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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PATO BRAGADO/PR 
 

Nutricionista 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática/Raciocínio Lógico 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
05 
35 

Total de questões 50 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e FUNÇÃO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.  

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre e assinatura do lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do 
local, simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 
Resgatado, lobo-guará vem se recuperando de machucados 

e lesões de pele 
 

 Um lobo-guará foi encontrado debilitado, com pouco 
peso, machucado em sua pata dianteira e com sarna. Desde 
seu resgate, o lobo ________ sendo alimentado, medicado e 
está em observação no Parque Ecológico. 
 “O objetivo é a soltura, ao seu habitat natural, assim 
que estiver recuperado”, explicou o Biólogo e Diretor do 
Parque Ecológico de São Carlos (SP). 
 Por isso, a recomendação do Diretor do Parque é para 
que animais domésticos não sejam levados ao Cerrado. “A 
predação de animais silvestres por domésticos é frequente”, 
contou Fernando Magnani. 
 O contato com animais domésticos apresenta 
diferentes riscos aos animais silvestres. Dentre os riscos está 
a transmissão de doenças, como a sarna. “A transmissão 
cruzada de doenças entre animais domésticos e selvagens 
geralmente prejudica os selvagens. Animais domésticos já 
possuem certa __________ a doenças graves, como a 
cinomose”, complementou o Diretor do Parque Ecológico. 
  A simples presença de animais domésticos em um 
ambiente natural pode ocasionar conflitos. “Os animais 
silvestres passam a buscar outros espaços sem a presença 
dos domésticos, ficando vulneráveis à captura, ao 
atropelamento ou à separação de filhotes de suas mães”, 
relatou o Diretor do Parque Ecológico.  

Fonte: Correio do Povo - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) veem | rezistência 
b) vem | resistência 
c) veem | resistência 
d) vem | rezistência 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O lobo-guará, encontrado debilitado e com pouco peso, 

permanecerá, mesmo após a sua recuperação, recluso no 
Parque Ecológico. 

b) O contato com animais silvestres apresenta riscos aos 
animais domésticos. 

c) Os animais silvestres podem transmitir aos animais 
domésticos, entre várias doenças, a sarna. 

d) A presença de animais domésticos em um ambiente 
natural pode causar conflitos, já que os animais silvestres 
passam a procurar por outros locais sem a presença dos 
domésticos. 

 

3) No trecho “Por isso, a recomendação do Diretor do 
Parque é para que animais domésticos não sejam levados ao 
Cerrado.”, o termo sublinhado expressa ideia de: 
 
a) Oposição. 
b) Conclusão. 
c) Tempo. 
d) Proporção. 
 

4) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Não posso dizer nada, respondi eu. 
b) Queria viajar mas, não tinha condições financeiras. 
c) São Paulo, 15 de janeiro, de 1995. 
d) No fim daquela hora ninguém sabia, seu paradeiro. 
 

5) Em relação à acentuação, marcar C para as palavras 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Mitocôndria. 
(_) Macadâmia. 
(_) Marimbôndo. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
6) Para embrulhar uma caixa para presente, é necessário 
que o papel de presente tenha formato retangular e possua 
uma área de 4.200cm². Sendo assim, assinalar a alternativa 
que apresenta as dimensões que satisfazem essa área: 
 
a) 70cm x 80cm 
b) 70cm x 60cm 
c) 60cm x 50cm 
d) 80cm x 90cm 
 

 

 

7) Considerando-se a equação de 2º grau abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor da soma das raízes dessa 
equação: 
 

x² - 2x - 15 = 0 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 
 

8) Bruna paga um aluguel mensal de R$ 1.200,00. Sabendo-
se que esse valor foi reajustado e passou a ser R$ 1.680,00, 
assinalar a alternativa que indica a porcentagem 
correspondente a esse aumento: 
 
a) 40% 
b) 42% 
c) 44% 
d) 46% 
 

 

 

9) Considerando-se que certa progressão aritmética possui 
razão igual a 4 e que seu primeiro termo é igual a 24, 
assinalar a alternativa que apresenta o resultado da soma 
dos 8 primeiros termos dessa progressão: 
 
a) 108 
b) 152 
c) 304 
d) 608 
 

 

