ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
PROCESSO SELETIVO Nº003/2017
Edital nº 03, de 29 de dezembro de 2017.

CARGO: NUTRICIONISTA

CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas
01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe
nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese
alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo.
11. A duração da prova será de Três Horas.

Anote aqui seu Gabarito.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

01. Assinale a alternativa que apresenta
pronomes indefinidos variáveis:
a)
b)
c)
d)

Tudo – Nada.
Certa – Certos.
Alguém – Ninguém.
Cada – Algo.

02. A crase é facultativa em qual das
alternativas abaixo:
a)
b)
c)
d)

Começou a falar.
Quero bife à milanesa.
Dirigiu-se à Espanha.
Andou a pé.

03. “Os dois apenas, entre céu e terra,
Sentimos o espetáculo do mundo”

b) Os números 10, 20 e 21 são primos entre
si.
c) O número 1 não é um número primo, pois
é divisível por 1, somente, ou seja, não tem
dois divisores distintos;
d) O número 67 não é um número primo.
08. Uma aplicação de R$ 11.250,00 durante 3
meses a uma taxa de juros compostos de 4%
ao mês rende um montante igual a:
a)
b)
c)
d)

R$ 12.654,72
R$ 12.350,52
R$ 11.485,26
R$ 11.160,00

09. Considerando que uma carga de areia pesa
15320 quilos, é correto afirmar que, em
gramas, essa quantia equivale a:

(Carlos Drummond de Andrade)
Nos versos acima ocorre:
a)
b)
c)
d)

Silepse de gênero.
Silepse de número.
Onomatopéia.
Silepse de pessoa.

04. “As casas, as ruas, as praças e os bares
estavam desertos.”
Na frase acima as vírgulas foram usadas para:
a)
b)
c)
d)

Separar termos da mesma função.
Isolar o aposto.
Isolar o vocativo.
Isolar adjuntos adverbiais isolados.

05. Consiste na inversão de sentido,
afirmando-se o contrário do que se pensa,
visando á sátira ou à ridicularização:
a)
b)
c)
d)

Ironia.
Hipérbole.
Eufemismo.
Zeugma.

06. Sendo a PA (2, 5, 8, 11, 14,...), é correto
afirmar que a razão desta PA é 𝐫 igual a:
a)
b)
c)
d)

+1; Como r > 0, então a PA é decrescente.
+2; Como r > 0, então a PA é crescente.
+3; Como r > 0, então a PA é decrescente.
+3; Como r > 0, então a PA é crescente.

07. Acerca dos números primos, é incorreto
afirmar que:
a) O número 13 é um número primo.

a)
b)
c)
d)

15,32 t
153,2 t
1532 t
15320 t

10. Carlos tem uma reserva de R$ 5.000,00 e
economiza, por mês, a quantia de R$ 1.250,00
para
conseguir
adquirir
um
terreno.
Considerando que o terreno que Carlos deseja
comprar custa R$ 45.000,00, é correto afirmar
que o tempo total necessário para reunir o
valor faltante será de:
a)
b)
c)
d)

30 meses.
32 meses.
35 meses.
36 meses.

15. De acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos do município de Aguas de Chapecó
após cada período de 12 (doze) meses de
serviço público municipal, o servidor terá
direito a férias, na seguinte proporção:
I – 30 (trinta) dias corridos, quando não houver
faltado ao serviço mais de 10 (dez) vezes;
II – 20 (vinte) dias corridos, quando houver tido de
11 (onze) a 20 (vinte) faltas;
III – 10 (dez) dias corridos, quando houver tido de
21 (vinte e uma) a 30 (trinta) faltas.
Podemos afirmar que:
a)
Todas as afirmativas são verdadeiras;
b) Todas as afirmativas são falsas;
c) Somente é verdadeira a afirmativa I;
d) Somente são verdadeiras as afirmativas II e III

