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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 10.9 e no subitem 10.11 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita a partir das 

20 horas do dia 01 de março de 2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca 

examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, 

nos dias 02 e 03 de março de 2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

http://www.gualimp.com.br/
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 7. 
  

TERREMOTO 

Rubem Braga – Chile - 1955 
 

Houve pânico em algumas cidades do Norte. A terra tremeu com força e em vários pontos o mar arremeteu 

contra ela, avançando duzentos, trezentos metros, espatifando barcos contra o cais e bramindo com estrondo. 

O povo saiu para as praças e passou a noite ao relento; algumas construções desabaram, mas o único homem 

que morreu foi de susto. 

 Lamentamos esse morto e também os pobres pescadores que perderam seus barcos, mas qualquer enchente 

carioca dá mais prejuízo e vítimas. Mas louvemos o maremoto e o terremoto pelo que eles têm de 

fundamentalmente pânico, pela sua cega, dramática, purificadora intervenção na vida cotidiana, pela sua lição 

de humanidade e de fatalidade. Talvez seja bom que os homens não se sintam muito seguros sobre a terra, e 

que o proprietário de imóvel possa desconfiar de que ela não é tão imóvel assim; que há diabos loucos no fundo 

do chão e que eles podem promover terríveis anarquias. A natureza tem outros meios de advertência, como o 

raio e a tromba d’água, mas são demônios do céu que nos atacam. E o homem é fundamentalmente um bicho 

da terra, é na terra que ele se abriga e confia; apenas se move no céu e na água, na terra é que está seu porto 

e seu pouso. Ele pisa a terra com uma soberba inconsciente, seguro dela e de si mesmo; só o terremoto 

consegue lembrar-lhe de maneira fundamental sua condição precária e vã e o faz sentir-se sem base e sem 

abrigo. [...] 

Não sei que influência tem o terremoto sobre o caráter chileno; sei que muitos poderosos de nossa terra ficariam 

mais simpáticos e propensos à filosofia se o nosso bom Atlântico fizesse uma excursão até a rua Barata Ribeiro 

e o velho Pão de Açúcar desmoralizasse um slogan de propaganda comercial dando alguns estremeções 

nervosos. 

Houve um tempo em que Deus bastava para tornar humilde o poderoso; hoje seus pesadelos são apenas o 

comunismo, o enfarte e o câncer, mas ele já se acostumou a pensar que essas coisas só acontecem aos outros. 

O terremoto ameaça a terra com seus bens e a própria vida; sua ocorrência só pode tornar as pessoas mais 

amantes da vida e mais conscientes de sua espantosa fragilidade. E isso faz bem. 

 

01. Sobre o texto lido, é correto afirmar que ele pertence ao gênero: 

 

(A) Artigo de opinião. (B) Conto. (C) Crônica. (D) Carta. 
 

 

02. Assinale a alternativa em que a substituição da palavra destacada altera seu sentido. 

“Lamentamos [...], mas qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas.”  
 

(A) Lamentamos [...], porque qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. 

(B) Lamentamos [...], contudo qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. 

(C) Lamentamos [...], entretanto qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. 

(D) Lamentamos [...], todavia qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. 

 

03. A palavra sublinhada apresenta o seguinte sentido: 
 

“[...] um slogan de propaganda comercial dando alguns estremeções nervosos.”  

 
 

(A) Ordenamentos. (B) Emblemas. (C) Destaques. (D) Abalos. 
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04. Marque a alternativa que apresenta erro ortográfico. 
 

(A) Internautas registram flagrantes dos momentos do terremoto. 

(B) Os cientistas buscam pistas que indiquem terremoto iminente. 

(C) Tudo aconteceu fazem sessenta e quatro anos. 

(D) Muitos terremotos são mal percebidos. 

 

05. A expressão destacada é um: 

“A natureza tem outros meios de advertência, como o raio e a tromba d’água [...].”  
 

(A) Objeto direto, por isso pertence aos termos integrantes da oração.  

(B) Objeto indireto, por isso pertence aos termos integrantes da oração.  

(C) Adjunto adverbial, por isso pertence aos termos acessórios da oração. 

(D) Predicado, por isso pertence aos termos essenciais da oração. 