 

10) Considerando-se que uma urna contém 3 bolas de cores 
diferentes, sendo azul, vermelho e branco, e que elas 
possuem pesos diferentes, isto é, 1kg, 2kg e 3kg, não 
necessariamente nessa ordem, analisar as afirmações abaixo 
e assinalar a alternativa CORRETA: 
 
*A bola vermelha não é a mais pesada. 
*A bola vermelha é mais pesada que a bola branca. 
 
a) A bola azul pesa 2kg. 
b) A bola vermelha pesa 1kg. 
c) A bola branca pesa 2kg. 
d) A bola azul pesa 3kg. 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
  
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 
  
11) A inteligência emocional é, sem dúvida, determinante 
para o sucesso profissional e pessoal das pessoas. (Fonte: Fia 
- adaptado.) 
 
O conceito que melhor define a inteligência emocional é a 
capacidade de: 
 
a) Identificar e lidar com as emoções e os sentimentos 

pessoais e de outros indivíduos. 
b) Controlar impulsos agressivos.  
c) Fingir alegria e simpatia diante das pessoas.  
d) Ser feliz sozinho, sem depender de outras pessoas. 
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12) As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera 
atingiram um novo recorde no ano passado - disse a 
Organização Meteorológica Mundial (OMM). (Fonte: UOL - 
adaptado.)  
 
Considerando-se o assunto da notícia, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Caso o ritmo atual de aumento das concentrações de gases 
de efeito estufa se mantenha, o aumento da temperatura no 
final deste século vai superar, de longe, a meta estabelecida, 
em virtude do Acordo de ________, de limitar o aquecimento 
global a +1,5°C, ou a +2°C acima dos níveis pré-industriais. 
 
a) Paris 
b) Genebra 
c) Tóquio 
d) Bangkok 
 

13) Em relação às funções de data do programa Excel 2010, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) A função DATADIF retorna o número de série de uma 

data específica. 
(_) A função DATAM converte um número de série em um 

dia do mês. 
 
a) C - E. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - C. 
 
 

14) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de 
software e dois exemplos de hardware, respectivamente: 
 
a) Antivírus, monitor e mouse. 
b) Spyware, Windows 10 e Word 2010. 
c) Webcam, processador e firmware. 
d) Teclado, spyware e mouse. 
 

15) Sobre dispositivos periféricos que possibilitam a função 
de entrada de dados, analisar os itens abaixo: 
 
I. Monitor com tela sensível ao toque. 
II. Projetor multimídia. 
III. Caixa de som. 
 
Está CORRETO: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II.  
c) Somente o item III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Considerando-se a Constituição Federal, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A República Federativa do Brasil buscará a ___________ 
econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações. 
 
a) separação 
b) dissolução 
c) integração 
d) distinção 
 

17) Considerando-se a Constituição Federal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social (1ª parte). Compete ao 
Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base na universalidade da cobertura e do 
atendimento (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

18) De acordo com a Constituição Federal, sobre o meio 
ambiente, analisar os itens abaixo: 
 
I. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 
II. É um bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida. 
III. É dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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19) De acordo com a Lei Orgânica do Município, sobre a 
Competência Municipal, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei. 

(_) Manter, com a cooperação técnica e financeira apenas da 
União, programas de educação pré-escolar, de Ensino 
Fundamental e de segurança no trânsito. 

(_) Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, 
artístico e paisagístico local, observada, exclusivamente, a 
ação fiscalizadora do Ministério Público Federal.  

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

20) Segundo a Lei Orgânica do Município, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A Administração Pública direta, indireta ou ______________ 
de qualquer dos Poderes do Município obedecerá aos 
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e 
publicidade, e também ao disposto nas Constituições Federal 
e Estadual. 
 
a) autárquica 
b) fundacional 
c) OSCIP 
d) OSC 
 

21) De acordo com a Lei Orgânica do Município, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Os crimes que o Prefeito municipal praticar, no exercício 

do mandato ou em decorrência dele, por infrações penais 
comuns ou por crimes de responsabilidade, serão 
julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. 