16. O guia alimentar para a população
brasileira, foi elaborado pelo Ministério da
Saúde, baseado em alguns princípios. Analise
as afirmativas abaixo:
I - Alimentação é mais que ingestão de nutrientes.
II – Recomendações sobre alimentação devem
estar em sintonia com seu tempo.
III –Alimentação adequada e saudável deriva de
sistema alimentar socialmente e ambientalmente
sustentável.
IV – Diferentes saberes geram o conhecimento
para a formulação de guias alimentares.
V – Guias alimentares ampliam a autonomia nas
escolhas alimentares.
a) Apenas I, III e V estão corretas
b) Apenas I, II, III e V estão corretas
c) Apenas II, IV estão corretas
d) Todas estão corretas.
17. De acordo com o Capitulo IV do Código de
Ética do Nutricionista no contexto das
responsabilidades profissionais refere que
constituem seus deveres:
I - prescrever tratamento nutricional ou outros
procedimentos somente após proceder a
avaliação pessoal e efetiva do individuo sob sua
responsabilidade profissional;
II - atender as determinações da legislação própria
de regulação da proteção e defesa do consumidor;

I- Exercer a profissão com autonomia, não sendo
obrigado a prestar serviços profissionais
incompatíveis com suas atribuições, cargo ou
função técnica.
II- Denunciar às autoridades competentes,
inclusive ao Conselho Regional de Nutricionistas,
atos de que tenha conhecimento e que sejam
prejudiciais à saúde e à vida.
III- Recusar-se a exercer sua profissão em
instituição pública ou privada, onde as condições
de trabalho não sejam dignas ou possam
prejudicar os indivíduos ou a coletividade.
IV- Ter acesso a informações, referentes a
indivíduos
e
coletividades
sob
sua
responsabilidade profissional, apenas em casos
graves.
V- Recusar-se
a
executar
atividades
incompatíveis com suas atribuições profissionais,
ou que não sejam de sua competência legal.
a)
b)
c)
d)

Apenas I e está correta.
Apenas I; III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
Apenas I, III e V estão corretas.

19. De acordo com a resolução Nº 380/2005 que
dispõe sobre a definição das áreas de
atuação do nutricionista e suas atribuições
e estabelece
parâmetros numéricos
de
referência, por área de atuação. Compete ao
Nutricionista no exercício de suas atribuições
na Alimentação Escolar:
Assinale a alternativa CORRETA.

III - assumir a responsabilidade de qualquer ato
profissional que tenha praticado ou delegado,
mesmo que tenha sido solicitado ou consentido
pelo individuo ou pelo respectivo responsável
legal;
IV - prestar assistência, inclusive em setores de
urgência e emergência, quando for de sua
obrigação faze-lo;
V - alterar prescrição ou orientação de tratamento
determinada por outro nutricionista
quando tal conduta deva ser adotada em benefício
do indivíduo, devendo comunicar o
fato ao responsável pela conduta alterada ou ao
responsável pela unidade de
atendimento nutricional.
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas, II, III, IV estão corretas.
Todas estão corretas.

18. De acordo com o código de ética
profissional, é direito do Nutricionista:

a) Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e
avaliar os serviços de alimentação e nutrição.
Realizar assistência e educação nutricional a
coletividade ou indivíduos sadios ou enfermos em
instituições públicas e privadas.
b) Prestar assistência dietética e promover
educação nutricional a indivíduos, sadios ou
enfermos, em todos o níveis de atenção, visando
à promoção, manutenção e recuperação da
saúde.
c) Elaborar informes técnico-científicos, gerenciar
projetos de desenvolvimento de produtos
alimentícios, prestar assistência e treinamento
especializado em alimentação e nutrição,
controlar a qualidade de gêneros e produtos
alimentícios.
d) Prestar assistência e educação nutricional a
coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos,
em instituições públicas e privadas, prestar
assistência e treinamento especializado em
alimentação e nutrição, prescrever suplementos
nutricionais necessários a complementação da

dieta, solicitar exames laboratoriais necessários
ao acompanhamento dietético.
20. No contexto da relação entre nutricionistas
e com outros profissionais é vedado ao
nutricionista:
I- Valer-se da posição ocupada para humilhar,
menosprezar, maltratar ou constranger outrem.
II- Desviar, por qualquer meio, para atendimento
próprio ou por outro profissional, indivíduo que
esteja sob assistência de outro nutricionista ou de
outro profissional da área de saúde.
III- Pleitear, para si ou para outrem, emprego,
cargo ou função que esteja sendo exercido por
outro nutricionista ou por profissional de outra
formação, bem como praticar atos de concorrência
desleal.
IV- Denunciar atos que contrariem as normas
legais e as de regulação da assistência à saúde.
V- Fornecer informações sobre o estado
nutricional de indivíduos, que estejam sob sua
responsabilidade profissional, a outro nutricionista
que esteja co-assistindo ou vá prosseguir na
assistência.
a)
b)
c)
d)

Apenas I e está correta.
Apenas I; III e IV estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I, III; II e IV estão corretas.

