
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

NOME: ____________________________________________________________  Nº INSCRIÇÃO____________________                    

INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os da-
dos de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; confira os dados do 
Cartão de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta. 
2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orien-
tação do fiscal. 
3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova 
está correta. 
4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual vo-
cê está concorrendo. 
5- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas com 04 (quatro) al-
ternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 (dois inteiros e vinte e cinco décimos) 
pontos cada, devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para apro-
vação. 
6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus 
respectivos números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta 
azul ou preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme 
modelo abaixo: 
MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C �   
7- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e 
NÃO será substituído em hipótese alguma. 
8- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA AL-
TERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões 
sem respostas. 
9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões 
faz parte da Prova. 
10- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consul-
ta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, im-
pressos ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro 
meio eletrônico. 
11- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento 
de um fiscal. 
12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candida-
to deverá se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependên-
cias do mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da 
entrega do cartão de resposta. 
13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao 
fiscal o Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora 
do início da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão 
do Concurso. 
15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes 
de seu término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
16- O gabarito será publicado no dia 13/09/2016 e a previsão do resultado 
da PROVA OBJETIVA E CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS a par-
tir do dia __/__/2016. BOA PROVA! 
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Concurso para o cargo de Especialista em 
Saúde – Nutricionista 

 

1) De acordo com a Constituição Federal 
brasileira, é correto afirmar que: 
A) A saúde é direito de todos e dever do Es-
tado, garantida mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doenças e de outros agravos e ao acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços. 
B) A saúde é direito de todos e dever do Es-
tado, garantida mediante políticas sociais e 
econômicas que visem a redução, mas não a 
prevenção da doença, e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços. 
C) As ações e serviços públicos de saúde in-
tegram uma rede regionalizada e hierarquiza-
da que não tem como uma de suas diretrizes a 
participação da comunidade. 
D) Os hospitais, as clínicas e os laboratórios e 
outras instituições privadas não poderão par-
ticipar de forma complementar do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 

2) O financiamento do Sistema Único de 
Saúde SUS é de responsabilidade: 
A) da União, do Distrito Federal e dos Esta-
dos. 
B) da União e dos Municípios. 
C) da União, do Distrito Federal, dos Estados 
e dos Municípios. 
D) Apenas da União. 
 
3) Assinale a afirmativa correta: 
A) Embora considerado um dos maiores sis-
temas públicos de saúde do mundo, o SUS, 
cuja concepção fundamenta-se nos princípios 
de universalidade de acesso, integralidade de 
assistência e gratuidade, ainda não recebe 
aporte financeiro suficiente para o custeio de 
despesas com procedimentos que não sejam 
ambulatoriais ou com cirurgias que não sejam 
de baixa ou média complexidade, o que im-
pede, por exemplo, a realização de transplan-
tes de órgãos por meio do sistema. 
B) O conceito ampliado de saúde, acolhido na 
legislação brasileira pela Constituição Fede-
ral, abrange os fatores determinantes e condi-
cionantes da saúde, tais como a alimentação, 
a moradia, o saneamento básico, o meio am-
biente, o trabalho, a renda, a educação, a ati-

vidade física, o transporte, o lazer e acesso aos 
bens e serviços essenciais. 
C) Embora bastante contestada, a diretriz que 
orienta o funcionamento do SUS, desde a sua 
criação aos dias atuais, é a da primazia absoluta 
dos serviços assistenciais, em razão da incapa-
cidade financeira do poder público de custear 
as atividades preventivas. 
D) Considera-se ilegal a participação da inicia-
tiva privada no SUS, ainda que em caráter 
complementar, visto que o SUS compreende o 
conjunto de ações e serviços de saúde, presta-
dos por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo poder 
público. 
 
4) No que concerne às regras definidas na 
Constituição Federal em relação ao SUS, 
assinale a alternativa incorreta: 
A) A execução das ações e dos serviços públi-
cos de saúde será feita diretamente ou por ter-
ceiros, e, também, por pessoa física ou jurídica 
de direito privado. 
B) A Constituição Federal veda a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos, 
desde que haja autorização mediante lei especí-
fica. 
C) O SUS é incompetente para participar do 
controle e fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 
D) Cabe ao SUS fiscalizar e inspecionar ali-
mentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano. 

 

5) Dispõe o Art. 197 da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil de 1988 que são 
de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo à(ao) __________ dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execu-
ção ser feita diretamente ou através de ter-
ceiros e, também, por pessoa física ou jurí-
dica de direito privado. 
Assinale a alternativa que preenche corre-
tamente a lacuna acima: 
A) Ministério da Fazenda 
B) Ministério da Saúde 
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C) Poder Público 
D) Organização Mundial da Saúde 
 

6) Dispõe a Constituição da República 
Federativa do Brasil que as ações e servi-
ços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constitu-
em um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
A) Centralização, com direção única em cada 
esfera de governo; atendimento integral, com 
prioridade para as atividades assistenciais, 
sem prejuízo das ações de prevenção, e parti-
cipação da comunidade. 
B) Centralização, com direção única na esfera 
federal; atendimento integral, com prioridade 
para as atividades assistenciais, sem prejuízo 
das ações de prevenção, e participação da 
iniciativa privada. 
C) Descentralização, com direção única na 
esfera federal; atendimento integral, com pri-
oridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais, e partici-
pação da iniciativa privada, complementar-
mente aos serviços públicos. 
D) Descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo; atendimento inte-
gral, com prioridade para as atividades pre-
ventivas, sem prejuízo dos serviços assisten-
ciais, e participação da comunidade. 
 
