ESTADO DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE MILTON BRANDÃO - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

NUTRICIONISTA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.miltonbrandao@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

A cidade acordou mais cedo.
Primeiro foram os fogos. E ainda não eram seis da manhã. Depois os tiros. Em seguida, os
voos de helicóptero. Assim amanheceu a Rocinha neste sábado. Por esse motivo, na favela
e nos bairros que a contornam, como um abraço dos aflitos, não se pode dizer que seja
sábado, dia de descanso.
Os helicópteros vêm e vão nesse sobrevoo que parece meio sem sentido. A cidade não pode
descansar há muito. É sempre guerra em algum ponto. Leio nos jornais de hoje que a Urca
também tem guerra de facções. Urca costumava ser deixada de lado nessa insana conquista
de territórios, porque sempre foi bairro dos militares e alguns poucos privilegiados civis que
conseguiram uma casa no belo e aconchegante bairro. Fui lá outro dia, comi uma caldeirada
de frutos do mar, iguaria sem competidor, e olhei o Rio depois da água. É bela a vista de lá,
como de resto, a cidade por natureza e destino continua linda. E cada vez mais à deriva, no
seu próprio mar de baía.
Hoje, com a confusão na Rocinha, a Zona Sul acordou mais cedo. Ou não, diria Caetano, um
dos seus ilustres moradores. A Zona Sul pode ter se acostumado depois de tantos anos de
conflito na área conturbada, ou pode ter escolhido abafar o ruído da realidade atrás dos fones
de ouvido.
O Rio é como um belo navio onde navegamos todos juntos, não importa qual seja a classe
social. Ou nos salvamos juntos ou afundaremos. Há quem creia que a embarcação já aderna
cansada de guerra. Nas mazelas do Brasil, coube a esta cidade intensa e bela viver em seu
corpo a geografia das desigualdades. Somos todos vizinhos. Chapéu Mangueira entra em
ebulição e o Leme fica trancado em casa, sem ter como sair e viver a vida naquela ponta
bonita do mar de Copacabana. A Rocinha em disputa afeta um arco de bairros. Do lado de cá
a Gávea, do lado de lá São Conrado. Outro dia, o Fallet-Fogueteiro acordou encrencado e
fecharam-se as portas do bonito casario colonial de Santa Teresa que, ademais, há muito vive
cercado.
Por sermos todos vizinhos, pelo menos o Rio não pode repetir o alienado e perverso enredo
do Titanic de trancar os pobres e tentar salvar a primeira classe. A cidade é partida sim, mas
é como uma grande casa de quartos contíguos. A fortuna separa, contudo a tragédia é
compartilhada. Os fogos, tiros e voos desta manhã provam que não haverá futuro para o Rio
que não seja comum. Pensamentos terminais e aflitos para um sábado que seria de descanso,
se possível fosse.
https://g1.globo.com - Miriam Leitão - junho/18

CARGO: NUTRICIONISTA
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01)

A partir da leitura do texto, assinale a
alternativa que apresenta sua ideia
central:

(A)

A cidade do Rio de Janeiro acordou num
sábado entre fogos e tiros.
(B) O futuro do Rio de Janeiro será comum
às diferentes classes sociais.
(C) A Urca e outros bairros da Zona Sul se
acostumaram com os conflitos no Rio.
(D) O Leme não pode usufruir da vida na
ponta bonita do mar de Copacabana.
02)

Pelas características predominantes do
texto, assinale a alternativa que melhor
identifique o seu gênero:

(A)

Notícia.
(B) Reportagem.
(C) Resenha.
(D) Crônica.
03)

Depreende-se do texto que a autora, em
relação ao processo de violência,
manifesta:

(A)

Apatia.
(B) Ufanismo.
(C) Inquietação.
(D) Indolência.
04)

O termo destacado tem o mesmo
significado da palavra entre parêntese,
exceto em:

(A)

“Urca costumava ser deixada de lado
nessa insana conquista de territórios
(...).” 2º parágrafo (demente)
(B) “Há quem creia que a embarcação já
aderna cansada de guerra.”
4º
parágrafo (inclina-se)

CARGO: NUTRICIONISTA

(C)

“ (...) é como uma grande casa de
quartos contíguos (...).” 5º parágrafo
(próximos)
(D) “A fortuna separa, contudo a tragédia é
compartilhada.” 5º parágrafo (logo)
05)

“É bela a vista de lá, como de resto, a
cidade por natureza e destino continua
linda.” 2º parágrafo