21. Com base na Lei 6.583, de 20.10.1978 que
cria os Conselhos Federal e Regionais de
Nutricionistas, regula o seu funcionamento e
dá outras providências relacione as colunas
entre: competência do Conselho Federal e
Regional de Nutricionista e em seguida
assinale a sequência CORRETA.
I- Conselho Federal de Nutricionistas
II- Conselho Regional de Nutricionistas
( ) supervisionar a fiscalização do exercício
profissional em todo o território nacional;
( ) expedir Carteira de Identidade Profissional e
Cartão de Identificação aos profissionais
registrados
( ) arrecadar anuidades, multas, taxas e
emolumentos e adotar todas as medidas
destinadas à efetivação de sua receita.
( ) julgar as infrações e aplicar as penalidades
previstas nesta Lei e em normas complementares
do Conselho Federal.
( ) fixar valores das anuidades, taxas,
emolumentos e multas devidos pelos profissionais
e empresas aos Conselhos de Nutricionistas.
a) I; I; II; II; I
b) II; I; II; II; I
c) II; II; II; I;II

d) I; II; II; II; I
22. A lei nº 8234 de 17 de Setembro de 1991 que
regulamenta a profissão do Nutricionista
determina que são atividades privativas do
Nutricionista:
a) Direção, coordenação e supervisão de cursos
de graduação em nutrição. Planejamento,
organização, direção, supervisão e avaliação de:
serviços de alimentação e nutrição, de estudos
dietéticos. Ensino das matérias profissionais dos
cursos de graduação em nutrição e de disciplinas
de nutrição e alimentação nos cursos de
graduação da área de saúde e outras afins.
Assistência e educação nutricional a coletividades
ou indivíduos, sadios ou enfermos. Assistência
dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de
consultórios.
b) Direção, coordenação e supervisão de cursos
de graduação em nutrição. Planejamento,
organização, direção, supervisão e avaliação de:
serviços de alimentação e nutrição, de estudos
dietéticos.
Prescrição
de
suplementação
nutricional a indivíduos saudáveis ou enfermos
c) Direção, coordenação e supervisão de cursos
de graduação em nutrição. Planejamento,
organização, direção, supervisão e avaliação de:
serviços de alimentação e nutrição, de estudos
dietéticos. Assistência dietoterápica hospitalar,
ambulatorial e a nível de consultórios.
Solicitação de exames laboratoriais que são
considerados indicadores do estado nutricional de
indivíduo saudáveis ou enfermos.
d) Direção, coordenação e supervisão de cursos
de graduação em nutrição. Planejamento,
organização, direção, supervisão e avaliação de:
serviços de alimentação e nutrição, de estudos
dietéticos. Assistência dietoterápica hospitalar,
ambulatorial e a nível de consultórios.
Solicitação de exames laboratoriais que são
considerados indicadores do estado nutricional de
indivíduo saudáveis ou enfermos. Elaboração da
rotulagem nutricional.
23. O documento: “O papel do Nutricionista na
Atenção Primária” é:
a) Um documento elaborado pelo Conselho
Federal de Nutricionistas. Tem como propósito
apresentar
aos
gestores
do
SUS
o
posicionamento e a visão do CFN sobre o papel
da Nutrição como área estratégica da Atenção
Primária em Saúde.

b) Uma lei elaborada pelo Ministério da Saúde.
Tem como propósito apresentar aos gestores do
SUS o posicionamento e a visão do ministério
sobre o papel da Nutrição como área estratégica
da Atenção Primária em Saúde.
c) Um documento elaborado pelo Ministério da
Saúde. Tem como propósito apresentar aos
gestores do SUS o posicionamento e a visão do
ministério sobre o papel da Nutrição como área
estratégica da Atenção Primária em Saúde.

