
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 004/2017 

08 DE OUTUBRO DE 2017 
 

CARGO: 

Nutricionista 
 

INSTRUÇÕES 
 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única 
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite 
providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido 
atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto 
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de 
preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do 
candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou 
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida 
após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão 
Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na 
eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os 
Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 08 de outubro de 2017, após 
às 14h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 09 de outubro de 2017. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Dadas as sentenças: 
 
1-Paulo aprendeu as línguas alemã e francesa. 
2-Paulo aprendeu a língua alemã e a francesa. 
3-Aprendi a aceitar meus próprios defeitos. 
 
Em relação a concordância das frases acima: 
 
a) Somente a 1 está correta. 
b) Somente a 2 está correta. 
c) As três sentenças estão corretas. 
d) Somente as sentenças 2 e 3 estão incorretas. 
e) Somente a sentença 3 está correta. 
 
02) O acento indicador de crase está corretamente 
empregado em todas as sentenças abaixo, exceto 
em: 
 
a) Pedro se referiu à carta de sua avó. 
b) Amanhã vou à terra de meus antecessores. 
c) A vítima ficou frente à frente com o ladrão. 
d) Gostava daquele menino à beça. 
e) Ficamos às escondidas até mamãe voltar do 

mercado. 
 
03) A assertiva que apresenta uma informação 
incorreta é: 
 
a) O plural de cidadão é cidadãos. 
b) O plural de bomba-relógio é bombas-relógio. 
c) O plural de couve-flor é couves-flores. 
d) O plural de sacristão é sacristães. 
e) O plural de porta-bandeira é portas-bandeiras. 
 
04) Complete as sentenças: 
 
1-O aluno não foi para a escola ....................estava 
doente. 
2-O diretor quer um ...................para essas 
atitudes. 
3-Não descobri ............. ele não compareceu na 
reunião. 
4-Se o réu mentiu, gostaria de saber.................. 
 
Respeitando a ordem em que as frases aparecem, 
temos: 
 
a) porque – porquê – por que – por quê 
b) porquê – porque – por que – por quê 
c) por que – porquê – por quê – porque 
d) porque – por que – porquê – por quê 

e) porquê – porque – por que  - por que 
 
05) Na oração: “Domingo irá chover forte, 
portanto não marcarei compromisso.” a conjunção 
em destaque estabelece relação de: 
 
a) continuidade 
b) contrariedade 
c) alternância 
d) conclusão 
e) explicação 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o 
plenário do Senado Federal aprovou, o 
impeachment de Dilma Rousseff. Com o resultado, 
Michel Temer assumiu a Presidência da República 
em definitivo até o fim do mandato, em 2018. A 
posse ocorreu, no Congresso Nacional, onde Temer 
fez um juramento à Constituição, no dia: 
 
a) 31 de agosto de 2016. 
b) 16 de setembro de 2016. 
c) 06 de julho de 2016. 
d) 13 de agosto de 2016. 
e) 12 de outubro de 2016. 
 
07) Foi publicada, no Diário Oficial da União de 
quinta-feira (24/08/2017), a Medida Provisória 
797/2017, que libera os saldos de contas do 
PIS/Pasep para homens com idade a partir de 
_____ anos e mulheres a partir de _____. A medida 
foi assinada pelo presidente da República, Michel 
Temer, na quarta-feira (23/08/2017). Assinale a 
alternativa que contempla corretamente o trecho 
acima: 
 
a) 60 – 55 
b) 65 – 60 
c) 65 – 62 
d) 60 – 58 
e) 70 – 65 
 
08) Recentemente a Polícia Federal (PF) encontrou, 
milhares de notas de reais em malas e caixas de 
papelão dentro de um imóvel localizado em 
Salvador que seria utilizado por um ex-ministro do 
PMDB. A Operação Tesouro Perdido foi autorizada 
pela 10ª Vara Federal de Brasília. O texto refere-se 
ao ex-ministro: 
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a) Eduardo Cunha. 
b) Henrique Eduardo Alves. 
c) Moreira Franco. 
d) Eliseu Padilha. 
e) Geddel Vieira Lima. 
 
09) A Copa do Brasil de 2017 (Copa Continental 
Pneus do Brasil de 2017) foi a 29ª edição dessa 
competição brasileira de futebol organizada pela  
Confederação Brasileira de Futebol, com início 
em 8 de fevereiro e término em 27 de setembro. 
Qual foi o time campeão? 
 
a) Flamengo. 
b) Grêmio. 
c) Cruzeiro. 
d) Chapecoense. 
e) Botafogo. 
 
10) Recentemente o Radar Meteorológico do 
Oeste foi inaugurado em Chapecó. O ato foi 
realizado no Loteamento Desbravador, e marca a 
programação dos 100 anos de emancipação do 
município. O novo equipamento cobre 42% do 
território Catarinense, abrangendo __________. 
Até então, a Defesa Civil contava apenas com o 
Radar de Lontras, no Vale do Itajaí, que cobre 75% 
do Estado. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente o trecho acima: 
 
a) 138 municípios. 
b) 97 municípios. 
c) 101 municípios. 
d) 72 municípios. 
e) 118 municípios. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 8º, as 
ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados: 
  
a) de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade crescente. 
b) de forma regionalizada em níveis de 

complexidade decrescente. 
c) de forma hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 
d) de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade decrescente. 

e) de forma municipalizada e regionalizada em 
níveis de complexidade decrescente. 