 

06. O pronome proclítico sublinhado foi atraído pela presença de: 

“Talvez seja bom que os homens não se sintam muito seguros sobre a terra [...].”  

 

(A) Conjunção. 

(B) Advérbio. 

(C) Verbo. 

(D) Pronome relativo. 

 

07. A forma verbal destacada no trecho acima revela: 

“[...] sei que muitos poderosos de nossa terra ficariam mais simpáticos [...].”  

 

(A) Uma ação concluída no passado. 

(B) Uma ação futura em relação a outra já concluída. 

(C) Uma ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. 

(D) Uma ação anterior a outra já concluída. 

 

08. Indique a opção correta, no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta: 
 

(A) Admite-se médicos e enfermeiros com experiência comprovada.  

(B) Faziam duas horas que se iniciaram os atendimentos médicos no posto de saúde.  

(C) Duas colheres de chá desse remédio é suficiente.  

(D) Por falta de verba, foram suspensas as experiências e os estudos que se planejava fazer.  

 

09. Assinale a alternativa em que a série de palavras está correta quanto à ortografia:  
 
 

(A) Fantoxe, enchurrada, encharcar, mexerico. 

(B) Obsessão, catequisar, distenção, iracível.  

(C) Jiboia, subterfúgio, manjericão, vagem. 

(D) Transcender, pretenção, broxe, alforge.  

 

10. Leia a frase: “Quero que você seja feliz”. Marque a opção que indique o modo e o tempo verbais 

que está o verbo em destaque, respectivamente:  
 

(A) Imperativo, imperativo afirmativo. 

(B) Indicativo, pretérito perfeito. 

(C) Subjuntivo, presente. 

(D) Subjuntivo, pretérito imperfeito. 
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QUESTÕES DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

 

11. Mário elaborou o edital do concurso da prefeitura onde labora no Word 2010 em sua configuração 

padrão. Este documento foi marcado como versão final para evitar que o mesmo pudesse ser editado 

por algum colega de trabalho, tornando-o somente leitura. Após selecionar a guia Arquivo, item 

“Informações”, assinale qual alternativa o usuário deverá selecionar no subitem “Permissões” para 

marcar o documento como versão final: 
  

(A)  (B)  (C)  (D)  
 

 12. Relacione os ícones da esquerda com seu respectivo nome na coluna da direita e marque a 

alternativa que contemple a sequência correta.  
 

I.  

(   ) Cortar. 

II.  

(   ) Marca D’Água. 

III.  

(   ) Quebra de texto automática. 

          
 

(A) II; I; III. (B) II; III; I. (C) I; II; III. (D) III; II; I. 
 

13. Um usuário utilizando o Excel/ 2010 em sua configuração padrão deseja criar uma macro. Assinale 

a alternativa que contenha a guia onde se encontra esta ferramenta: 

 
(A) Inserir. (B) Ferramentas. (C) Revisão. (D) Exibição. 
 

 

14. São modos de exibição de apresentação do Power Point/2010 em sua configuração padrão, 

EXCETO: 
 

(A) Normal. 

(B) Classificação de slides. 

(C) Zoom. 

(D) Anotações. 

 

15. Protocolos de rede (conhecidos também como protocolos de internet) nada mais são do que um 

conjunto de normas que permitem que uma máquina conectada à internet possa se comunicar com outra 

também já conectada à rede, permitindo a troca de arquivos entre usuários, envio de mensagens e etc. 

Trata-se de uma espécie de linguagem universal entre máquinas, independentemente do fabricante ou 

sistema operacional utilizado por elas. Diante disto, assinale qual das alternativas a seguir não 

corresponde a um protocolo de rede. 
 

(A) HTTPS. (B) TCP/IP.  (C) FTP. (D) JCP. 
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16. A planilha a seguir foi elaborada no Excel/2010 em sua configuração padrão, caso o usuário altere 

o valor da célula B2 para 300, automaticamente o preenchimento escuro da célula B2 ficará menor, assim 

como o inverso também é verdadeiro caso o valor preenchido seja maior que o valor atual da célula. 

Assinale o nome da ferramenta em que é possível realizar a situação mencionada anteriormente. 

 

 
 

(A) Formatação Condicional. 