II. O Prefeito ficará suspenso de suas funções com o 
recebimento da denúncia pelo Ministério Público, que 
cessará se, até noventa dias, não tiver concluído o 
julgamento. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

22) Segundo a Lei Orgânica do Município, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O Prefeito municipal, por intermédio de ato 

administrativo, estabelecerá as atribuições dos seus 
auxiliares diretos, definindo-lhes competências, deveres e 
responsabilidades. 

(_) Os auxiliares do Prefeito municipal não são 
solidariamente responsáveis, junto deste, pelos atos que 
assinarem, ordenarem ou praticarem. 

(_) Os auxiliares diretos do Prefeito municipal, como agentes 
políticos, serão escolhidos entre brasileiros maiores de 
dezoito anos, no exercício dos direitos políticos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

23) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, são Portas de 
Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde as ações e os serviços de: 
 
a) Atenção primária, de urgência e emergência e de atenção 

psicossocial. 
b) Urgência e emergência, atenção psicossocial e os serviços 

especiais de acesso aberto. 
c) Atenção primária e de atenção ambulatorial especializada 

e hospitalar. 
d) Atenção primária e os serviços especiais de acesso aberto. 
 

24) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011, sobre o 
planejamento da saúde, analisar a sentença abaixo: 
 
O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado 
dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento 
de metas de saúde (1ª parte). O planejamento da saúde em 
âmbito estadual deve ser realizado de maneira 
regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, 
considerando o estabelecimento de metas de saúde 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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25) Considerando-se a Lei nº 8.080/1990, sobre as ações que 
estão incluídas no campo de atuação do SUS, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas 

para consumo humano. 
II. A participação no controle e na fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 

III. A ordenação da formação de recursos humanos na área 
de saúde. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

26) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos 
obedecendo a determinados princípios. Sobre esses 
princípios, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A declinação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
b) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 

de assistência. 
c) Igualdade da assistência à saúde, privilegiando a 

população urbana em relação à população do campo. 
d) Divulgação de informações pessoais quanto às condições 

de saúde que colocam em risco a população. 
 

27) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, sobre 
o direito à vida e à saúde, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 

tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, com prejuízo de outras providências legais.   

b) As gestantes ou mães que manifestem interesse em 
entregar seus filhos para a adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas, com constrangimento, à 
Justiça da Infância e da Juventude.   

c) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de 
assistência médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a população 
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos.  

d) É facultativa a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias. 

 

28) Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto 
do Idoso, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado aos seus direitos, apenas por 
ação e não por omissão, será punido na forma da lei. 

(---) É dever apenas do Poder Público prevenir a ameaça ou a 
violação aos direitos do idoso. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

29) De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, são consideradas formas de violência contra a 
mulher: 
 
a) Somente a violência física ou sexual. 
b) As violências psicológica, sexual, patrimonial, moral e 

física. 
c) A violência moral, entendida como qualquer conduta que 

cause dano emocional e diminuição da autoestima 
mediante ameaça ou constrangimento. 

d) A disseminação de valores éticos de irrestrito respeito à 
dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia. 

 

30) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação.  

b) É dever de todos comunicar à autoridade competente 
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da 
pessoa com deficiência.  

c) A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de 
benefícios decorrentes de ação afirmativa.  

d) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos.  
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31) Em conformidade com a Resolução - RDC nº 12/2001, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) DTA é a Doença Transmitida por Alimento, sendo 

causada pela ingestão de um alimento contaminado por 
um agente infeccioso específico ou pela toxina por ele 
produzida, por meio da transmissão desse agente ou de 
seu produto tóxico. 

(_) A denominação de “coliformes a 45°C” é equivalente à 
denominação de “coliformes de origem fecal” e de 
“coliformes termotolerantes”. 

