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CARGO: NUTRICIONISTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo será subsídio para as questões 1 e 2: 

  

1 - Com relação ao exposto na tirinha é INCORRETO o que se afirma em: 

a) No último quadrinho há uma crítica explícita ao desmatamento da floresta Amazônica para o 

uso da terra em atividades relativas a  pecuária. 

b) O autor da tirinha utiliza pronomes (ela) e substantivos sinônimos (ave) como recursos 

coesivos de retomada do referente andorinha.  

c) A expressão “abundância” pode ser substituída, sem alteração de sentido,  pelo vocábulo 

“fartura”. 

d) No discurso da cena  3  há marcas de oralidade. 

e) Na afirmação: “Chegamos” e na interrogação: “Certeza que nossa árvore era aqui?” os dois 

vocábulos referenciam a mesma pessoa do discurso, ou seja, a 1ª pessoa do plural.   

2 - Quanto à separação silábica ou regra de acentuação assinale V para as proposições verdadeiras e F 

para as falsas: 

( ) as palavras abundância e migratória não são classificadas como proparoxítonas segundo as 

regras em vigência no Brasil. 

( )  as palavras abundância e migratória são classificadas como paroxítonas pois segundo as 

regras em vigência no Brasil acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos 

crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), ua(s), ia(s), ue(s), ie(s), uo(s), io(s). 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 69/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

4 
 
 

( )  As palavras abundância e banquetear possuem o mesmo número de letras porém com o 

número de sílabas diverso. 

( )  Pela divisão em sílabas a palavra outono é uma trissílaba e também possui um ditongo. 

a) V – V – V – V  

b) F – F – V – V 

c) V – V – F – V 

d) F – V – V – V  

e) F – F – F – V  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Em um determinado hospital todos os funcionários receberam vacina contra a gripe e a febre 

amarela, sendo que 85% receberam vacina contra a gripe e 43% receberam vacina contra a febre 

amarela. A porcentagem de funcionários que recebeu os dois tipos de vacina é: 

a) 36% 

b) 43% 

c) 38% 

d) 28% 

e) 42% 

 

4 - Observe a figura abaixo. 

 

A área da parte hachureada na figura é: (considere ) 

a) 20,52  
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b) 77,04  

c) 17,16  

d) 15,48  

e) 92,56  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Complete o texto com informações pertinentes aos aspectos geográficos, climáticos e/ou 

estatísticos do Brasil segundo informações disponibilizadas pelo IBGE. 

O Brasil, com uma área territorial de mais de _____________ milhões de km², possui a estimativa de 

aproximadamente ______________ milhões pessoas (2019) e uma taxa de analfabetismo de 

_______________ % (PNAD, 2018) considerando pessoas com 15 anos ou mais.  O Brasil é um país 

com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor, mas, em geral, 

nosso clima é quente em quase todo o território. Há três tipos de clima no 

país:__________________________________________.  Com relação ao relevo, o país é 

constituído, principalmente, por __________________________________________.  

Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens.  

a) 8,5 – 210 - 6,8 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e depressões.   

b) 10 – 210 – 6,1 - equatorial, tropical e subtropical -  planaltos, planícies e montanhas.   

c) 8,5 – 180  - 2,5 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

d) 8,3 – 210  - 5,2 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e picos.   

e) 8,5 – 190  - 6,8 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

6 - Complete as sentenças com V (verdadeiro) ou F (falso) e selecione a alternativa que ratifique sua 

resposta: 

( ) De acordo com dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua) 2018, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população 

brasileira é composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres.  

https://educa.ibge.gov.br/jovens
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( ) Considerando a faixa etária de até 12 anos de idade, os meninos são maioria (50,9%), 

diferente do que acontece na população brasileira em geral, em que as mulheres correspondem a 

51,7%. 

( )  Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Esta expectativa vem 

subindo desde então, e chegou a 76,2 anos em 2018. Enquanto a expectativa de vida dos homens é 

de 72,7 anos, a das mulheres chega a 79,8 anos (Fonte: Projeção da População Brasileira- IBGE). 

( ) O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas na faixa etária dos 60 anos ou mais, número 

que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, 

segundo a Projeção da População, divulgada em 2018 pelo IBGE. 

a) V – F – V – F  

b) V – F – V – V  

c) V – V – F – V  

d) V – V – V – V  

e) F – F – V – V  

7 - Considerando os dados divulgados pelo IBGE, observe as afirmativas relativas ao Estado de 

Santa  Catarina e assinale a única alternativa INCORRETA: 

a) A diversidade geográfica e humana de Santa Catarina é surpreendente para um território de 

pouco mais de 95 mil km², o menor Estado do Sul do Brasil. 

b) Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma das três ilhas-capitais do Brasil. 

Destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento humano (IDH).  

Localiza-se no centro-leste do estado de Santa Catarina e é banhada pelo Oceano Atlântico.  

c) Com relação à população residente, o estado de SC ocupa a 11ª posição, em ordem 

decrescente, perdendo para os dois estados do Sul: Rio Grande do Sul e Paraná que ocupam, 

respectivamente,  a 5ª e 6ª posições.  

d) Segundo o estudo, a expectativa de vida dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
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72,5 anos em 2017, enquanto a das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos. Regionalmente, Santa 

Catarina apresenta a maior expectativa de vida, de 79,4 anos. 

e) Com relação à renda, Florianópolis, assim como inúmeras capitais nacionais ocupa o topo do 

ranking considerando o PIB, configurando-se como o município mais rico do estado. Em 

seguida, Joinville, Itajaí e Blumenau destacam-se também pelas respectivas economias.   

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama 

8 - No início de setembro do corrente ano o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou uma 

Medida Provisória que garante pensão vitalícia para crianças: 

a) vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. 

b) órfãs descendentes de haitianos. 

c) com microcefalia causada pelo Zika Vírus. 

d) órfãs vítimas do rompimento da barragem de Mariana. 

e) orfãos de agentes da polícia federal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

NUTRICIONISTA 

9 - O IMC é uma fórmula simples utilizada para verificar o estado nutricional dos indivíduos, mas 

não avalia o seu estado nutricional como um todo e precisa ser interpretado por um profissional de 

saúde, que analisará uma série de outras medidas e características suas, como idade, sexo, 

percentual de gordura, entre outros aspectos, antes de um diagnóstico. Assinale a alternativa correta 

em relação à classificação de Eutrofia, segundo o Índice de Massa Corporal. 

a) Abaixo de 18,5Kg/m². 

b) Entre 30 e 34,9 Kg/m². 

c) Entre 18,5 e 24,9kg/m². 

d) Entre 25 e 29,9Kg/m². 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama
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e) Acima de 40Kg/m². 

10 - Identifique nas alternativas abaixo, qual é a norma legal básica que estrutura o Sistema Único de 

Saúde - SUS: 

a) Lei nº 4320, 17/03/1964. 

b) Lei nº 7999, 31/01/1990. 

c) Lei nº 9080, 19/07/1995. 

d) Lei nº 8151, de 28/12/1990. 

e) Lei nº 8080, de 19/09/1990. 

11 - O Guia Alimentar para a População Brasileira foi reformulado e apresenta recomendações gerais 

que orientam a escolha de alimentos para compor uma alimentação nutricionalmente balanceada, 

saborosa e culturalmente apropriada e, ao mesmo tempo, promotora de sistemas alimentares 

socialmente e ambientalmente sustentáveis. Segundo o Guia Alimentar qual a definição de alimentos 

minimamente processados. 

a) São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais (como folhas e frutos ou ovos e 

leite) e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a 

natureza.  

b) Produtos relativamente simples e antigos fabricados essencialmente com a adição de sal ou 

açúcar (ou outra substância de uso culinário como óleo ou vinagre) a um alimento in natura ou 

minimamente processado. 

c) Alimentos fabricados em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e 

técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e 

substâncias de uso exclusivamente industrial. 

d) Antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas. 

e) Em geral são facilmente reconhecidos como versões modificadas do alimento original. 
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12 - Responsável técnico é o nutricionista habilitado que responde ética, civil, administrativa e 

penalmente pelas atividades definidas na Legislação existentes e executadas no âmbito do PNAE. 

Para tanto, assinale a alternativa indicativa a partir dos parâmetros numéricos definidos para 

aprovação do RT no PNAE, considerando que o município conte com ensino fundamental em 

período integral e possua até 3000 alunos: 

a) 1 Responsável Técnico – carga horária semanal mínima de 20 horas. 

b) 1 Responsável Técnico e 1 Quadro Técnico – carga horária semanal mínima de 40 horas. 

c) 1 Responsável Técnico - carga horária semanal mínima de 35 horas. 

d) 1 Responsável Técnico e 1 Quadro Técnico – carga horária semanal mínima de 30 horas. 

e) 1 Responsável Técnico – carga horária semanal mínima de 40 horas. 