A afirmação contida nessa frase não se
configura como:
(A) Discrição.
(B) Definição.
(C) Qualificação.
(D) Afirmação.
06)

“Pensamentos terminais e aflitos para
um sábado que seria de descanso, se
possível fosse.” 5º parágrafo

A ideia estabelecida pela oração destacada
é de:
(A) Consequência.
(B) Causa.
(C) Condição.
(D) Explicação.
07)

“A cidade não pode descansar há
muito.” 2º parágrafo

Desconsideradas as alterações de sentido,
assinale a alternativa em que se contraria a
norma culta:
(A) Há anos, a violência ronda o Túnel
Rebouças, que liga a Zona Norte à Zona
Sul do Rio.
(B) Daqui há alguns dias, haverá segundo
turno das eleições.
(C) Estamos a poucos meses do final deste
ano.
(D) Há muito medo nos grandes centros
urbanos do Rio.
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08)

Há erro ortográfico em:

12)

(A)

Fascista – plebiscito – fascínio.
(B) Majestade – angelical – ajeitar.
(C) Empecilho – meritíssimo – elucidar.
(D) Capixaba – bahiano.- fluminense.
09)

“Os helicópteros vêm e vão nesse
sobrevoo que parece meio sem sentido.”
2º parágrafo

Também estão corretas as acentuações nas
formas verbais das frases a seguir, exceto:
(A) Os cariocas crêem que dias melhores
virão.
(B) As capitais brasileiras têm muitas
mazelas.
(C) Os turistas veem as belezas do casario
colonial de Santa Teresa.
(D) Espera-se que os governantes deem
breves soluções aos problemas de
violência.
10)

Há erro de separação silábica em:

“A cidade é partida sim, mas é como uma
grande casa de quartos contíguos.” 5º
parágrafo

A vírgula nessa frase foi necessária para:
(A) Separar
orações
coordenadas
assindéticas.
(B) Marcar oração subordinada antecipada.
(C) Introduzir oração adjetiva explicativa.
(D) Introduzir oração coordenada sindética
adversativa.
13)

Em todas as frases, os verbos estão na
voz ativa, exceto em:

(A)

“A cidade não pode descansar há
muito.” 2º parágrafo
(B) “Assim amanheceu a Rocinha neste
sábado.” 1º parágrafo
(C) “(...) fecharam-se as portas do bonito
casario colonial de Santa Teresa (...)”.
4º parágrafo
(D) “Hoje, com a confusão na Rocinha, a
Zona Sul acordou mais cedo.”
3º
parágrafo

(A)

Vo-os / he-li-cóp-te-ro.
(B) Fac-ções / cal-dei-ra-da.
(C) I-gua-ria / a-li-e-na-do.
(D) Ba-í-a / fos-se.

14)

Assinale a alternativa que apresenta
sujeito indeterminado na frase.

(A)
11)

Em todas as opções, foi observada a
regência dos verbos, exceto em:

(A)

As pessoas assistem sobrevoos de
helicópteros na Rocinha.
(B) A autora lembrou aos leitores o enredo
do Titanic.
(C) Custa-me acreditar nessa situação do
Rio de Janeiro.
(D) Os turistas que chegam ao Rio
costumam visitar Copacabana.

CARGO: NUTRICIONISTA

E ainda não eram seis da manhã.
(B) Acordaram mais cedo na Zona Sul.
(C) Comi uma caldeirada de frutos do mar.
(D) Os fogos, os tiros e os voos assustaram
os moradores do Rio.
15)

Assinale o período em que há predicado
verbal.

(A)

O Rio parece um belo navio.
(B) A Zona Sul abafou o ruído da realidade
atrás dos fones de ouvido.
(C) Os moradores vivem assustados.
(D) A autora é uma grande jornalista e
apresentadora de televisão.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

No âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), realizar o acompanhamento,
avaliação e divulgação do nível de saúde
da população e das condições
ambientais é atribuição:

(A)

exclusiva dos Municípios.
(B) somente dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
(C) exclusiva da União.
(D) da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
17)

Conforme as disposições da Lei
8080/90, o protocolo clínico e diretriz
terapêutica é um documento que não
estabelece:

(A)

o valor de custeio do tratamento.
(B) critérios para o diagnóstico da doença ou
do agravo à saúde.
(C) o tratamento preconizado, com os
medicamentos e demais produtos
apropriados.
(D) os mecanismos de controle clínico.
18)

Analise as características apresentadas
abaixo:

I.