 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

32) Em conformidade com a Resolução - RDC nº 216/2004, 
sobre o abastecimento de água, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O gelo para utilização em alimentos não precisa ser 

fabricado a partir de água potável, pois a temperatura por 
si só já elimina qualquer risco de contaminação.  

b) O reservatório de água deve ser edificado e/ou revestido 
de materiais que não comprometam a qualidade da água, 
conforme legislação específica.  

c) O vapor, quando utilizado em contato direto com 
alimentos ou com superfícies que entram em contato 
com alimentos, não precisa ser produzido a partir de água 
potável.  

d) O reservatório de água deve ser higienizado, em um 
intervalo máximo de dois anos, devendo ser mantidos 
registros da operação.  

 

33) Considerando-se a Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) ___________, que atua no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), deverá ser obrigatoriamente 
vinculado à(ao) __________ e estar cadastrado no(a) 
____________. 
 
a) Merendeiro(a) escolar | Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) | Entidade 
Executora (EEx) 

b) Coordenador(a) escolar | Conselho de Alimentação 
Escolar (CAE) | Entidade Executora (EEx) 

c) Nutricionista | Entidade Executora (EEx) | Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

d) Nutricionista | Conselho de Alimentação Escolar (CAE) | 
Unidade Executora (UEx) 

 

34) Em conformidade com a Resolução/CD/FNDE 
nº 26/2013, sobre as diretrizes da alimentação escolar, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Emprego da alimentação saudável e adequada, 

compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, 
que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos 
alimentares saudáveis. 

II. Direito à alimentação escolar, respeitando as diferenças 
biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos 
que necessitem de atenção específica e aqueles que se 
encontrem em vulnerabilidade social. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 23: 
Saúde da Criança, a exposição precoce ao leite de vaca 
(antes dos quatro meses) é considerada um importante 
determinante para o desenvolvimento de: 
 
a) Coqueluche. 
b) Hipertensão arterial. 
c) Bronquiolite. 
d) Diabetes Mellitus tipo I. 
 

36) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 33 - Saúde da 
Criança: Crescimento e Desenvolvimento, em relação à 
alimentação da criança de 6 meses a 2 anos, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A partir dos oito meses de idade, alguns alimentos da 

família já podem ser oferecidos à criança (arroz, feijão, 
carne cozida, legumes) se estiverem amassados ou 
desfiados, desde que não tenham sido preparados com 
excesso de temperos (condimentos). 

(_) No caso de crianças não amamentadas, a introdução de 
alimentos além da alimentação láctea só ocorrerá após 
os 12 meses. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
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37) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
____________ pressupõe a continuidade da relação clínica, 
com construção de vínculo e responsabilização entre 
profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo 
permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em 
saúde e de outros elementos na vida dos usuários. 
 
a) A longitudinalidade do cuidado 
b) Adscrever os usuários 
c) A universalidade 
d) A territorialização 
 

38) Em conformidade com o Ministério da Saúde, toda 
criança tem direito a: 
 
I. Ter acesso a serviços de saúde de qualidade. 
II. Ter acesso à escola pública e gratuita perto do lugar onde 

mora. 
III. Receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário 

básico de vacinação. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

39) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
sobre as infrações e penalidades, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Responde pela infração quem a cometer, participar ou 

for conivente. 
(_) A ocorrência da infração, a sua autoria, a 

responsabilidade e as circunstâncias a ela relacionadas 
serão apuradas em processo instaurado e conduzido em 
conformidade com as normas legais e regulamentares 
próprias e com aquelas editadas pelos Conselhos Federal 
e Regionais de Nutricionistas, nos limites de suas 
respectivas competências. 

(_) Na fixação de penalidades, não serão considerados os 
antecedentes do profissional infrator e as consequências 
da infração. 

 
a) C - E - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - C. 
 

40) Conforme disposto na NR 32 - Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo: 
 
O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos 
(1ª parte). Os trabalhadores com feridas ou lesões nos 
membros superiores só podem iniciar suas atividades após 
avaliação médica obrigatória, com emissão de documento 
de liberação para o trabalho (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

41) Considerando-se que a passagem, para o leite materno, 
de substâncias heterólogas consumidas pela mãe, como o 
leite de vaca, é um fato já comprovado, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Quando existe predisposição genética para quadros 

alérgicos de um determinado componente do alimento, 
o lactente pode ser sensibilizado precocemente, caso a 
mãe inclua, em sua dieta, alimentos que o contenham.  

