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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Iporã do Oeste 
Edital de Processo Seletivo nº 006/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

NUTRICIONISTA 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Analise o cardápio a seguir e assinale a alternativa que pode melhor representar o tipo de dieta 

correspondente ao cardápio apresentado:  

 Salada de alface e tomate com molho shoyo. 

 Peixe assado ao molho hollandaise. 

 Batata frita. 

 Arroz à piamontese. 

 Maçã. 

A) Dieta geral para pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca. 

B) Dieta geral para pacientes com alergia à soja. 

C) Dieta geral para pacientes com alergia ao ovo. 

D) Dieta geral para pacientes com alergia ao trigo. 

 

02. Qual o tempo máximo para distribuição de nutrição enteral preparada pela Unidade de Alimentação 

e Nutrição? E em qual temperatura deverá ser mantida? 

A) 30 minutos e 5°C a 12°C, respectivamente. 

B) 60 minutos e 0°C a 10°C, respectivamente. 

C) 120 minutos e 2°C a 8°C, respectivamente. 

D) 90 minutos e 8°C a 12°C, respectivamente. 

 

03. Os verbos “comparar” e “interpretar” estão relacionados a quais objetivos de um Programa de 

Educação Alimentar e Nutricional? 

A) Cognitivos. 

B) Geral.  

C) Específicos. 

D) Situacionais. 

 

04. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Como forma de exercício __________________, devem ser criados canais de participação popular na gestão do 

Sistema Único de Saúde em todas as esferas”.  

A) Da cidadania. 

B) Do controle social. 

C) Da equidade. 

D) Do direito à saúde. 

 

05. É possível estimar a estatura de crianças de 2 a 12 anos com limitações físicas, por meio de medidas 

específicas, aplicáveis às equações propostas por Stevenson (1995), para posterior avaliação 

antropométrica do estado nutricional. Qual destas medidas não é utilizada para esta estimativa? 

A) Comprimento superior do braço. 

B) Comprimento tibial.  

C) Comprimento do membro inferior a partir do joelho.  

D) Comprimento da envergadura. 
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06. A faixa de temperatura, conhecida como “zona de perigo”, favorece a multiplicação de micro-

organismos nos alimentos. Assinale a alternativa que indica esta faixa de temperatura: 

A) 4°C a 55°C. 

B) 5°C a 60°C. 

C) 4°C a 70°C. 

D) 5°C a 80°C. 

 

07. Modalidade de licitação usada no setor público para aquisição de serviços e materiais, incluindo 

gêneros alimentícios, para qualquer que seja o valor estimado da contratação: 

A) Pregão presencial ou eletrônico. 

B) Sistema de compras públicas. 

C) Bolsa eletrônica de compras. 

D) Aquisição pública de materiais e serviços do estado. 

 

08. Assinale a alternativa que apresenta o gênero de bactéria responsável pela limosidade na superfície 

de aves e presuntos, comprometendo, assim, as características organolépticas esperadas para estes 

alimentos: 

A) Proteus. 

B) Clostridium. 

C) Serratia. 

D) Pseudomonas. 

 

09. Para o preparo de frituras por imersão, é necessário considerar o ponto de fumaça do óleo vegetal 

escolhido para o preparo. Qual a temperatura de ponto de fumaça do óleo de soja? 

A) 230°C a 245°C. 

B) 218°C a 248°C. 

C) 263°C a 265°C. 

D) 188°C a 191°C. 

 

10. São exemplos de aminoácidos que são precursores de produto final não proteico, exceto: 

A) Lisina. 

B) Tirosina. 

C) Treonina. 

D) Cisteína. 

 

11. Qual o volume da dieta enteral a ser aumentado, ao dia, para crianças com peso ao nascer inferior a 

1250 gramas, na ocorrência de melhora clínica? 

A) 25-30ml/kg. 

B) 10-20ml/kg.  

C) 15-25ml/kg. 

D) 5-15ml/kg. 

 

12. O consumo alimentar está relacionado ao estado nutricional, sendo um determinante da saúde do 

indivíduo. Qual destes indicadores, adotado pelo Ministério da Saúde, é utilizado para monitorar as 

práticas alimentares de crianças menores de dois anos de uma determinada população? 
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A) Consumo de fruta. 

B) Consumo de feijão.  

