
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 008/2017 

17 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CARGO: 
Nutricionista 

 
INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 25 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 Concurso Público. 
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 Concurso Público. 
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 Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de dezembro 
de 2017, 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 19 e 20 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Complete as sentenças com a palavra 
correta para o contexto: 
 
1. A prova é realizada para >.................. o 

conhecimento do aluno. 
2. A baleia >................... nas profundezas do 

oceano. 
3. Para >........... o cavalo a menina precisou de 

ajuda do cuidador. 
4. Têm palavras que perderam o >................ 
 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) alferir – emergiu – arrear - acento 
b) aferir – imergiu – arriar - assento 
c) aferir – imergiu – arrear -  acento 
d) alferir – emergiu – arriar - assento 
e) aferir – emergiu – arriar - assento 
 
02) Na sentença: “Ainda que demore, 
conseguiremos a vitória.” a locução conjuntiva 
Ainda que estabelece ideia de: 
 
a) concessão 
b) explicação 
c) comparação 
d) modo 
e) alternância 
 
03) Dadas as sentenças: 
 
1. Paulo gosta muito de ler, aliás, desde 

pequeno foi apaixonado por livros. 
2. Fabiana trabalha na escola; Leonardo, em 

uma pizzaria. 
3. No mês passado, pintou toda a casa para 

facilitar a venda. 
 
Sobre o emprego correto da vírgula: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 está correta. 
e) Todas apresentam erro. 
 
04) Somente uma das frases abaixo utiliza o 
acento indicador de crase corretamente, aponte-
a: 
 
a) Coma àquela maçã. 
b) Manuela preferia sair à noite. 
c) Ficou frente à frente com o pai da moça. 
d) Todas as tardes andava à cavalo. 
e) Raul somente compra à  prazo. 
 
 
 
 

05) 

 Disponível em: www.verdesazeitonas.blogspot.com.br 
Acesso: 21/11/2017. 

 
A expressão “morto de fome” é uma figura de 
linguagem denominada: 
 
a) metonímia 
b) pleonasmo 
c) eufemismo 
d) onomatopeia 
e) hipérbole 
 

Matemática 
 
06) Das alternativas abaixo aquela que contém 
um número primo é: 
 
a) 51 
b) 21 
c) 39 
d) 111 
e) 29 
 
07) Simplificando-se a expressão matemática 

� �
�����

��	
 , obtém-se: 

 
a) x-4 
b) x-2 
c) 3x+1 
d) x+6 
e) 2x 
 
08) Um triângulo retângulo possui hipotenusa 
valendo 13cm e um dos catetos valendo 5cm, 
então a área desse triângulo em cm2 será: 
 
a) 85 
b) 94 
c) 30 
d) 46 
e) 104 
 
09) Sendo a equação exponencial 
��� � 	 o 
valor de x é: 
 

a) 
��

�
 

b) 


�
 

c) -7 

d) 


�
 

e) 
��

�
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10) Um cubo possui sua aresta valendo 7cm, 
então o volume desse cubo é em cm3 de: 
 
a) 54 
b) 216 
c) 89 
d) 343 
e) 518 
 

Espaço para cálculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11) Qual foi o time que se consagrou campeão 
do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 
da Série A (61ª edição)?   
  
a) Grêmio. 
b) Palmeiras. 
c) Santos. 
d) Corinthians. 
e) Cruzeiro. 
 
12) Em 2018 o Município de Riqueza (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
e) 29 
 
13) Acerca do Município de Riqueza (SC), leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. O Município denominou-se “Riqueza” por 
haver muita madeira de lei, tais como: 
Cedro, Gabriúva, Angíco, Grápia e outras, 
as quais tinham um elevado preço 
constituindo assim uma verdadeira Riqueza 
em madeira.  

II. O clima predominante no Município é 
subtropical úmido. 

III. O Município é banhado pelos Rios Antas, 
Iracema, e vários riachos e córregos. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
14) O Município de Riqueza (SC) foi elevado à 
categoria de município com a denominação de 
Riqueza, pela Lei Estadual n.º 8.479, 
desmembrado do Município de: 
 
a) Mondaí (SC). 
b) Iraceminha (SC). 
c) Caibi (SC). 
d) Descanso (SC). 
e) Cunha Porã (SC). 
 
15) Recentemente completou um ano desde a 
tragédia da Chapecoense. A investigação sobre a 
responsabilidade da queda do avião ainda está em 
tramitação. Os governos da Colômbia, Bolívia e 
Brasil estão envolvidos nos processos 
investigativos. A tragédia ocorreu no dia 29 de 
novembro de 2016 na Colômbia, quando morreram: 
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a) 71 pessoas. 
b) 121 pessoas. 
c) 76 pessoas. 
d) 68 pessoas. 
e) 77 pessoas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
16) A pimenta é uma excelente fonte de 
antioxidantes e é considerada um alimento 
funcional. Seu princípio ativo tem ação 
antiinflamatória e promove a limpeza do 
aparelho digestivo. Previne o envelhecimento 
celular, a degeneração molecular e beneficia o 
coração. Qual é o princípio ativo da pimenta, 
escolha a alternativa correta. 
 
