PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

NUTRICIONISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O amor e a razão
Pinta-se o amor sempre menino, porque ainda que passe dos sete anos [...], nunca chega à idade de uso da razão.
Usar razão e amar são duas coisas que não se juntam. A alma de um menino que vem a ser? Uma vontade com afetos e
um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar. Tudo conquista o amor, quando conquista uma alma; porém o primeiro
rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade febricitante, que não tivesse o entendimento frenético. O amor deixará
de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. Nunca o fogo abrasou a vontade, que o fumo não cegasse
o entendimento. Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.
“Sermão do Mandato”. In Sermões. Rio de Janeiro, Agir, 1957. 4- Padre Antônio Vieira.

QUESTÃO 01
Analise as afirmativas acerca do texto:
I.

O amor é pintado como menino porque a meninice é a idade anterior ao uso da razão, portanto o amor é anterior à
razão e incompatível com ela;
II. No texto predomina a tipologia narrativa devido à presença de personagens e sequência de ações;
III. A palavra “tresvariar” significa delirar, estar fora de si, desvairado; mostrando que quem ama, perde a razão, o
discernimento;
IV. O advérbio “nunca”, usado no final do texto, representa um elemento coesivo de reiteração.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) II e IV;
D) I, III e IV.
QUESTÃO 02
Sobre os aspectos linguísticos do texto, analise as proposições, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
“..., que não houvesse fraqueza no juízo.” O verbo destacado está no pretérito imperfeito do indicativo;
“Ninguém teve a vontade febricitante, ...” A classe gramatical do termo destacado é adjetivo;
“Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.” A vírgula fora usada para separar
oração subordinada adjetiva explicativa;
( )
“[...], nunca chega à idade de uso da razão.” O uso da crase é facultativo nesta frase.

( )
( )
( )

A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, C, E;
B) E, C, C, E;
C) E, C, E, E;
D) C, E, C, C.
QUESTÃO 03
Considerando as regras gramaticais de regência, concordância e colocação pronominal, assinale a opção correta:
A) Quando o sujeito é indeterminado sempre, mesmo quando houver o índice de indeterminação “se”, o verbo deve ficar
na 3ª pessoa do plural. Ex. “Ainda se viviam num mundo de certezas”;
B) O verbo chamar com o significado de “fazer vir”, “convocar” é transitivo indireto;
C) Os verbos obedecer e desobedecer na língua culta moderna, fixou-se como transitivo indireto;
D) Em relação ao verbo, o pronome átono estar enclítico quando vem antes dele.
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QUESTÃO 04
Sobre a reestruturação de frases e orações, analise as afirmativas abaixo:
I.

“O Ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado.” Para acabar com a ambiguidade, a frase poderia
ser escrita assim: “O ministro comunicou a própria exoneração a seu secretário.”;
II. “Neste momento, não se deve adotar medidas precipitadas, que comprometam o andamento de todo o programa.” A
frase não precisa ser reestruturada do ponto de vista gramatical;
III. “Apesar da Assessoria ter informado em tempo, (...).” A frase deve ser reestruturada para: “Apesar de a Assessoria ter
informado em tempo, (...).”;
IV. “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição.” O problema aqui decorre
de coordenar palavras (substantivos) com orações (reduzidas de infinitivo). Uma das formas que pode ser reestruturada
a frase é: “No discurso de posse, mostrou determinação, segurança, inteligência e ambição.”.
Estão corretas:
A) I, III e IV, apenas;
B) III e IV, apenas;
C) I, II e III, apenas;
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial, assinale o item que completa as lacunas, respectivamente, corretamente:
“Redação Oficial é a maneira pela qual o poder _______ redige comunicações oficiais e _______. A sua finalidade básica
é comunicar com _______ e clareza. A _______ é um atributo que se caracteriza pela articulação da linguagem comum ou
técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada. Há o predomínio da norma _______ da língua.”
A) Público, atos normativos, objetividade, precisão, culta;
B) Privado, leis, objetividade, precisão, culta;
C) Público, atos normativos, objetividade, concisão, coloquial;
D) Público, atos normativos, subjetividade, precisão, coloquial.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
São competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
B) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de
Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
C) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
D) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência
estadual e regional.
QUESTÃO 07
Segundo a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS),
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale
a afirmativa correta:
A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde;
D) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde previstos nesta lei.
QUESTÃO 08
Entre as prioridades do Pacto pela Vida do SUS está:
A) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos;
B) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama;
D) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de
cada uma delas.
QUESTÃO 09
A Atenção Básica (AB) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que
regulamentam o exercício de cada uma das profissões. São atribuições específicas do profissional médico, exceto:
A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
B) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;
C) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários;
D) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.
QUESTÃO 10
A vigilância de perigos, como agentes químicos, físicos e biológicos que possam ocasionar doenças e agravos, e que envolve
o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas
e processos, da produção ao consumo é uma tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância:
A) Epidemiológica;
B) Sanitária;
C) Ambiental;
D) Da saúde do trabalhador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
De acordo com ORNELLAS, a etapa de _______ são as
operações _______ a que se submetem os _______ antes
da sua cocção final ou não, compreendendo: _______,
separar, lavar, _______, picar, misturar.
A sequência correta, para o preenchimento das lacunas,
está em:

QUESTÃO 15
O Código de Ética e de Conduta do Nutricionista delineia a
orientação normativa deste profissional. Com relação aos
princípios fundamentais, marque a opção que contém o
enunciado correto:
A) O nutricionista não tem o compromisso de conhecer e
pautar sua atuação nos princípios universais dos direitos
humanos e da bioética, na Constituição Federal e nos
preceitos éticos contidos neste Código;
B) A atuação do nutricionista deve ser pautada pela defesa
do Direito à Saúde, do Direito Humano à Alimentação
Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional de
indivíduos e coletividades;
C) É dever do nutricionista colaborar com as autoridades
sanitárias e de fiscalização profissional, prestando as
informações requeridas;
D) O nutricionista deve exercer a profissão de forma crítica
e proativa, com autonomia, liberdade, justiça,
honestidade, parcialidade e responsabilidade, ciente de
seus direitos e deveres, não contrariando os preceitos
técnicos e éticos.

A) Preparo, intermediárias, nutrientes, escolher, macerar;
B) Pré-preparo, preliminares, alimentos, limpar, descascar;
C) Preparo, preliminares, alimentos, escolher, macerar;
D) Pré-preparo,
intermediárias,
nutrientes,
limpar,
descascar.
QUESTÃO 12
“São fórmulas mais comuns de produtos enterais
normalmente utilizadas em pacientes hospitalizados,
ambulatoriais e que requerem cuidados de longo prazo”.
Marque a opção onde contém estas fórmulas:
A) Poliméricas;
B) Oligoméricas;
C) Artesanais;
D) Parenterais.

QUESTÃO 16
Com relação as recomendações dietéticas da 7ª. Diretriz
Brasileira de Hipertensão, marque abaixo a opção que
contém a recomendação correta:

QUESTÃO 13
Doença renal crônica (DRC) é um termo usado para
alterações que afetam tanto a estrutura, quanto a função
renal, com múltiplas causas e fatores de prognóstico. É
importante reconhecer quem são os indivíduos que estão
sob o risco de desenvolver a DRC, com o objetivo do
diagnóstico precoce. Marque abaixo a opção que contém
fatores de risco para um indivíduo desenvolver DRC:
A) Diabetes,
B) Diabetes,
C) Diabetes,
D) Diabetes,

A) Adotar a dieta DASH;
B) Restringir o consumo diário de sódio para 5,0g;
C) Aumentar o consumo de carboidratos refinados;
D) Adotar a dieta Low Carb.
QUESTÃO 17
A Portaria 135 de 08/03/2005 no artigo 14 da Secretaria
de Ação a Saúde, orienta a via de acesso preferencial para
a Nutrição Enteral por período de até cinco dias. Marque a
opção que contém a via de acesso indicada:

hipertensão, magreza;
hipotireoidismo, magreza;
hipertensão, obesidade;
hipotireoidismo, obesidade.

A) Nasogástrica;
B) Nasoentérica;
C) Jejunostomia;
D) Gastrostomia.

QUESTÃO 14
A Tiamina (vitamina B1) participa como uma coenzima no
metabolismo dos carboidratos e aminoácidos e atua no
sistema neurológico. A sua deficiência pode resultar em
três síndromes distintas. Marque a opção que contém
estas síndromes:

QUESTÃO 18
Em Técnica Dietética utiliza-se um glossário de termos
culinários. Marque a opção que contém o significado de
“clarificar”:

A) Beribéri seco, beribéri úmido, Encefalopatia de
Wernicke com psicose Korsakoff;
B) Síndrome de Sjogren, beribéri seco, beribéri úmido;
C) Arriboflavinose, beribéri seco, beribéri úmido;
D) Encefalopatia hepática, beribéri seco, beribéri úmido.

A) Adicionar ao alimento caldo em ebulição;
B) Colocar gordura ou molho sobre a carne;
C) Adicionar clara de ovo batida ao caldo concentrado de
carne;
D) Acentuar a coloração superficial do alimento.
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QUESTÃO 19
A RDC 63/2000 em seu Regulamento Técnico, adota
algumas definições dos termos utilizados. Com relação a
estas definições dos termos, correlacione as colunas I e II
e assinale a opção correta:

QUESTÃO 21
A avaliação antropométrica é o método mais utilizado para
a avaliação do estado nutricional e apresenta como
vantagens o baixo custo e a utilização de técnicas não
invasivas. Marque a opção que contém medidas
antropométricas recomendadas na avaliação do idoso:

Coluna I
I. NE (Nutrição Enteral) em sistema fechado;
II. NE (Nutrição Enteral) em sistema aberto;
III. Terapia de Nutrição Enteral (TNE);
IV. Terapia Nutricional (TN).