C) Consumo de hambúrguer e/ou embutidos.  

D) Consumo de verduras e legumes. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 e nº 14 dizem respeito à Tirinha. Leia-a atentamente antes de 

respondê-las. 

 

 
 

13. É correto afirmar que o humor da Tirinha acontece, pois: 

A) Garfield é um personagem conhecido por ser preguiçoso, guloso e sarcástico, então, quando Jon 

afirma que a vitória virá através do trabalho duro, ele percebe que não haverá vitória. 

B) Garfield é um personagem conhecido por ser um gato revolucionário, que adora passear e se 

exercitar, então, quando Jon afirma que vitória virá através do trabalho duro, ele recusa, pois 

prefere caminhar. 

C) Garfield é um personagem conhecido por ser disposto, animado e extrovertido e quando Jon 

afirma que a vitória virá através do trabalho duro, ele se desespera e recusa a proposta. 

D) Garfield não entendeu o que Jon disse – como mostra o segundo quadrinho. 

 

14. Na frase “Nós não venceremos”, se o verbo destacado estivesse conjugado na 3ª pessoa do Singular 

no Futuro do Pretérito do Modo Indicativo, a alternativa correta seria: 

A) Vencerá. 

B) Venceria. 

C) Vencera. 

D) Vencia. 

 

15. Assinale a alternativa em que o emprego do hífen esteja incorreto. 

A) Arqui-inimigo. 

B) Arqui-romântico. 

C) Anti-inflamatório. 

D) Ex-namorado. 
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16. Leia as proposições abaixo: 

I. Usa-se o acento grave (crase) antes de substantivos femininos que exijam o artigo “a”. (Ex: Frente 

à situação); 

II. Antes de nomes de localidades que admitem o artigo “a”. (Ex: Vamos à Bahia); 

III. Antes de numeral indicando tempo decorrido. (Ex: Questões de 1 à 20 deverão ser entregues antes 

das 18h.); 

IV. Em expressões que significam “à maneira (de)”, “à moda (de)”. (Ex: Cortei meu cabelo à francesa.). 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e III estão incorretos. 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item I está incorreto. 

 

17. Há erro de concordância nominal em: 

A) Estavam abandonadas a casa, o tempo e a vila. 

B) Há gritos e vozes trancados dentro do peito. 

C) Estão trancados dentro do peito vozes e gritos. 

D) Que monstro seria ela? 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste/SC, os bens municipais poderão ser 

utilizados por terceiros, mediante concessão, permissão, autorização e locação social, conforme o caso 

e o interesse público ou social, devidamente justificado, o exigir. Com base na Lei Orgânica do Município, 

assinale a alternativa incorreta: 

A) A concessão administrativa de bens públicos depende de autorização legislativa e concorrência 

e será formalizada mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. 

B) Considera-se de interesse social a prestação de serviços, exercida sem fins lucrativos, voltados 

ao atendimento das necessidades básicas da população em saúde, educação, cultura, entidades 

carnavalescas, esportes, entidades religiosas e segurança pública. 

C) A autorização legislativa para concessão administrativa deixará de vigorar se o contrato não for 

formalizado, por escritura pública, dentro do prazo de três anos, contadas da data da publicação 

da lei ou da data nela fixada para a prática do ato. 

D) A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, não depende de licitação e 

será por tempo indeterminado e formalizada por Decreto do Poder Executivo. 

 

19. Com base na notícia a seguir e, utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O Brasil sediará a _______________ que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro de 2019, no Palácio Itamaraty, 

sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O país assume a presidência com o mote: crescimento 

econômico para um futuro inovador.” 
(Fonte adaptada: http://www.brasil.gov.br/noticias/>acesso em 26 de julho de 2019) 

A) Cúpula da ONU.  

B) Cúpula da G20.  

C) Cúpula do MERCOSUL.  
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D) Cúpula do BRICS.  

 

20. Tendo em vista o Município de Iporã do Oeste/SC, analise: 

I. Situa-se no Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina a 730 km da Capital Florianópolis;  

II. A economia do município tem como base a agricultura, com destaque o cultivo de milho e fumo; 

III. Limita-se com os municípios de Descanso, Santa Helena, Tunápolis, São João do Oeste, Mondaí e 

Riqueza. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 