7) Dispõe o Art. 200 da Constituição Fe-
deral de 1988 que participar da formula-
ção da política e da execução das ações de 
saneamento básico, compete ao(às): 
A) Conselho Nacional de Saúde 
B) Sistema Único de Saúde 
C) Ministério da Saúde 
D) Secretaria Municipal de Saúde 
 
8) Dentre os objetivos do Sistema Único de 
Saúde SUS, assinale a alternativa incorre-
ta: 
A) A assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com, vedada a realização integrada 
das ações assistenciais e das atividades pre-
ventivas; 
B) A identificação e divulgação dos fatores  
condicionantes e determinantes da saúde; 
C) A formulação de política de saúde desti-  
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nada a promover, nos campos econômico e 
social, a observância do disposto no § 1º do art. 
2º da Constituição Federal; 
D) A assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com, a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas; 
 
9) Entende-se por vigilância sanitária, exce-
to: 
A) Um conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de inter-
vir nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e circulação de 
bens e da prestação de serviços de interesse da 
saúde. 
B) 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. 
C) O controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saú-
de. 
D) Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos. 
 
10) À direção municipal do Sistema de Saú-
de (SUS) compete, exceto: 
A) Participar da execução, controle e avaliação 
das ações referentes às condições e aos ambi-
entes de trabalho. 
B) Executar serviços: de vigilância epidemio-
lógica; vigilância sanitária; de alimentação e 
nutrição;  de saneamento básico; e  de saúde do 
trabalhador. 
C) Executar os serviços públicos de saúde mas 
não participar do planejamento, da organização 
e do controle das ações  de saúde. 
D) Participar do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e hierarqui-
zada do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
articulação com sua direção estadual. 
 
11) Toda e qualquer política de saúde deve 
ter por meta a promoção da saúde, a pre-
venção de doenças e a adequada atenção as  
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pessoas que estiverem doentes. O Ministé-
rio da Saúde do Brasil inclui em sua políti-
ca, estratégias voltadas para a promoção, 
proteção e apoio ao aleitamento materno 
como regra, bem como contempla, em situ-
ações de minoria, a sua contra-indicação, 
sempre que essa prática coloque em risco a 
vida e a saúde da criança. As condições 
infecciosas que sempre vão contra indicar 
o aleitamento materno são: 
A) Infecção materna pelo vírus da imuno de-
ficiência humana; infecção materna pelo vírus 
linfotrófico humano de células T. 
B) Infecção materna pelo vírus da 
imunodeficiência humana; infecção materna 
pelo citomegalovirus;mães em tratamento de 
quimioterapia ou radioterapia. 
C) Infecção materna pelo vírus da 
imunodeficiência humana; infecção materna 
pelo vírus linfotrófico humano de células-T; 
infecção materna pelo vírus da hepatite C; 
infecção materna pelo bacilo de Koch. 
D) Infecção materna pelo vírus da 
imunodeficiência humana; infecção materna 
pelo bacilo de Koch; infecção materna pelo 
vírus da hepatite C. 
 
12) O Guia alimentar para crianças 
menores de 2 anos, do Ministério da Saúde 
referencia os dez passos para uma                                                                       
alimentação saudável. Assinale as 
orientações corretas: 
A) Dar leite materno até os seis meses, ofere-
cendo complemento de fórmula infantil, água, 
chás se necessário; a partir dos seis meses, dar 
alimentos complementares, três vezes ao dia, 
mantendo o leite materno até os dois anos de 
idade e estimular o consumo diário de frutas, 
verduras e legumes nas refeições. 
B) Dar somente leite materno até os seis 
meses, sem oferecer água, chás ou quaisquer 
outros alimentos; a partir dos seis meses, dar 
alimentos complementares (cereais, 
tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e 
legumes) três vezes ao dia, mantendo o leite 
materno até os dois anos de idade ou mais e 
estimular o consumo diário de frutas, 
verduras e legumes nas refeições. 
C) Dar somente leite materno até os seis                                                                    
meses, sem oferecer água, chás ou quaisquer 
outros alimentos; a partir dos seis meses, dar  

                                                                    3 
alimentos complementares (cereais, tubérculos, 
carnes, leguminosas, frutas e legumes) três 
vezes ao dia, mantendo o leite materno até os 
dois anos de idade ou mais; estimular o 
consumo diário de frutas, verduras; introdução 
de pequenas quantidades de  açúcar, café, 
enlatados, frituras, refrigerantes, balas, 
salgadinhos e outras guloseimas. 
D) Dar somente leite materno até os quatro 
meses, após oferecer complemento de fórmula 
infantil, água, chás; a partir dos 6 meses, dar 
alimentos complementares (cereais, tubérculos, 
carnes, leguminosas, frutas e legumes) três 
vezes ao dia;  e estimular o consumo diário de 
frutas, verduras e legumes nas refeições. 
 