Realiza reunião a cada quatro anos com
a representação dos vários segmentos
sociais.
Propõe as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
Órgão
colegiado
composto
por
representantes do governo, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e
usuários.

II.

III.

CARGO: NUTRICIONISTA

O número de características do Conselho de
Saúde é representado por:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
19)

No Sistema Único de Saúde (SUS),
considera-se Rede de Atenção à Saúde:

(A)

Serviços de saúde específicos para o
atendimento da pessoa que, em razão
de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial.
(B) Serviços de atendimento inicial à saúde
do usuário no SUS.
(C) Conjunto de ações e serviços de saúde
articulados em níveis de complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.
(D) Instâncias de pactuação consensual
entre os entes federativos para definição
das regras da gestão compartilhada do
SUS.
20)

É
integrada
paritariamente
por
representantes do Ministério da Saúde e
dos órgãos de representação do
conjunto dos Secretários Municipais de
Saúde/CONASEMS e tem por finalidade
assistir o Ministério da Saúde na
elaboração de propostas para a
implantação e operacionalização do
SUS,
submetendo-se
ao
poder
deliberativo e fiscalizador do Conselho
Nacional de Saúde:

(A)

Comissão Intergestores Tripartite.
(B) Conferência de Saúde.
(C) Comissão Intergestores Bipartite.
(D) Comissão Intergestores Regional.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Acerca das funções especiais exercidas
pelos carboidratos nos tecidos corporais,
marque a alternativa INCORRETA.

(A)

Desempenha função de reserva energia
pelo depósito da glicose em forma de
glicogênio no fígado e nos músculos
para proteger as células de danos e
ajudar a regular o metabolismo proteico.
(B) Fonte
primária
de
combustíveis
reguladores para o músculo cardíaco.
(C) É indispensável para a integridade
funcional do tecido nervoso.
(D) Função
poupadora de proteínas,
impedindo que elas sejam utilizadas para
a produção de energia.
22)

QUESTÕES DE 21 A 40
Assim,
o
feijão
é
pobre
_______________
e
em_____________. O arroz é pobre
_______________
e
rico
______________.

Assinale a alternativa que completa
corretamente
as
lacunas
com
os
aminoácidos a que se refere o texto acima.
(A) leucina, isoleucina/valina, triptofano.
(B) leucina, isoleucina/isoleucina, leucina.
(C) metionina, lisina/lisina, metionina.
(D) fenilalanina, valina/valina, fenilalanina.
24)

Em relação a vitamina D, assinale a
alternativa INCORRETA.

(A)

Aproximadamente 80% da vitamina D da
alimentação é absorvida no intestino
grosso na presença de sais biliares.
(B) Óleo de fígado de peixe, sardinha,
salmão, arenque, atum e gema de ovo
são alimentos fontes de vitamina D.
(C) A vitamina D que é produzida na pele
pode permanecer, pelo menos, o dobro
do tempo no sangue, quando comparada
com a vitamina D que é ingerida.
(D) É excretada principalmente através das
fezes com os sais biliares e um pouco
através da urina.
23)

A combinação arroz com feijão, além de
ser uma boa fonte energética, já que
apresenta uma grande quantidade de
carboidratos, fornece os aminoácidos
essenciais necessários ao organismo, o
aminoácido que um não tem é
justamente o que o outro possui.

CARGO: NUTRICIONISTA

em
rico
em
em

A Avaliação Nutricional Subjetiva Global
(ANSG) é um método baseado na
história de perda de peso, de tecido
adiposo e muscular, alteração do
consumo
dietético,
sintomas
gastrintestinais que persistem por mais
de 2 semanas, alteração da capacidade
funcional e exame físico. De acordo com
o elemento perda de peso apresentado
na ANSG, o paciente que apresenta
maior risco nutricional é.

(A)

Paciente A.F.S, sexo masculino, peso
habitual 75 kg, perda ponderal de 5Kg
em 04 meses, com recuperação de dois
(2) Kg nos últimos 2 meses.
(B) Paciente A.J.F, sexo feminino,
peso
habitual 75 kg, apresentando perda
ponderal de 5Kg nos últimos 06 meses.
(C) Paciente L.M.N, sexo masculino, peso
habitual 58 kg, perda ponderal de 2Kg
em 06 meses, sem recuperação do peso
habitual.
(D) Paciente L.M.P, sexo feminino, peso
habitual 64 kg, perda ponderal contínua
de 10Kg nos últimos quatro (04) meses.
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25)

A dietoterapia nas dislipidemias deverá
considerar o tipo de alteração lipídica e
os fatores metabólicos associados. Em
relação aos fatores dietéticos que
elevam os níveis de colesterol sanguíneo
e o cuidado nutricional, marque a
alternativa correta.