 
12) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 10, os 
municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam:  
 

I. Aplica-se aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção única, e 
os respectivos atos constitutivos disporão 
sobre sua observância. 

II. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de 
forma a integrar e articular recursos, técnicas 
e práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 

III. Na articulação das políticas e programas, a 
cargo das comissões intersetoriais. 

 
É correto afirmar: 
 
a) Somente I está correto. 
b) Somente II está correto. 
c) Somente I e II estão corretos. 
d) Somente III está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
13) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 19-C, 
caberá à União, com seus recursos próprios, 
financiar o Subsistema de Atenção à: 

 
a) Saúde da gestante  
b) Saúde dos idosos  
c) Saúde indígena 
d) Saúde da população carente 
e) Saúde da gestante e a puérpera 
 
14) De acordo com a Lei nº 8.142/1990, art. 1º, o 
Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em 
cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: 
 

I. a Conferência de Saúde  
II. o Conselho de Saúde  

 
É incorreto afirmar:  

 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos. 
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b) O Conselho de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente. 

c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) não terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio, 
aprovadas pelo respectivo conselho. 

 
15) De acordo com a Lei nº 8.142/1990, art. 5°, é o 
______________, mediante portaria do Ministro 
de Estado, autorizado a estabelecer condições para 
aplicação desta lei. 
 
a) Ministério da Saúde 
b) Conselho Federal de Saúde 
c) Conselho Nacional de Saúde 
d) Sistema Único de Saúde (SUS)  
e) Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
 
16) Percentil é a medida estatística proveniente da 
divisão de uma série de observações em cem 
partes iguais, estando os dados ordenados do 
menor para o maior, em que cada ponto da visão 
corresponde a um percentil. Qual das alternativas 
está correta: 
 
a) Percentil 0,1; percentil 3, percentil 10; percentil 50 
b) Percentil 0,1; percentil 3, percentil 10; percentil 80 
c) Percentil 0,1; percentil 3, percentil 10; percentil 85 
d) Percentil 0,1; percentil 3, percentil 10; percentil 97 
e) Nenhuma alternativa está correta 

 
17) O Direito à Alimentação Escolar adequada 
garante segurança alimentar e nutricional dos 
alunos de forma igualitária, respeitando as 
diferenças biológicas entre idades e condições de 
saúde. Desta forma, a resolução nº 1 de 8 de 
Fevereiro de 2017, altera o valor per capita para 
oferta da alimentação escolar no PNAE. Alterando 
os valores para: 
 
a) R$ 0,32 para alunos matriculados no Ensino 

Fundamental e Médio. 
b) R$ 0,36 para alunos matriculados no Ensino 

Fundamental e Médio. 
c) R$ 0,53 para alunos matriculados na Creche. 

d) R$ 0,64 para alunos matriculados na Creche. 
e) R$ 1,07 para alunos matriculados em escolas de 

educação básica localizadas em áreas indígenas e 
quilombolas. 

 
18) O sódio e o potássio são minerais essenciais 
para a regulação dos fluídos intra e extracelulares, 
atuando na manutenção da pressão sanguínea. O 
cloreto de sódio é composto por 40% de sódio, 
sendo a principal fonte desse mineral na 
alimentação. Estima-se que o consumo médio de 
sal pela população brasileira não ultrapasse o 
consumo recomendado máximo por dia isto é: 
 
a) 1,7g de sódio por dia 
b) 2g de sódio por dia 
c) 2,4g de sódio por dia 
d) 5g de sódio por dia 
e) 6g de sódio por dia 
 
19) Gordura obtida principalmente do processo de 
industrialização de alimentos, a partir da 
hidrogenação de óleos vegetais, recomenda-se no 
máximo, que 1% do valor energético da 
alimentação diária seja proveniente deste tipo de 
gordura. Qual alternativa está correta: 

 
a) Ácidos Graxos Monoinsaturados. 
b) Ácidos Graxos Insaturados. 
c) Ácidos Graxos Trans. 
d) Ácidos Graxos Saturados. 
e) Ácidos Graxos Saturados e Hidrogenados. 
 
20) Algumas substâncias alimentares não 
digeríveis no Trato Gastrointestinal (TGI) superior, 
ao atingirem o cólon são metabolizados e 
promovem o crescimento da microbiota intestinal 
benéfica. Estas substâncias são prebióticos, 
presentes naturalmente em alimentos como em 
fibras e frutooligossacarídeos, por sua ação 
intestinal os prebióticos favorecem o indivíduo de 
diversas maneiras. Qual alternativa está correta: 
 
a) Aumentam o pH facilitando a absorção de cálcio. 
b) Reduzem a excreção de nitrogênio. 
c) Modulam a produção de muco e estimulam o 

sistema imune. 
d) Modulam a produção de lipídeos e glicose pelo 

intestino. 
e) Aumentam a ativação de xenobióticos. 