13)  O SISVAN destina-se ao diagnostico 
descritivo e analítico da situação alimentar e 
nutricional da população brasileira, contri-
buindo para que se conheça a natureza e a 
magnitude dos problemas de nutrição, iden-
tificando áreas geográficas, segmentos soci-
ais e grupos populacionais de maior risco 
aos agravos nutricionais.  As fases do ciclo 
de vida contempladas pelo SISVAN são: 
A) Criança, gestante e nutriz. 
B) Criança, adolescente, adulto e idoso. 
C) Criança, idoso, gestante e nutriz. 
D) Criança, adolescente, adulto, idoso e gestan-
te. 
 
14) Os pontos de corte de IMC adotados 
pelo SISVAN, para a classificação do estado 
nutricional de idosos, correspondem à re-
comendação proposta pela Associação Dieté-
tica Norte Americana (ADA 1994). Os pon-
tos de cortes adotados são: 
A) < 22 kg/ m² = Baixo peso 

> 22 e < 27 kg m² = Eutrófico 
> 27 e < 30 kg/ m² = Sobrepeso 
> 30 kg/ m² = Obesidade 

B) < 22 kg/ m² = Baixo peso 
> 22 e < 27 kg/ m² =  Eutrófico 
> 27 kg/ m² = Sobrepeso 

C) < 18,5 kg/ m² = Baixo peso 
> 18,5 e < 25 kg/ m²= Eutrófico 
> 25 e < 30 kg/ m² = Sobrepeso 

D) < 18,5 kg/ m² = Baixo peso 
> 18,5 e < 25 kg/ m²= Eutrófico 
> 25 e < 30 kg/ m² = Sobrepeso 
> 30 kg/ m² = Obesidade 
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15) A atenção domiciliar no plano da aten-
ção básica faz parte do processo de traba-
lho das equipes e prima pela interdiscipli-
naridade. Cada caso deve ser discutido e 
planejado pela equipe, considerando as 
especificidades técnicas, socioculturais e 
ações entre equipe, família e comunidade. 
É errado dizer que: 
A) A família, ao vivenciar a crise provocada 
pela doença e hospitalização, sente-se vulne-
rável porque são retirados o poder e as possi-
bilidades de escolha, tendo de se submeter à 
situação. 
B) A equipe de atenção domiciliar tem a mis-
são de aproximar-se da família a fim de criar 
vínculo, visualizar o cenário do contexto do 
lar e convergir para uma clínica ampliada 
singular e integrada envolvendo não só paci-
ente, mas também os cuidadores e os familia-
res. 
C) No convívio de cuidado no lar, o paciente 
recebe apoio constante da família e do meio 
que o cerca, e a família deve receber apoio da 
equipe de atenção domiciliar perante o mo-
mento de mudanças de rotinas, normas e con-
textos do domicílio. 
D) No domicílio, a família não tem papel es-
sencial no cuidado, pois sua participação não 
pode delinear a forma, a eficácia e a evolução 
do cuidado e a qualidade de vida do paciente 
em atenção domiciliar. 
 
16) Os dez passos para uma alimentação 
saudável para pessoas idosas estabelece 
que é  necessário  manter  o  peso  dentro 
dos limites saudáveis. Para isso, orienta: 
A) Fazer pelo menos 3 refeições e 2 lanches 
saudáveis; consumir 6 porções de cereais e/ou 
tubérculos; 3 porções de legumes e verduras e 
3 porções ou mais de frutas; 3 porções de leite 
ou derivados por dia. 
B) Fazer pelo menos 3 refeições e 2 lanches 
saudáveis; consumir 6 porções de cereais e/ou 
tubérculos; 3 porções de legumes e verduras e 
3 porções ou mais de frutas; usar refrigerantes 
e sucos industrializados em pequenas quanti-
dades, diariamente. 
C) Fazer pelo menos 3 refeições e 2 lanches 
saudáveis; consumir 6 porções de cereais e/ou  
tubérculos; 3 porções ou mais de frutas; 3 
porções de leite ou derivados por dia. Reduzir  
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o consumo de alimentos gordurosos para no 
máximo 3 vezes por semana. 
D) Fazer pelo menos 3 refeições e 2 lanches 
saudáveis; 3 porções de legumes e verduras e 3 
porções ou mais de frutas; 3 porções de leite ou 
derivados por dia. Usar somente sal iodado na 
quantidade máxima de 1 colher sopa cheia por 
pessoa. 
 