A) Circunferência da coxa, peso, estatura, circunferência
do braço;
B) Circunferência do punho, peso, estatura, circunferência
do braço;
C) Circunferência da panturrilha, peso, estatura,
circunferência do braço;
D) Circunferência do quadril, peso, estatura, circunferência
do braço.

Coluna II
( ) Conjunto de procedimentos terapêuticos para
manutenção ou recuperação do estado nutricional do
paciente por meio da Nutrição Parenteral ou Enteral;
( ) NE industrializada, estéril, acondicionada em
recipiente hermeticamente fechado e apropriado para
conexão ao equipo de administração;
( ) NE que requer manipulação prévia à sua
administração, para uso imediato ou atendendo à
orientação do fabricante;
( ) Conjunto de procedimentos terapêuticos para
manutenção ou recuperação do estado nutricional do
paciente por meio de NE (Nutrição Enteral).

QUESTÃO 22
A presença de fármacos pode afetar a absorção dos
nutrientes de várias formas, podendo prejudicar o estado
nutricional do indivíduo. Com relação a esta afirmação,
marque a opção correta:
A) Corticoides podem causar hipoglicemia;
B) Dexametasona, hidrocortisona e prednisona reduzem a
absorção das vitaminas A, C, B6 e ácido fólico;
C) Antiácidos que contêm alumínio aumentam a absorção
de vitamina A;
D) O uso prolongado de antiulcerosos aumenta a absorção
de vitamina B12, tiamina e ferro.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) IV, I, II, III;
B) I, IV, II, III;
C) III, I, II, IV;
D) IV, II, III, I.

QUESTÃO 23
A paciente A.L.B. 25 anos, compareceu a UBS (Unidade
Básica de Saúde), para a consulta de rotina e
encaminhada para a nutricionista que realizou avaliação
antropométrica e calculou o IMC (Índice de Massa
Corpórea), tendo como resultado 40,5 Kg/m². Marque a
opção que contém classificação correta do estado
nutricional da paciente:

QUESTÃO 20
A Desnutrição Energético-Proteica (DEP), apresenta
manifestações clínicas que podem oscilar desde muito
graves até leves. Estas formas clássicas são Marasmo e
Kwashiorkor. Marque a opção que contém as
características do Kwashiorkor:

A) Eutrofia;
B) Obesidade moderada;
C) Sobrepeso;
D) Obesidade mórbida.

A) Magreza extrema, ausência de edema, irritabilidade,
redução
da
massa
muscular,
ausência
de
hepatomegalia;
B) Apetite preservado, presença de edema, irritabilidade,
pele frouxa, ausência de hepatomegalia;
C) Presença de edema, autismo, redução da massa
muscular, presença de hepatomegalia, pele frouxa;
D) Apatia, anorexia, cabelo fraco e descolorido, edema
generalizado, presença de hepatomegalia.
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QUESTÃO 24
A I Diretriz de Prevenção Cardiovascular preconiza
intervenções na Síndrome Metabólica para prevenção de
doenças cardiovasculares. Marque a opção que contém
estas intervenções:
A) Recomenda-se redução de 5 a 10% do peso, incluir
fibras na alimentação, ingestão de menos de 7% de
gordura saturada (do total de gorduras) e menos de
200mg de colesterol da dieta;
B) Recomenda-se redução de 10% do peso, incluir fibras
na alimentação, ingestão de menos de 10% de gordura
saturada (do total de gorduras) e menos de 200mg de
colesterol da dieta;
C) Recomenda-se redução de 20% do peso, incluir fibras
na alimentação, ingestão de menos de 10% de gordura
saturada (do total de gorduras) e menos de 200mg de
colesterol da dieta;
D) Recomenda-se redução de 10% do peso, incluir fibras
na alimentação, ingestão de menos de 7% de gordura
saturada (do total de gorduras) e menos de 300mg de
colesterol da dieta.
QUESTÃO 25
O colostro humano é definido como o primeiro produto
lácteo da nutriz produzido até o sétimo dia após o parto.
Com relação ao leite humano maduro podemos dizer que
o colostro tem as seguintes características:
A) É mais rico em calorias, mais pobre em proteínas
lipídios;
B) É mais rico em calorias, mais rico em proteínas
colesterol;
C) É mais pobre em calorias, mais pobre em proteínas
lipídios;
D) É mais pobre em calorias, mais rico em proteínas
colesterol.

e
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e
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