13 - Prestar informações e orientações dietéticas aos pacientes e seus familiares é uma das 

competências do: 

a) Enfermeiro. 

b) Nutricionista. 

c) Médico. 

d) Copeiro. 

e) Técnico de Enfermagem. 

 

14 - A RDC nº63, de 06 de julho de 2000, SUS/MS, dispõe do Regulamento Técnico para a Terapia 

de Nutrição Enteral. Sendo assim, as formulações enterais devem ser preparadas obedecendo a 

normas específicas, com o objetivo de garantir a qualidade do produto. Assinale a alternativa 

incorreta:  

a) O Médico é responsável pela supervisão da preparação da NE. 

b) O nutricionista é responsável pela prescrição dietética da NE. 

c) O enfermeiro é o responsável pela conservação após o recebimento da NE e pela sua 

administração. 
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d) O nutricionista é responsável pela manutenção da qualidade da NE até a sua entrega ao 

profissional responsável pela administração. 

e) A via de administração da NE deve ser estabelecida pelo médico ou enfermeiro, por meio de 

técnica padronizada e conforme protocolo previamente estabelecido. 

15 - Sabe-se da importância da Introdução alimentar correta na infância. Sendo assim, conceitua-se 

por desmame precoce a introdução de alimentos na dieta do lactente: 

a) Entre o 6º e o 9º mês de vida. 

b) Antes do 8º mês de vida. 

c) Antes do 6º mês de vida. 

d) Antes do 4º mês de vida. 

e) Entre o 4º e o 6º mês de vida. 

16 - Sabemos que em nossa vivência diária encontramos vários motivos alegados pelas mães para 

desmamarem suas crianças antes do tempo priorizado pelo MS. Sendo assim, além da idade do 

lactente, existem outros fatores determinantes para início do desmame. Entre eles cita-se: 

a) Trabalho fora do lar. 

b) Enfraquecimento do leite materno. 

c) Desaceleração do ganho de peso, quando descartadas intercorrências clínicas. 

d) Referências de que o leite não sustenta o bebê. 

e) Fissuras mamilares. 

17 - Ainda em relação ao aleitamento materno, a Organização Mundial da Saúde – OMS, a criança 

deve receber exclusivamente o leite materno até que período: 

a) 6 a 8 meses. 

b) 4 a 6 meses.  

c) 3 a 5 meses. 
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d) 2 a 4 meses. 

e) 5 a 7 meses.  

18 - São fontes importantes de vitamina A: 

a) Fígado e repolho. 

b) Óleos vegetais e atum.  

c) Couve-flor e rabanete. 

d) Pães e amendoim. 

e) Fígado e cenoura. 

19 - A Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, regulamenta a profissão do Nutricionista e determina 

outras providências. Assinale a alternativa que não corresponde a atividades privativas do 

nutricionista. 

a) Controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios. 

b) Planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos. 

c) Ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de graduação da área de saúde e 

outras afins. 

d) Assistência e educação nutricional e coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em 

instituições públicas e privadas e em consultório de nutrição e dietética. 

e) Auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética. 

20 - O Código de Ética do Nutricionista tem o objetivo de garantir que os princípios da Nutrição 

sejam respeitados e valorizados, e que a soberania e a segurança alimentar e nutricional sejam 

premissas na atuação do Nutricionista. O capítulo I retrata as responsabilidades profissionais do 

Nutricionista, sendo assim, assinale a alternativa incorreta. 

a) É direito do nutricionista recusar propostas e situações incompatíveis com suas atribuições 

ou que se configurem como desvio de função em seu contrato profissional. 
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b) É dever do nutricionista manter indivíduo e coletividade sob sua responsabilidade 

profissional, ou o respectivo representante legal, informados quanto aos objetivos, 

procedimentos, benefícios e riscos, quando houver, de suas condutas profissionais. 

c) É vedado ao nutricionista praticar atos danosos a indivíduos ou coletividades sob sua 

responsabilidade profissional que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou 

negligência. 

d) Não é dever do nutricionista assumir responsabilidade por suas ações, ainda que estas 

tenham sido solicitadas por terceiros. 

e) É vedado ao nutricionista permitir a utilização do seu nome e título profissional por 

estabelecimento ou instituição em que não exerça atividades próprias da profissão. 

 