17) No acompanhamento nutricional para 
pacientes portadores de DM tipo 2, é neces-
sário promover educação em Saúde com 
enfoque nos hábitos alimentares que, na 
maioria dos casos, se modificados, têm po-
tencial para evitar e/ ou retardar as compli-
cações. Algumas questões específicas relaci-
onadas à alimentação podem contribuir ou 
afetar o controle metabólico do usuário com 
DM exceto: 
A)  A recomendação diária é 50% – 60% do 
valor energético total (VET) idêntica à da po-
pulação em geral. 
B) São recomendadas dietas low carb, com 
menos de 130 g de carboidratos/dia pois há 
diversos estudos científicos que garantem sua 
segurança e eficácia. 
C) A qualidade e a quantidade do carboidrato 
são determinantes da resposta glicêmica em 
função das diferenças nas taxas de hidrólise e 
absorção. 
D) A carga glicêmica associa o índice glicêmi-
co à quantidade de carboidratos ingeridos e 
está relacionada positivamente com o diabetes 
tipo 2. 
 
18) Segundo a OMS (2000), a obesidade po-
de ser compreendida como um agravo de 
caráter multifatorial decorrente de balanço 
energético positivo que favorece o acúmulo 
de gordura, associado a riscos para a saúde 
devido à sua relação com complicações me-
tabólicas, como aumento da pressão arterial, 
dos níveis de colesterol e triglicerídeos san-
guíneos e resistência à insulina. Entre suas 
causas, estão relacionados: 
A) Fatores biológicos, econômicos, sociais, 
culturais e políticos. 
B) Fatores biológicos, econômicos e sociais. 
C) Fatores biológicos, históricos, ecológicos,  
econômicos, sociais, culturais e políticos. 
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D) Fatores biológicos, históricos,  econômi-
cos, sociais e  culturais. 
 
19) De acordo com as estratégias para o 
cuidado de pessoa com doença crônica, os 
objetivos da intervenção nutricional na 
população que possui alto risco para exces-
so de peso, diabetes, hipertensão e doenças 
cardiovasculares, são: ( assinale a incorre-
ta) 
A) Atender às necessidades nutricionais; per-
der  peso  nos  casos  de    sobrepeso e                                                                        
obesidade; 
B) Melhorar o controle glicêmico  e o perfil 
lipídico e manter a pressão arterial em níveis 
adequados; 
C) Prevenir e/ou retardar os agravos com    
melhora da saúde e o bem-estar geral. 
D) Manter o prazer da alimentação, sem        
restrição dos alimentos indicados com base 
nas evidências; 
 
20) Conforme as recomendações adotadas, 
a conduta nutricional para crianças e  ado-
lescentes com excesso de peso, pode ser 
divida em: 
A) Avaliação do comportamento; quantidade 
e qualidade. 
B) Avaliação do comportamento; quantidade; 
qualidade e manutenção. 
C) Esclarecimentos; avaliação do comporta-
mento; quantidade; qualidade e manutenção. 
D) Esclarecimentos; avaliação do comporta-
mento; quantidade e manutenção. 
 
21)  A antropometria consiste na medição 
das dimensões corporais e é usada para    
descrever o estado nutricional do ser hu-
mano em diferentes idades e graus de nu-
trição. As medidas antropométricas são 
utilizadas na avaliação tanto em nível    
individual quanto populacional, por ser um 
método simples  e de baixo custo, Cite 
abaixo a afirmativa CORRETA que     cor-
responde as principais medidas: 
A) Estatura e comprimento, circunferência do 
pescoço, massa corporal e circunferência do 
crânio; 
B) Dobras cutâneas, peso, circunferência da  
cintura e prega cutânea; 
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C) Estatura e comprimento, circunferência ab-
dominal e prega cutânea; 
D) Estatura e comprimento, massa corporal, 
perímetros e dobras cutâneas. 
 
22) De acordo com o Guia Alimentar para a 
População Brasileira (2014), existem catego-
rias de alimentos que são definidas de acor-
do com o tipo de processamento empregado 
na sua produção. Relacione abaixo e res-
ponda a alternativa CORRETA. 
(a) Alimentos in natura ou minimamente 
processados; 
(b) Alimentos processados; 
(c) Alimentos ultraprocessados; 
(   ) São alimentos fabricados pela indústria 
para adição de sal ou açúcar ou outra substân-
cia de uso culinário a alimentos in natura para 
torna-los duráveis e mais agradáveis ao     pa-
ladar; 
(   ) São formulações industriais feitas inteira-
mente ou majoritariamente de substâncias ex-
traídas de alimentos (óleos, gorduras, açúca-
res), derivados de constituintes de alimentos ou 
sintetizadas em laboratórios. 
(   ) São alimentos obtidos diretamente de plan-
tas ou de animais e não sofrem qualquer altera-
ção após deixar a natureza. 
A) (a, c b); 
B) (a, b, c); 
C) (b, a, c); 
D) (b, c, a). 
 