a) cumari 
b) caiena 
c) malagueta 
d) capsaicina 
e) galena 
 
17) Conhecido no Brasil, como açafrão da terra, 
não tem nenhuma relação com o açafrão 
verdadeiro. De cor amarelo dourada, é 
encontrada na forma moída e é utilizada para 
dar cor aos alimentos bastando pequena 
quantidade. Assinale a alternativa correta: 
 
a) acaparra 
b) cúrcuma 
c) cardamomo 
d) cominho 
e) estragão 
 
18) Em uma UAN (Unidade de Alimentação e 
Nutrição), os sistemas de fluxos é o condutor 
pela qual devem acontecer as operações. É 
necessário avaliar os fluxos existentes para que 
se façam correções dos tempos gastos e o 
percurso de cada operação. Os fluxos, podem e 
devem ser desmenbrados dentro dos processos 
de produção da UAN para melhor vialilização do 
controle. Quais as vantagens do conhecimento 
de fluxos: 

 
I. Ter boa base para melhorar constantemente 

a eficiência do trabalho, a qualidade e o 
rendimento da produção. 

II. Verificar sobras e eventuais desperdícios. 
III. Eliminar passos úteis por outros mais 

convenientes ou sem defeitos. 
IV. Distibuir o trabalho de maneira uniforme 

para que ocorram cogestionamento. 
V. Verificar pontos de ajustes para melhorar a 

conjunção do trabalho entre a área de 
produção. 

 
Estão corretas: 
 
 

a) I,II,III 
b) I,II,IV 
c) I,III,V 
d) I,II,V 
e) Nenhuma alternativa está correta 
 
19) A equação de Harris e Benedict é a forma 
mais utilizada para o cálculo da TMB (Taxa 
Metabólica Basal) de indivíduos saudáveis. Esta 
equação apresenta a vantagem de ajustar o 
peso obtido da TMB por quais variáveis 
utilizadas na fórmula. Escolha a alternativa 
correta: 

 
a) peso corpóreo, estatura e gênero. 
b) peso corpóreo, estatura e idade. 
c) peso corpóreo, estatura, idade e gênero. 
d) peso corpóreo, estatura, idade e atividade física. 
e) todas as alternativas estão incompletas. 
 
20) O sistema digestivo compreende o trato 
gastrointestinal, boca, faringem esofago, 
estomago, intestino delgado, intestino grosso e 
reto. Se tratando de características musculares 
do TGI (Trato Gastro Intestinal) pode-se afirmar 
que o TGI é formado por camadas. Qual 
alternativa corresponde as camadas corretas do 
TGI: 

 
a) mucosa, submucosa, muscular. 
b) submucosa, serosa, inervada. 
c) mucosa, serosa, inervada. 
d) mucosa, submucosa, inervada. 
e) mucosa, muscular, inervada. 

 
21) A trilogia “frutas, legumes e verfuras” é 
utilizada para enfatizar a importância da 
variedade alimentar e também porque esses 
grupos de alimentos devem ser parte importante 
das refeições e não somente lanches 
ocasionais. São alimentos ricos em fibra 
alimentar e diversos tipos de vitaminas e 
minerais, porém existe um tipo de vitamina que 
não é encontrada em frutas, legumes e 
verduras. Assinale a alternativa que 
corresponde a esta vitamina. 

 
a) carotenóides 
b) vitamina C 
c) folato 
d) vitamina B9 
e) vitamina B12 
 
22) O termo fibra alimentar refere-se às partes 
dos alimentos vegetais que resistem à digestão, 
os alimentos com alto teor de fibras são 
benéficos para a função intestinal, elas reduzem 
o tempo que o alimento leva para ser digerido e 
eliminado. A quantidade de fibras na 
alimentação é um parâmetro de uma 
alimentação saudável pois indica que a 
alimentação é rica em vegetais integrais. 
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Conforme a OMS, recomenda-se um consumo 
de quantas gramas de fibras/dia.  
 
a) 20g/dia 
b) 25g/dia 
c) 40g/dia 
d) 45g/dia 
e) 50g/dia 
 
23) De acordo com a Lei n° 8.080/1990, art. 6º, 
estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:  
 
a) A participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico. 
b) A ordenação da formação de recursos humanos 

na área de saúde. 
c) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
d) A colaboração na proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho. 
e) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas que não são destinadas ao consumo 
humano. 

 
24) De acordo com a Lei n° 8.080/1990, art. 27, a 
política de recursos humanos na área da saúde 
será formalizada e executada, articuladamente, 
pelas diferentes esferas de governo, em 
cumprimento dos seguintes objetivos: 
 

I. Organização de um sistema de formação de 
recursos humanos em todos os níveis de 
ensino, inclusive de pós-graduação, além da 
elaboração de programas de permanente 
aperfeiçoamento de pessoal. 

II. Valorização da dedicação exclusiva aos 
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

III. Execução de programas de incentivo a 
estudantes de toda a rede municipal de 
ensino. 

 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
25) De acordo com a Lei n° 8.080/1990, art. 32, 
são considerados de outras fontes os recursos 
provenientes de, exceto:  
 
a) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo 

da assistência à saúde. 
b) Ajuda, contribuições, doações e donativos. 
c) Alienações patrimoniais e rendimentos de 

capital. 
d) Taxas, multas, emolumentos e preços públicos 

arrecadados pelo Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS).  

e) Rendas eventuais, inclusive comerciais e 
industriais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