b)
Atuar diretamente junto a indivíduos,
famílias e comunidade, priorizando sempre o
atendimento individual.
c)
Atuar em consonância com os demais
profissionais do NASF.
d)
Atuar de forma efetiva sobre os
determinantes dos agravos e dos distúrbios
alimentares e nutricionais que acometem a
população local, contribuindo, assim, para a
segurança alimentar e nutricional da população
atendida.

d) Uma lei elaborada pelo Conselho Federal de
Nutricionistas. Tem como propósito apresentar
aos gestores do SUS o posicionamento e a visão
do CFN sobre o papel da Nutrição como área
estratégica da Atenção Primária em Saúde.

26. Sobre a diretriz relativa à organização da
atenção nutricional, da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição, marque V (verdadeiro)
ou F (falso) em cada uma das afirmações
abaixo.

24. O Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (SISVAN) foi regulamentado como
atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS),
por meio da Portaria nº 080-P, de 16 de outubro
de 1990, do Ministério da Saúde, e da Lei nº
8.080/1990, capítulo I, artigo 6º, inciso IV – Lei
Orgânica da Saúde. Antes desse momento,
existiam inúmeras experiências locais em
diversas partes do país sem uma articulação
estadual e nacional. Sobre o SISVAN,
considere as seguintes afirmativas:

I. ( ) A atenção nutricional deve incluir a
perspectiva familiar e comunitária considerando
suas características e necessidades distintas que
podem ser estudadas para garantir respostas
comuns e eficazes quanto aos problemas
relacionados à alimentação e nutrição.
II. ( ) A Atenção Básica é considerada a
coordenadora do cuidado e atenção nutricional em
rede, visando à atenção integral a partir de sua
capacidade de identificação das necessidades de
saúde da população sob sua responsabilidade.
III. ( ) Os profissionais da atenção primária à
saúde, em seu processo de territorialização,
devem identificar os locais de produção,
comercialização e distribuição de alimentos, bem
como os costumes e tradições alimentares locais
para reflexão sobre suas práticas em saúde.

I. As ações de VAN realizadas com os usuários do
SUS incorporadas às rotinas de atendimento na
rede básica de saúde não abrangem situações de
risco.
II. O SISVAN é baseado na terceira diretriz da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN).
III.
Devem-se
associar
os
indicadores
antropométricos a outros diagnósticos, como a
vulnerabilidade social, etária e por morbidade.
IV Recomenda-se a ampliação da cobertura da
vigilância alimentar e nutricional para todos os
grupos populacionais.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas IV é verdadeira.
b) Apenas I e III são verdadeiras.
c) Apenas II, III e IV são verdadeiras.
d) Apenas II e III são verdadeiras.
25. Assinale a alternativa INCORRETA.
Conforme descrito no documento “O papel do
nutricionista na atenção primária”, o nutricionista
deve integrar as equipes do NASF. Dentro desse
núcleo, o nutricionista deverá:
a)
Promover ações de educação continuada
dos profissionais de saúde das Equipes de Saúde
da Família de sua área de abrangência.

A alternativa que corresponde à ordem correta de
afirmações verdadeiras e falsas é:
a) V, F, V
b) V, V, V
c) V, F, V
d) V, V, F
27. Analise as afirmativas referentes às
recomendações nutricionais a serem adotadas
no tratamento da diarreia:
a) É necessário ofertar líquidos e eletrólitos
suficientes para repor as perdas, a água de coco
é interessante por ser rica em potássio, bebidas
isotônicas também pode ser usadas.
b) Normalmente o leite integral são evitados, uma
vez que o elevado nível de gordura presente neste
alimento não é bem tolerado pelos pacientes,
entretanto o leite desnatado é bem tolerado pois o
nível de lactase nos enterócitos encontra-se
preservados;