23) Para que o aleitamento materno exclusi-
vo seja bem sucedido é importante que a 
mãe esteja motivada e, além disso, que o 
profissional de saúde saiba orientá-la e   
apresentar propostas para resolver os pro-
blemas mais comuns enfrentados por ela 
durante a amamentação, portanto assinale a 
alternativa INCORRETA abaixo.  
A) O pescoço do bebê deverá estar ereto ou um 
pouco curvado para trás, a boca bem aberta e o 
queixo estar tocando o seio; 
B). A boca estar bem aberto, lábio inferior vi-
rado para fora e o bebê e a mãe devem estar 
confortáveis; 
C) Há mais aréola visível acima da boca do que 
abaixo, o corpo da criança estar voltado para a 
mãe e totó o corpo do bebê deverá receber sus-
tentação; 
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D) A barriga do bebê deverá estar encostada 
na barriga da mãe, ao amamentar é comum a 
mãe sentir dor no mamilo e a boca do bebê 
deverá estar semi aberta.                                                                          

24) A criança ao completar seis meses de 
vida é importante oferecer alimentos com-
plementares (cereais, tubérculos, carnes, 
leguminosas, frutas e legumes) três vezes 
ao dia se a criança estiver em aleitamento 
materno exclusivo. Diante desta afirmação 
responda o esquema alimentar correta-
mente: 
A)  Após completar seis meses leite materno 
sob livre demanda, suco de fruta duas vezes 
ao dia e papa salgada uma vez ao dia; Após 
completar sete meses de vida, leite materno 
sob livre demanda, duas papas de frutas e 
uma papa salgada; 
B)  Após completar seis meses leite materno 
sob livre demanda, duas papas de frutas e 
uma papa salgada; Após completar sete meses 
de vida, leite materno sob livre demanda, du-
as papas de frutas e duas papas salgadas; 
C) Após completar seis meses de vida leite 
materno sob livre demanda, duas papas de 
frutas e uma papa salgada; Após completar 
sete meses de vida leite materno três vezes ao 
dia, duas papas de frutas e duas papas salga-
das; 
D) Após completar seis meses de vida leite 
materno sob livre demanda, dois  sucos de 
frutas e uma papa salgada; Após completar 
sete meses de vida introduzir leite artificial, 
oferece duas papas de fruta e duas papas sal-
gadas. 
 
25) Alguns fatores podem influenciar na 
reposta glicêmica de alguns alimentos com 
relação ao maior ou menor efeito na glice-
mia, de acordo com a afirmação responda 
a questão CORRETA: 
A) O consumo de suco de fruta tem um maior 
efeito na glicemia do que ingestão da mesma 
com bagaço;                                                                 
B) Quanto mais madura for a fruta (doce), 
menor será seu efeito na glicemia; 
C) Os vegetais crus tem um maior efeito na 
glicemia em comparação aos cozidos; 
D) O carboidrato sozinho tem menor efeito na 
glicemia  do que  acompanhado  de  proteína,  
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gordura e/ou fruta. 
 
26) Além do cálculo do Índice de Massa 
Corporal (IMC) e da avaliação da Circunfe-
rência Abdominal (CA), outra possibilidade 
pode ser usada na avaliação antropométrica 
da pessoa com diabetes tipo 2, conhecida 
como estratificação de risco com avaliação 
combinada entre IMC e CA. Analise as 
questões abaixo e           responda CORRE-
TAMENTE a questão: 
A)  IMC menor de 18,5 e CA (mulher) maior   
88 cm, risco aumentado; 
B)  IMC entre 18,5 – 24,9 e CA (homem) entre 
94 -102 cm, risco muito alto; 
C)  IMC entre 25 – 29,9 e CA (mulher) entre 
80 – 88 cm, risco aumentado; 
D)  IMC maior ou igual 30 e CA (homem) 
maior 102 cm, sem risco. 
 
27) O tipo de preparação, a combinação com 
outros alimentos, o grau de maturação e 
processo dos alimentos e o nível de glicemia 
pré prandial podem influenciar na resposta 
glicêmica, portanto responda abaixo a afir-
mativa CORRETA: 
A)  Suco de fruta (menor efeito na glicemia) e 
fruta com bagaço (maior efeito na glicemia); 
B) Quanto mais madura e mais doce a fruta  
(maior efeito na glicemia e menos madura 
(menor efeito na glicemia); 
C) Tanto os vegetais cozidos, quanto os crus (o 
efeito na glicemia é o mesmo); 
D) CHO sozinho tem (efeito menor na glice-
mia) e acompanhado de proteína, gordura e/ou 
fibra (tem maior efeito na glicemia). 
 
28) O diagnóstico e o acompanhamento da 
situação nutricional da gestante são  consi-
derados uma parte importante e mesmo es-
sência dos procedimentos básicos da atenção 
pré-natal, portanto o estado nutricional ma-
terno no início da gestação e o ganho de peso 
adequado neste período tem importantes 
repercussões sobre a saúde da mãe e do be-
bê. Mediante o exposto, indique a questão 
CORRETA com relação ao ganho de peso 
total recomendado para as gestantes: 
A) Estado nutricional inicial (IMC) com sobre-
peso S) entre 25 – 29,9 Kg/m2 com ganho de  

marcelasantos
Realce
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peso (kg) total na gestação entre 7,0 – 11,5 
kg; 
B) Estado nutricional inicial (IMCV) com 
obesidade (O) maior ou igual a 30 kg/m2, 
com ganho de peso (kg) total na gestação 
entre 7,0 – 11,5 kg; 
C)  Estado nutricional inicial (IMC) entre 25 
– 29,9 kg/m2 com ganho de peso (kg) total na 
gestação entre 5 – 9 kg; 
D) Estado nutricional inicial (IMC) com obe-
sidade (O), maior ou igual a 30 kg/m2 com 
ganho de peso (kg) total na gestação entre 8 – 
12 kg. 
 