(---) Se a nutriz já tem o hábito de tomar leite ou seus 
derivados e não tem antecedentes pessoais ou 
familiares de alergia ao leite, não há justificativa para 
suspender esses produtos de sua alimentação só pela 
queixa de cólicas do lactente. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

42) Em relação à xerostomia, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Pode ser observada no diabetes mellitus descompensado, 

na estomatite, na gastrite, na síndrome de Sjögren, em 
outras doenças autoimunes e como consequência da 
radioterapia e de certos medicamentos.  

b) As orientações dietéticas enfocam o uso de alimentos 
úmidos, com a adição de condimentos e alimentos 
alcalinos, o aumento do consumo de fluidos com e entre 
todas as refeições e lanches, além de escolhas 
alimentares sensatas. 

c) Tomar água com uma fatia de limão ou água mineral 
gasosa com sabor de frutas cítricas ou sorver doces de 
uvas congeladas, frutas vermelhas ou doces sem açúcar 
podem ajudar. 

d) Como os alimentos ou bebidas podem conter carboidrato 
fermentável ou contribuir para o pH reduzido, bons 
hábitos de higiene oral são importantes para diminuir o 
risco de cárie dentária e devem ser praticados pelo menos 
duas vezes por dia após as refeições. 
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43) Com frequência, a disfagia leva à perda de peso, por 
causa de uma ingestão inadequada. A avaliação da 
deglutição é importante no tratamento dos distúrbios da 
deglutição, para evitar risco de desnutrição ao paciente. 
Considerando-se as fases da deglutição, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Fase oral. 
(2) Fase faríngea. 
(3) Fase esofágica. 
 
(_) Essa fase é iniciada quando o bolo alimentar é 

impulsionado para depois dos arcos das fauces. Quatro 
eventos devem ocorrer em rápida sucessão durante essa 
fase. O palato mole eleva-se para fechar a nasofaringe e 
prevenir a regurgitação orofaríngea. 

(_) Fase durante a qual o alimento é colocado na boca, onde, 
então, é misturado com a saliva, mastigado se necessário 
e transformado em bolo alimentar pela língua. 

(_) É a fase final, durante a qual o bolo alimentar continua 
até o estômago, é completamente involuntária. As 
dificuldades que ocorrem nessa fase são, em geral, 
resultados de uma obstrução mecânica, mas a doença 
neurológica não pode ser descartada. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

44) Com relação à qualidade do leite, segundo 
GERMANO.M.L.P, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Os elementos nutricionais, sobretudo proteínas, 

carboidratos, vitaminas e minerais contidos no leite, 
transformam-no em um excelente substrato para o 
crescimento de micro-organismos. Por este motivo, o 
leite deve ser obtido com razoável higiene e altas 
temperaturas, visando garantir características em todas 
as etapas do processo até a chegada ao produto final.  

b) Até julho de 2005, o leite utilizado na elaboração de 
derivados, exceto o leite UHT, seguia as mesmas normas 
estabelecidas para o leite tipo A produzido em granjas 
leiteiras, recolhido por caminhões e transportado até a 
usina de beneficiamento. Entretanto, esse modelo sofreu 
uma profunda revisão a partir do início da década de 
1990, por meio da qual as indústrias passaram a exigir 
melhor qualidade de leite.  

c) Pode-se enumerar três fatores principais relacionados à 
qualidade microbiológica do leite, determinando, 
inclusive, o prazo de sua vida útil; são eles: condições de 
higiene na ordenha, temperatura do leite após a ordenha 
e durante o transporte até a usina.  

d) O tratamento das mastites não representa grandes 
implicações na saúde pública. Os valores de CCS estão 
diretamente relacionados com o aumento da contagem 
de bactérias psicrófilas do leite. Sendo que quanto melhor 
a desinfecção dos tetos, mais baixa a CCS e menor a 
concentração de bactérias psicrófilas no leite produzido. 