c) A oferta de fontes de fibras solúveis é
importante para auxiliar no controle do trânsito
intestinal pela viscosidade que proporciona, bem
como pela possibilidade de produção de ácidos
graxos de cadeia curta, importantes para a
integridade e recuperação da mucosa intestinal.
d) A quantidade de alimentos oferecidos deve ser
gradualmente aumentado até o ponto de
aceitação do paciente, deve-se reduzir ou retirar
temporariamente alimentos laxativos e é
necessário adotar dieta com característica
antifermentativa.
28. Paciente do sexo masculino, 24 anos,
167cm, PA de 58kg, com diagnóstico de
insuficiência renal crônica em tratamento
conservador. Atualmente apresenta taxa de
filtração glomerular de 48ml\min, pressão
arterial diastólica de 112mmHg, uréia 134,
creatinina, 2,48, fósforo 9,0, potássio 6,8,
hemoglobina 11 e hematócrito 36%. Assinale a
alternativa correta referente a prescrição
dietoterápica:
a) Dieta de consistência branda, fracionada em 6
vezes ao dia, hipercalórica (35kcal\kg de peso),
hipoprotéica 46,4g de proteína\dia (9% do VCT),
normoglicídica (60% do VCT), normolipídica (31%
do VCT), restrita em fósforo (até 800mg\dia),
restrita em potássio (<3g\dia), rica em ferro,
restrita em sódio até 2g\dia e rica em cálcio
>1g\dia.
b) Dieta de consistência livre, fracionada em 6
vezes ao dia, normocalórica (30 Kcal\kg de peso),
hipoprotéica 46,4g de proteína\dia (9% do VCT),
normoglicídica (60% do VCT), normolipídica (31%
do VCT), restrita em fósforo (até 800mg\dia),
restrita em potássio (<3g\dia), rica em ferro,
restrita em sódio até 2g\dia e rica em cálcio
>1g\dia.
c) Dieta de consistência branda, fracionada em 6
vezes ao dia, hipercalórica (35kcal\kg de peso),
com 34,8g de proteína\dia (6,8% do VCT),
normoglicídica (60% do VCT), normolipídica
(33,2% do VCT), restrita em fósforo (<500mg\dia),
restrita em potássio (<1,5g\dia), rica em ferro,
restrita em sódio < 1g\dia e rica em cálcio
=800mg\dia.
d) Dieta de consistência livre, fracionada em 6
vezes ao dia, hipercalórica (35kcal\kg de peso),
com 34,8g de proteína\dia (6,8% do VCT),
normoglicídica (60% do VCT), normolipídica
(33,2% do VCT), restrita em fósforo (até
800mg\dia), restrita em potássio (<3g\dia), rica em
ferro, restrita em sódio até 2g\dia e rica em cálcio
>1g\dia.

29. Considerando a distribuição de alimentos
em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, os
alimentos frios podem permanecer em
distribuição na seguinte faixa de temperatura e
tempo respectivo:
a) entre 12 e 23º C por duas horas
b) entre 12 e 23º C por quatro horas
c) entre 10 e 21º C por duas horas
d) entre 10 e 21º C por quatro horas
30. Considerando as determinações da RDC
216/04
resolução
que
dispõe
sobre
Regulamento Técnico de Boas Práticas para os
Serviços
de
Alimentação,
para
os
manipuladores de alimentos, é incorreto
afirmar:
a) Os manipuladores que apresentarem lesões e
ou sintomas de enfermidades que possam
comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos
alimentos devem ser afastados da atividade de
prepará-los enquanto persistirem essas condições
de saúde.
b) Os manipuladores devem ter asseio pessoal,
apresentando-se com uniformes compatíveis à
atividade, conservados e limpos, os mesmos
dever ser trocados no máximo a cada 2 dias.
c) Os manipuladores devem usar cabelos presos
e protegidos por redes, toucas ou outro acessório
apropriado para esse fim, não sendo permitido o
uso de barba. As unhas devem estar curtas e sem
esmalte ou base. Durante a manipulação, devem
ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e
a maquiagem.
d) Os manipuladores de alimentos devem ser
supervisionados e capacitados, periodicamente
em higiene pessoal, em manipulação higiênica
dos alimentos e em doenças transmitidas por
alimentos. A capacitação deve ser comprovada
mediante documentação.