29) Na rede de Atenção Básica, deve-se 
objetivar a implantação de estratégias co-
mo Estratégia Amamenta e Alimenta Bra-
sil. Os serviços de saúde devem estar pre-
parados e acessíveis tanto no pré-natal 
quanto após o nascimento do bebê, no sen-
tido de receber, apoiar e estimular a mu-
lher, o companheiro e a família. Os profis-
sionais de saúde devem estar sensibilizados 
e aptos a responder às demandas técnicas, 
para dar suporte às angustias, tensões e 
receios, promovendo o acolhimento neces-
sário neste período, portanto analise as 
questões abaixo e identifique  a questão 
INCORRETA: 
A)  Por volta do quarto mês de idade, o leite 
materno sozinho já não é suficiente para satis-
fazer às necessidade da criança, portanto de-
vemos introduzir alimentos como sucos e 
papas de frutas; 
B)  As crianças devem começar a receber    
outros alimentos por volta do sexto mês e o 
leite materno deve continuar a ser oferecido, 
de forma complementar, até o segundo ano ou 
mais; 
C)  Deve-se estar atento ao momento, pois 
além de poder propiciar o desmame precoce, 
a introdução inadequada de alimentação com-
plementar ao aleitamento materno, poderá ser 
insuficiente em termos de conteúdo e de nu-
trientes e representar grande fator de risco 
para a saúde e  nutrição  das  crianças,  resul-
tando  em agravos como desnutrição, alergias, 
anemias, hipovitaminoses e sobrepeso; 
D) Na primeira fase da infância apresenta-se  
importantes aspectos para a formação de há-
bitos e práticas em geral, especificamente a  
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alimentar, portanto a alimentação complemen-
tar deve seguir os hábitos alimentares saudá-
veis da família e as necessidades fisiológicas 
da criança. 
 
30) Entre os hábitos de vida, a alimentação 
ocupa um papel de destaque no tratamento e 
na prevenção da Hipertensão Arterial. Vá-
rias modificações dietéticas e não farmaco-
lógicas demonstram benefícios sobre a pres-
são arterial. Entre as medidas abaixo, assi-
nale a questão que NÂO se enquadra nas 
medidas preventivas: 
A)  Redução da ingestão de sal e álcool; 
B) Redução do peso e o aumento do consumo 
de potássio e cálcio; 
C)  Redução dos alimentos industrializados e 
preferência por temperos naturais; 
D) Evitar a prática de atividade física, pois 
pode contribuir para a elevação da pressão arte-
rial. 
 
31) A intervenção nutricional tem como ob-
jetivos gerais a prevenção primária e secun-
dária da Hipertensão Arterial, diante disso 
cabe ao profissional de nutrição orientar 
mudanças na alimentação habitual, visando 
assim uma melhora na sua PA.  Portanto 
qual medida CORRETA é recomendada 
para sódio/sal e fibras para o hipertenso: 
A)  Consumo máximo de 6,0 g de sal ou 2,5 de 
sódio e 30 g de fibras; 
B)  Consumo máximo de 4,0 g de sal ou 2,0 de 
sódio e 20 g de fibras; 
C) Consumo máximo de 5,0 g de sal ou 2,0 g 
de sódio e 25 g de fibras; 
D)  Consumo máximo de 2,0 g de sal ou 1,0 g 
de sódio e 30 g de fibras. 
 
32) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são 
fundamentais para a  coordenação  e  a                                          
integração dos serviços de Saúde, assim co-
mo para a integralidade e a qualidade do 
cuidado à saúde, além de ter demonstrado o 
alcance de melhores resultados em Saúde, 
com menos internações, maior satisfação dos 
usuários, melhor uso dos recursos, serviços 
de melhor qualidades entre outras vanta-
gens. Há evidências que as Redes de Atenção 
contribuem de forma importante para a 
melhoria dos resultados  sanitários e  econô- 
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micos dos sistemas de Atenção à Saúde. 
Mediante o relato, identifique a questão 
que NÂO faz parte dos atributos da Rede 
de Atenção à Saúde: 
A) População e territórios definidos com am-
plo conhecimento de suas necessidades e pre-
ferências que determinam a oferta de serviços 
de saúde; 
B) Participação social pequena e com   res-
ponsabilidade do município para  financia-
mento das metas; 
C) Existência de mecanismos de coordena-
ção, continuidade do cuidado e integração 
assistencial por todo o contínuo da atenção; 
D)  Atenção à Saúde centrada no indivíduo, 
na família e na comunidade, tendo em conta 
as particularidades culturais, gênero, assim 
como a diversidade da população. 
 