45) Considerando-se a composição do leite materno e os 
aspectos nutricionais, analisar os itens abaixo: 
 
I. Tem-se o leite de transição entre o 5º e o 15º dia de 

lactação. Nessa fase, o conteúdo do leite vai sofrendo 
modificações na sua concentração e volume até atingir 
um volume estável e modificando sua composição até 
atingir os valores médios do leite maduro. 

II. O leite maduro é o que se segue ao leite de transição. Tem 
volume e composição estáveis. Tem volume médio de 700 
a 900ml/dia nos primeiros 6 meses, cerca de 600ml/dia 
no segundo semestre e 550ml/dia no segundo ano de 
lactação. Fornece, em média, 70kcal/dl. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

46) De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, ainda 
que as necessidades nutricionais sejam influenciadas 
simultaneamente pelos eventos da puberdade e pelo estirão 
do crescimento, na adolescência, em especial, a escolha dos 
alimentos é potencialmente determinada por fatores 
psicológicos, socioeconômicos e culturais, que interferem 
diretamente na formação dos hábitos alimentares. Em 
relação ao exposto, analisar os itens abaixo: 
 
I. Cinco eventos têm influência direta sobre o equilíbrio 

nutritivo do adolescente: início da transformação 
pubertária, aceleração do crescimento longitudinal, 
aumento da massa corporal, modificação da composição 
corporal, variações individuais quanto à atividade física. 

II. Do ponto de vista nutricional, os adolescentes pertencem 
a uma faixa de risco extremamente vulnerável no que diz 
respeito ao estilo de vida e ao alto consumo de energia e 
gordura, especialmente na forma de lanches. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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47) Sobre o cozimento com óleo, analisar os itens abaixo: 
 
I. O ponto de fumaça é uma característica crucial que marca 

o surgimento de compostos tóxicos no óleo, além de ser 
indicativo da isomerização e oxidação dos ácidos graxos. 

II. Comumente adota-se, em média, 200°C como 
temperatura segura para frituras, sem trazer 
consequências para o óleo. 

III. Os óleos de palma e dendê são estáveis para frituras; 
contudo, possuem alto teor de ácidos graxos saturados, 
os quais são prejudiciais à saúde, devendo-se recorrer a 
outras alternativas. 

IV. Os óleos adequados para o cotidiano de frituras são os de 
soja e canola, com quantidades semelhantes de ácidos 
graxos mono e poli-insaturados em sua composição. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

48) Considerando-se ANDRADE, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Os biofilmes são constituídos de _________ que formam 
depósitos, nos quais os microrganismos estão fortemente 
aderidos a uma superfície, por meio de filamentos, de 
natureza polissacarídica ou proteica, denominados _______. 
 
a) vírus | glicocálix 
b) bactérias | glicocálix 
c) bactérias | citoplasma 
d) vírus | citoplasma 
 

49) De acordo com ACCIOLY, SAUNDERS e LACERDA, sobre a 
transferência de nutrientes e substâncias na placenta, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. No processo de difusão simples, são absorvidos nutrientes 

como oxigênio e vitaminas lipossolúveis. 
II. A pinocitose é um processo lento, em que são absorvidas 

grandes moléculas proteicas. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

50) Sobre o crescimento e a maturação sexual em 
adolescentes, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) A avaliação da maturação sexual pode ser feita com base 

nas pranchas de Tanner (1962), que indicam cinco 
estágios de desenvolvimento de mamas (M1 a M5) e de 
pelos pubianos para o sexo feminino, e de genitália (G1 a 
G5) externa e de pelos pubianos para o sexo masculino. 

(_) A idade da menarca é um marcador importante da 
desaceleração do crescimento para as meninas. Esse 
evento ocorre, geralmente, de 12 a 18 meses após o 
início do estirão de crescimento. Para os meninos, a 
identificação da voz do adolescente como marcador de 
fase de desaceleração do crescimento é um indicador 
fidedigno e importante. 

(_) Em adolescentes, a apreciação do índice peso-para-
estatura (P/E) associado à avaliação de maturação sexual 
é particularmente importante, visto que adolescentes da 
mesma idade podem apresentar estaturas diferentes e o 
seu peso deve estar proporcional à estatura atingida, e 
não à idade propriamente dita. 

 
a) E - C - E. 
b) C - E - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
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