(B) Preencher. 

(C) Classificar. 

(D) Estilos de célula. 
 

 

17. Uma secretária está utilizando uma planilha feita no Excel/2010 em sua configuração padrão para 

agendar pacientes com o médico geriatra. Contudo, ao inserir a idade do paciente na célula B6 apareceu 

a mensagem conforme imagem a seguir. Marque o nome da ferramenta disponível Excel/2010 onde é 

possível criar este alerta quando algum dado é informado e está em desacordo com o critério 

estabelecido pelo usuário previamente. 
 

 
Obs.: Dados Fictícios. 

 

(A) Validação de dados. 

(B) Teste de hipóteses. 

(C) Conexões existentes. 

(D) Tabela Dinâmica. 

 

18. Tibúrcio precisa fazer a edição de partes de um documento elaborado no MS Office Word/2010. 

Ele identificou que será necessário centralizar o título, colocá-lo em negrito e sublinhá-lo. Ao selecionar 

este trecho, quais comandos de atalho serão utilizados para executar tal edição, respectivamente:  

 
(A) Shift + F3, Crtl + B e CRTL + S. 

(B) Ctrl + X, Crtl + C, Crtl + Z. 

(C) Crtl + E, Crtl + N, Crtl + S. 

(D) Crtl + C, Crtl _ N, Crtl + S. 
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19. Nos slides do Power Point/2010 em sua configuração padrão é possível inserir: 
 

I. Um WordArt com a frase “VAI CORINTHIANS!!!”. 

II. Hyperlink para o site do banco Itaú. 

III. Um clipe de áudio (uma música do The Doors em formato MP3, por exemplo). 

IV. Um Gráfico do tipo “linha” que mostre o crescimento de valor das ações da Magazine Luiza. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

(A) Apenas a assertiva IV está incorreta. 

(B) Somente as assertivas I e II estão corretas. 

(C) Todas as assertivas estão corretas. 

(D) Nenhuma assertiva está correta. 

 

20. O e-mail revolucionou o modo como as pessoas recebem mensagem atualmente. Qualquer pessoa 

que tenha um e-mail pode mandar uma mensagem para outra pessoa que também tenha e-mail, não 

importando a distância ou a localização. No envio de uma mensagem os itens disponíveis são:  

 

1. Para – e-mail do destinatário se for vários os separa com underline (“_”).  

2. CC – Adicionar um anexo a uma mensagem.  

3. CCo – e-mail para onde será enviado uma cópia do documento. Os endereços nesse campo não aparecem 

no escopo de e-mail. Ele permanece oculto. 

4. Assunto – Título da mensagem.  

 
Podemos afirmar que estão corretas: 

 
(A) 1, 2 e 4 apenas. (B) 2 e 4 apenas. (C) 1 e 3 apenas. (D) 3 e 4 apenas. 
 

 

 
 

QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA  
 
 

 

21.  Em relação a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é correto afirmar:  

 

(A) A Atenção Básica será ofertada parcialmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 

necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 

(B) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 

e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 

responsabilidade social. 

(C) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária apenas para consolidação da Atenção Básica. 

(D) É responsabilidade comum a todas as esferas de governo, estabelecer, nos respectivos Planos Municipais, 

Estaduais e Nacional de Saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção Básica. 
 

22.  Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa correta.  

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:  
 

I. Centralização, com direção única em cada esfera de governo. 

II. Participação da comunidade.  

III. Atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 
 

(A) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(C) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
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23.  O Pacto em Defesa do SUS (Portaria n° 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006) deve se firmar 

através de iniciativas que busquem:  
 

(A) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS. 

(B) O detalhamento deste processo, no que se refere à descentralização de ações realizadas hoje pelo 

Ministério da Saúde. 

(C) A Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social tendo a questão da saúde como um direito. 

(D) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente 

populacional transcenda a escala local/municipal.  
 

24.  Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990) a garantia de prioridade 

compreende:  
 

(A) Referência na formulação e na execução das políticas econômicas e sociais públicas. 

(B) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

(C) Destinação privilegiada de recursos privados nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

(D) Primazia de receber proteção e socorro em algumas circunstâncias.  
 