33) O estilo de vida é claramente um dos 
maiores responsáveis pela morbidade e 
pela alta prevalência das doenças crônicas, 
principalmente os hábitos e as atitudes que 
contribuem para o aumento do sobrepeso 
corporal, aumento da obesidade visceral, 
alto consumo energético e excesso ou defi-
ciência de nutrientes associados ao padrão 
alimentar baseado em alimentos industria-
lizados, portanto a alimentação está relaci-
onada diretamente a alguns fatores que 
interferem na prevenção e/ou controle das 
doenças crônicas e seus agravos. Assinale a 
alternativa que NÂO interfere na preven-
ção: 
A)  Excesso de peso e dislipidemia; 
B) Redução do consumo de gorduras insatu-
radas e o aumento de gorduras saturadas,     
melhorando o perfil lipídico; 
C)  Mau controle glicêmico e padrão alimen-
tar com consumo e excessivo de gordura satu-
rada; 
D)  Pouca ingestão de frutas e vegetais. 
 
34) A política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN) tem como propósito a 
melhoria das condições de alimentação e 
nutrição da população brasileira, mediante 
a promoção de práticas alimentares ade-
quadas e saudáveis, a vigilância alimentar 
e nutricional, a prevenção e o cuidado inte- 
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gral dos agravos relacionados à alimentação 
e nutrição. A esse respeito, considere a afir-
mativa CORRETA em relação as diretrizes: 
A)  A atenção nutricional  compreende os cui-
dados relativos à alimentação e nutrição volta-
dos à promoção e proteção à saúde, prevenção, 
diagnóstico e tratamento de agravos, devendo 
estar associado às demais ações de atenção à 
saúde do SUS, para indivíduos, famílias e co-
munidades, contribuindo para a conformação 
de uma rede integrada, resolutiva e humanizada 
de cuidados 
B)  O Sisvan (Sistema de Vigilância Alimentar 
e Nutricional) operado a partir da Atenção Bá-
sica de Saúde, tem como objetivo principal 
monitorar a quantidade  dos alimentos consu-
midos pela população em geral; 
C) A educação permanente em saúde pouco 
tem revelado como estratégia para qualificar as 
práticas de cuidado, gestão e participação po-
pular, ganhando pouca efetividade quando pro-
duzidos pela afirmação da autonomia dos sujei-
tos envolvidos. 
D)  A Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN), consiste na realização do direito de 
uma pequena parcela da população ao acesso 
regular e permanentes a alimentos de qualida-
de, em quantidade suficiente, sem comprome-
ter o acesso a outra necessidades essenciais. 
 
Considere o trecho do texto “O arroz de 
Palma” para responder as questões da pro-
va de Língua Portuguesa: 
                                                                           
 Trecho de “O arroz de Palma” 
Família é prato difícil de preparar. São muitos 
ingredientes. Reunir todos é um problema, 
principalmente no Natal e no Ano Novo. Pouco 
importa a qualidade da panela, fazer uma famí-
lia exige coragem, devoção e paciência. Não é 
para qualquer um. 
Os truques, os segredos, o impossível. Às ve-
zes, dá até vontade de desistir. Preferimos o 
desconforto do estômago vazio. Vem a pregui-
ça, a conhecida falta de imaginação sobre o que 
se vai comer e aquele fastio, mas a vida, “azei-
tona verde no palito” sempre arruma um jeito 
de nos entusiasmar e abrir o apetite. O tempo 
põe a mesa, determina o número de cadeiras e 
os lugares. Súbito, feito milagre, a família está 
servida. Fulana sai mais inteligente de todas.  
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Beltrano veio no ponto, o mais brincalhão e 
comunicativo, unanimidade, e. Sicrano, quem 
diria? Solou, endureceu,  murchou antes do 
tempo. Este é o mais gordo,  generoso, farto, 
abundante. Aquele o surpreendeu e foi morar 
longe. Ela, a mais apaixonada. A outra, a 
mais consistente. 
E você? É mesmo, que me lê os pensamentos 
e veio me fazer companhia. 
Como saiu no álbum de retratos? O mais prá-
tico e objetivo? A mais sentimental? A mais 
prestativa? O que nunca quis nada com o tra-
balho? Seja quem for, não fique aí reclaman-
do do gênero e do grau comparativo. Reúna 
estas tantas afinidades e antipatias que fazem 
parte da sua vida. Não há pressa. Eu espero. 
Já estão aí? Todas? Ótimo. 
Agora ponha o avental, pegue a tábua, a faca 
mais afiada e tome alguns cuidados. 
Logo, logo, você também estará cheirando a 
alho e cebola. Não se envergonhe de chorar. 
Família é prato que emociona. E a gente cho-
ra mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. 
Primeiro cuidado: temperos exóticos alteram 
o sabor do parentesco, mas se misturados com 
delicadeza, essas especiarias que quase vêm 
da África e do oriente e nos parece estranha 
ao paladar, tornam a família muito mais colo-
rida, interessante e saborosa. 
Atenção também com os pesos e medidas. 
Uma pitada a mais disso e daquilo e, pronto, é 
um verdadeiro desastre. Família é prato ex-
tremamente sensível. Tudo tem que ser muito 
bem pesado, muito bem medido. Outra coisa: 
é preciso ter boa mão, ser profissional. Prin-
cipalmente na hora em que se decide meter a 
colher. Saber meter a colher é a verdadeira 
arte. Uma grande amiga minha desandou a 
receita de toda a família, só porque meteu a  
colher na hora errada. O pior é que ainda tem 
gente que acredita na receita da família per-
feita. Bobagem. Tudo ilusão. Não existe famí-
lia à Oswaldo Aranha; Família à Rossini, à 
Belle Meunière; família ao molho pardo, em 
que o sangue é fundamental para o preparo da 
iguaria. Família é afinidade, é “a Moda da 
Casa”. E cada casa gosta de preparar a família 
a seu jeito. 
Há famílias doces. Outras, meio amargas. 
Outras apimentadíssimas. Há também as que 
não tem gosto de nada, seriam assim um tipo  
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de Família Dieta, que você suporta só para 
manter a linha. Seja como for, família é prato 
que deve ser servido sempre quente, quentíssi-
mo. Uma família fria é insuportável, impossí-
vel de se engolir. 
Enfim, receita de família não se copia, se in-
venta, a gente vai aprendendo aos poucos, im-
provisando e transmitindo o que se sabe no dia 
a dia. A gente cata um registro ali, de alguém 
que sabe e conta, e outro aqui, que ficou no 
pedaço de papel. Muita coisa se perde na lem-
brança. Principalmente na cabeça de um velho 
já meio caduco como eu. O que este veterano 
cozinheiro pode dizer é que, que por mais sem 
graça, por pior que seja o paladar, família é 
prato que você tem que experimentar e comer. 
Se puder saborear, saboreie. Não ligue para 
etiquetas. Passe o pão naquele  molhinho que 
ficou e saboreie. Não ligue para etiquetas. Pas-
se o pão naquele molhinho que ficou na porce-
lana, na louça, no alumínio ou no barro. Apro-
veite ao máximo. Família é prato que, quando 
se acaba nunca mais se repete. 
“O correr da vida embrulha tudo, a vida é as 
sim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desinquieta. O que ela quer da 
gente é a coragem”. 
Guimarães Rosa: Grandes Sertão Veredas 
Francisco Azevedo 
 
