004, que dispõe sobre Regulamento Téc-
nico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

1. As matérias-primas, os ingredientes e as 
embalagens devem ser armazenados sobre 
paletes, estrados e/ou prateleiras, respeitan-
do-se o espaçamento mínimo necessário 
para garantir adequada ventilação, limpeza e, 
quando for o caso, desinfecção do local.

2. As matérias-primas e os ingredientes carac-
terizados como produtos perecíveis devem 
ser expostos à temperatura ambiente por, no 
máximo, 10 horas antes da preparação do 
alimento.

3. O tratamento térmico deve garantir que todas 
as partes do alimento atinjam a temperatura 
de, no mínimo, 70°C.

4. Os óleos e as gorduras utilizados devem ser 
aquecidos a temperaturas não superiores 
a 180°C, sendo substituídos imediatamente 
sempre que houver alteração evidente das 
características físicoquímicas ou sensoriais, 
tais como aroma e sabor, e formação intensa 
de espuma e fumaça.

5. Os alimentos submetidos ao descongela-
mento devem ser mantidos sob refrigeração 
se não forem imediatamente utilizados, não 
devendo ser recongelados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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29. Analise as afirmativas abaixo em relação às téc-
nicas de seleção, conservação, pré-preparo e preparo 
dos alimentos.

1. Para hortaliças alaranjadas, como a abóbora, a 
cocção favorece a biodisponibilidade de caro-
tenoides, especialmente se no preparo houver 
pequena quantidade de óleo.

2. Alimentos folhosos, como alface, acelga, almei-
rão, chicória e mostarda devem ser conservados 
sob refrigeração, por um período de 5 a 7 dias.

3. As frutas devem ser higienizadas por meio da 
lavagem. Atualmente, a etapa de descontami-
nação com banho de hipoclorito é desaconse-
lhada, segundo a RDC 216 de 2004.

4. Para conservação, os ovos devem ser man-
tidos secos, pois a umidade da casca decor-
rente da lavagem pode favorecer o desenvol-
vimento de microrganismos.

5. Pescados de boa qualidade apresentam as 
seguintes características: olhos brilhantes, 
escamas bem aderidas, guelras vermelhas e 
músculos resistentes à pressão dos dedos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

28. Assinale a alternativa correta em relação aos 
diferentes tipos de dieta.

a. Check-square A dieta pastosa é indicada para indivíduos que 
apresentem dificuldade para a mastigação e 
deglutição de alimentos. Tem como caracte-
rísticas ser normoglicídica, normoproteica e 
normolipídica.

b. SQUARE A dieta normal ou geral é o único padrão die-
tético capaz de fornecer uma distribuição de 
macronutrientes de acordo com as recomen-
dação das DRI, ou seja, de 45-65% do VET de 
carboidratos; 20-35% do VET de lipídios; e 10 

– 35% de proteínas.
c. SQUARE A dieta líquida é utilizada para indivíduos com 

restrição grave na capacidade de digestão. Por-
tanto, o uso de leite, creme de leite e ovos deve 
ser evitado.

d. SQUARE A dieta branda é reconhecida por ser uma dieta 
de transição. Os alimentos permitidos nesse 
padrão são aqueles líquidos ou semissólidos, 
como sopas de legumes e cereais, purês de 
tubérculos, leites, gelatinas e flãs.

e. SQUARE A dieta líquida restrita é composta apenas por 
líquidos claros, como chás, sucos de frutas e 
leites. Como atualmente há potencial de adição 
de módulos de carboidratos e proteínas, ela 
pode ser uma dieta normoglicídica, normopro-
teica e normolipídica.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

30. Assinale a alternativa correta em relação ao Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

a. SQUARE O PNAE é centrado em um único objetivo, que 
é estimular a formação de hábitos alimentares 
saudáveis, por meio da oferta da alimentação 
escolar.

b. SQUARE É responsabilidade do CAE (Conselho de Ali-
mentação Escolar) o repasse financeiro para o 
PNAE.

c. SQUARE O PNAE é um programa que atende estudantes 
da educação básica, ou seja, aqueles matricula-
dos no ensino infantil ou fundamental.

d. SQUARE O Responsável Técnico pelo PNAE é o Nutricio-
nista. Desta forma, cada cidade deve ter um 
nutricionista para atender aos escolares con-
templados pelo programa.

e. Check-square Não é necessário que os gêneros alimentícios 
provenientes da agricultura familiar sejam 
adquiridos por meio de licitação. A aquisição 
desses gêneros pode ocorrer por meio de cha-
mada pública.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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