25.  Segundo a Portaria n° 4.279 de 30 de dezembro de 2010, por que reorganizar a Rede de Atenção à 

Saúde, no SUS?  
 

I. Embora sejam inegáveis e representativos os avanços alcançados pelo SUS nos últimos anos, torna-

se cada vez mais evidente a dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações e serviços de 

saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual. 

II. O modelo de atenção à saúde vigente fundamentado nas ações curativas, centrado no cuidado médico 

e estruturado com ações e serviços de saúde dimensionados a partir da oferta, tem se mostrado 

insuficiente para dar conta dos desafios sanitários atuais e, insustentável para os enfrentamentos 

futuros. 

III. O cenário brasileiro é caracterizado pela diversidade de contextos regionais com marcantes 

diferenças socioeconômicas e de necessidades de saúde da população entre as regiões, agravado 

pelo elevado peso da oferta privada e seus interesses e pressões sobre o mercado na área da saúde 

e pelo desafio de lidar com a complexa inter-relação entre acesso, escala, escopo, qualidade, custo e 

efetividade que demonstram a complexidade do processo de constituição de um sistema unificado e 

integrado no país. 
 

Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em: 
 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
 

26.  Segundo a Portaria n° 4.279 de 30 de dezembro de 2010, o atual perfil epidemiológico brasileiro, é 

caracterizado por uma tripla carga de doença que envolve a persistência de doenças:  
 

(A) Parasitárias, infecciosas e desnutrição características de países subdesenvolvidos. 

(B) Neoplásicas, contagiosas e desnutrição características de países subdesenvolvidos. 

(C) Infecciosas, neoplásicas e crônicas. 

(D) Contagiosas, agudas e crônicas. 
 

27.  A assistência prestada ao paciente no CAPS I inclui as seguintes atividades, EXCETO:  
 

(A) Acolhimento noturno, nos feriados e finais de semana, com no máximo 05 (cinco) leitos, para eventual 

repouso e/ou observação. 

(B) Visitas domiciliares e atendimento à família. 

(C) Atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros). 

(D) Atividades comunitárias enfocando a integração do paciente na comunidade e sua inserção familiar e social.  
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28.  As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 

integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 

no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios, EXCETO:  
 

(A) Participação da comunidade. 

(B) Universalidade do acesso, entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

(C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

(D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
 

29.  Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção 

Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades 

estabelecidas, sendo responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal:  
 

(A) Fomentar a mobilização das equipes e garantir espaços para a participação da comunidade, no exercício do 

controle social. 

(B) Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da Atenção Básica. 

(C) Apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias de Saúde Municipais, Estaduais e do 

Distrito Federal, para formação e garantia de educação permanente e continuada para os profissionais de 

saúde da Atenção Básica, de acordo com as necessidades locais. 

(D) Analisar os dados de interesse estadual gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento 

e divulgar os resultados obtidos.  
 

30.  Sobre o Estatuto do Idoso, Lei n°10.741/03, é INCORRETO afirmar que:  

 

(A) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a essa Lei que 

tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. 

(B) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

(C) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de cadastramento da população 

idosa em base territorial. 

(D) É obrigatório exigir o comparecimento do idoso, mesmo que enfermo, perante os órgãos públicos. 
 

 

 
 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
 

31. São vários os fatores relacionados às causas de distúrbios nutricionais, em uma determinada 

população. Diferenciar os fatores associados não causais dos causais é o objetivo da: 

 

(A) Prevalência nutricional. 

(B) Incidência nutricional. 

(C) Vigilância nutricional. 

(D) Epidemiologia nutricional. 

 

32. É recomendação nutricional no tratamento da pancreatite crônica: 

 

(A) Se houver etilismo crônico, será necessária a reposição somente das vitaminas lipossolúveis. 

(B) A dieta deve ser normoglicídica, sendo necessário o acompanhamento da glicemia. 

(C) Na ocorrência de esteatorreia persistente, é indicada a redução da oferta de lipídios para 15% do valor 

energético total, com utilização de TCM. 