35) Ao lermos o texto, a respeito de sua 
compreensão e atendimento, é correto afir-
mar o descrito na alternativa: 
A) Não há perfeição, mesmo diante do cuidado 
do Chef. Há por parte do cozinheiro um impro-
viso para substituir temperos e ingredientes. 
B) Há uma perfeição recorrente e exacerbada 
na escolha dos ingredientes, sem possibilidade 
de imprevistos. 
C) Não cabe improvisos no preparo de uma 
boa receita de um renomado Chef. 
D) A perfeição de uma receita é atributo neces-
sário a um verdadeiro Chef. 
 
36) Em “Vêm a preguiça, a conhecida falta 
de imaginação sobre o que se vai comer e 
aquele fastio.” O termo em destaque é com-
preendido por: 
A) Compulsão por alimentos, fome fecunda. 
B) Desejo exacerbado por alimentos. 
C) Repugnância pelo alimento, falta de apetite. 

marcelasantos
Realce
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D) Seleção na escolha de alimentos saudá-
veis. 
 
Leia o seguinte fragmento do texto para         
responder as questões de nº 37 e 38: 
“Há famílias doces. Outras, meio amargas. 
Outras apimentadíssimas. Há também as 
que não têm gosto de nada, seriam assim 
um tipo de família Dieta, que você suporta 
só para manter a linha. Seja como for, fa-
mília é prato que deve ser servido sempre 
quente, quentíssimo. Uma família fria é 
insuportável, impossível de se engolir. 
 
37) Em relação à correta definição da fle-
xão verbal do termo têm, negritado no ex-
certo, a correta definição está descrita na 
alternativa:  
A) 3ª pessoa do singular, pretérito perfeito do 
indicativo. 
B) 2ª pessoa do singular, futuro do presente 
do indicativo. 
C) 3ª pessoa do plural, presente do indicativo. 
D) 2ª pessoa do plural, pretérito mais que 
perfeito do indicativo. 
 
38) Em relação à Classe de Palavras,   ana-
lisando morfologicamente o termo sempre, 
em destaque no texto, podemos afirmar 
que funciona como: 
A) Advérbio. 
B) Verbo. 
C) Conjunção. 
D) Pronome. 
 
39) Em relação ao gênero textual, podemos 
afirmar que ao analisarmos o trecho do 
texto “O arroz de Palma” trata-se de: 
A) Narração. 
B) Jornalismo. 
C) Dissertação. 
D) Comédia. 
 
40) Considere o seguinte fragmento extraí-
do do texto para responder esta questão: 
“Família é prato que, quando se acaba nun-
ca mais se repete.” 
Ao analisarmos a frase sintaticamente, po-
demos afirmar quanto a análise do sujeito: 
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A) Trata-se de um sujeito simples. 
B) Trata-se de sujeito Oculto. 
C) Trata-se de um sujeito Indeterminado. 
D) Trata-se de um sujeito Composto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