(D) Se houver desnutrição grave (IMC < 18kg/m2), deve-se ofertar 25kcal/kg/peso atual/dia, com progressão 

gradativa, pelo risco de síndrome de realimentação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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33. Observe a descrição a seguir: 

 

“Equipamento com controlador de temperatura microprocessado, regulado a 40ºC; em aço inoxidável; 

estrutura em monobloco; cuba com cantos arredondados, polida e isolada termicamente; drenagem de 

água com saída inferior e descarga lateral; resistência blindada em aço inoxidável; e estabilidade de 

0,5ºC.”  

 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a qual importante equipamento de um Banco de 

Leite Humano se refere esta descrição? 

 

(A) Banho-maria para cultura bacteriológica do leite humano ordenhado. 

(B) Banho-maria para pasteurização do leite humano ordenhado. 

(C) Banho-maria para degelo do leite humano ordenhado.  

(D) Banho-maria para aquecimento do leite humano ordenhado. 

 

34. A contagem total de linfócitos foi utilizada para avaliação nutricional de um paciente idoso e o 

resultado foi de 880/mm3. Qual a interpretação deste resultado? 
 

(A) Normal. 

(B) Depleção moderada. 

(C) Depleção grave. 

(D) Depleção leve.  

 

35. Assinale a alternativa que apresenta a orientação correta para seleção de fórmula de nutrição 

enteral para paciente oncológico crítico adulto: 

 

(A) Fórmulas imunomoduladoras com arginina, ômega-3 e glutamina não devem ser utilizadas rotineiramente 

para estes pacientes. 

(B) Fórmulas com fibra solúvel (frutooligossacarídeos ou inulina) de 25g a 30g/dia são as indicadas para estes 

pacientes na ocorrência de diarreia. 

(C) Fórmulas hidrolisadas não devem ser oferecidas para pacientes com má-absorção, por conta das citocinas 

inflamatórias, elevadas na neoplasia. 

(D) Como forma de prevenir a ocorrência de diarreia, devem ser oferecidas, como dieta de rotina, fórmulas com 

mistura de fibras solúveis e insolúveis. 
 

36. Para o planejamento de uma Unidade de Alimentação e Nutrição Hospitalar é necessário 

considerar a dimensão mínima para cada área. Qual a dimensão mínima para um refeitório de um hospital, 

que produz e distribui 130 refeições, por dia, para os seus funcionários? 
 

(A) 1,5m2 por comensal. 

(B) 0,80m2 por refeição. 

(C) 1,0m2 por comensal. 

(D) 0,45m2 por refeição. 

37. Este aminoácido, por ser precursor do neurotransmissor serotonina e da melatonina, apresenta 

papel-chave na regulação da ingestão calórica: 

 

(A) Fenilalanina. (B) Tirosina. (C) Valina. (D) Triptofano. 

 
 

EM BRANCO 
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38. Quanto aos indicadores antropométricos para diagnóstico da desnutrição infantil, é correto 

afirmar: 

 

(A) O baixo peso para idade, identificado por meio do indicador peso-para-idade, faz distinção entre a duração 

do agravo nutricional (se é agudo ou crônico) e a idade. 

(B) O indicador peso-para-estatura detecta a perda de massa corpórea decorrente, em geral, de agravo 

nutricional atual ou de início recente. 

(C) O indicador IMC-para-idade demonstra que o déficit nutricional persistente na infância compromete 

inicialmente a velocidade de crescimento e, posteriormente, o peso da criança. 

(D) O indicador estatura-para-idade detecta o déficit de crescimento linear que ocorre, geralmente, por agravos 

nutricionais de curta duração. 
 

39. Qual a temperatura máxima para conservação, sob refrigeração, da amostra de cada sessão 

preparada de nutrição enteral, para contraprova, segundo a RDC nº 63, de 6 de julho de 2000? 

 
(A) 8ºC. (B) 10ºC. (C) 3ºC. (D) 5ºC. 

 

40. Exemplo de ação que está relacionada ao cumprimento da diretriz “Organização da Atenção 

Nutricional”, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição: 
 

(A) O monitoramento das ações de saúde, relativas às condicionalidades das famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa-Família. 

(B) A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF). 

(C) O Programa Fome Zero. 

(D) A inserção do nutricionista no Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

 
 
 

 
 
 

EM BRANCO 
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ATENÇÃO!!! 
 

➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 10.17 do edital 001/2019) 

 