27)

A alimentação inadequada é uma causa
de câncer que pode ser prevenida.
Acerca das ações para reduzir os riscos
de se ter a doença através da
alimentação, marque a alternativa
INCORRETA.

(A)
(A)

Para reduzir o colesterol deve-se
aumentar o consumo de vísceras, leite
integral e seus derivados, biscoitos
amanteigados, sorvetes cremosos e
embutidos.
(B) Consumir mais calorias que o organismo
precisa de forma que promova o
aumento de peso não aumenta o
colesterol sanguíneo.
(C) A principal causa alimentar de elevação
de colesterol no plasma é a ingestão de
gordura saturada e, sua substituição por
Ácido Graxo poli-insaturado (PUFA)
pode ocasionar diminuição do LDL-c,
aumento da razão HDL/LDL e diminuição
da razão CT/HDL.
(D) Para diminuir o consumo de ácidos
graxos saturados, recomenda-se a
restrição do consumo de peixes de
águas frias, azeite de oliva, cereais,
vegetais e frutas.
26)

Na pancreatite crônica, a suplementação
de Triglicérides de Cadeia Media - TCM,
com restrição de Triglicérides de Cadeia
Longa - TCL, pode ser usada para
estimular a absorção de lipídios em.

Frutas, legumes, verduras, cereais
integrais, feijões e outras leguminosas,
sementes e nozes protegem contra o
câncer, impedindo a chegada de
compostos cancerígenos às células.
(B) Alimentos como hambúrguer, pizza,
cachorro-quente e produtos prontos para
o consumo contêm grande quantidade
de gorduras e açúcares e, promovem
excessivo ganho ponderal, aumentando
a probabilidade de desenvolver câncer.
(C) Comer mais alimentos in natura ou
minimamente processados e tirar o
saleiro da mesa são medidas que podem
ajudar a prevenir elevação da pressão
sanguínea,
porém
não
estão
associadas a prevenção do risco de
desenvolver câncer.
(D) Quando as carnes são preparadas em
altas temperaturas (forma frita ou
grelhada), assim como a fumaça do
churrasco, podem contribuir para o
desenvolvimento de câncer, porque
formam compostos químicos como as
aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos e o alcatrão, que
são cancerígenos e aderem à superfície
das carnes.

(A)

Todos os pacientes com pancreatite
crônica.
(B) Pacientes com esteatorréia persistente.
(C) Casos em que ocorrer diabetes.
(D) Pacientes que apresentam azotorréia.

CARGO: NUTRICIONISTA
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28)

A avaliação nutricional de criança com
desnutrição crônica (marasmo) mostra:

(D)

(A)

Peso inferior a 80% de seu ideal, prega
cutânea de tríceps menor que 3mm,
altura inferior a 60% do padrão,
circunferência muscular do braço inferior
a 15cm.
(B) Edema,
ruptura de pele e má
cicatrização.
(C) Queda de cabelo ou saída fácil e indolor
quando um tufo de cabelo é puxado.
(D) Albumina menor que 2,8 g/dL.
29)

A doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) é caracterizada pela presença
de obstrução crônica e progressiva do
fluxo aéreo e que não é totalmente
reversível e, é essencial que se realize
uma boa avaliação, intervenção e
monitoramento
nutricional
para
combater o impacto no equilíbrio
energético. A proposição verdadeira em
relação às estratégias nutricionais para o
paciente com DPOC é.

(A)

Dietas com oferta calórica provenientes
de carboidratos podem aumentar a
produção de CO2 e do quociente
respiratório levando ao incremento do
trabalho respiratório e causando mais
desconforto respiratório do que as dietas
hiperlipídicas, não sendo recomendadas
para o paciente com DPOC.
(B) Deve-se recomendar ingestões de cálcio
e magnésio que atinjam pelo menos 2/3
das DRI pela ação desses minerais na
contração e relaxamento muscular.
(C) A ingestão de proteica deve ser de 1,2 a
1,7g/Kg/dia do peso seco (15 a 20% de
proteína) para manter e restaurar os
pulmões, a força muscular e promover a
função imunológica.

CARGO: NUTRICIONISTA

Recomenda-se
Hidratação
Oral
Frequente (HOF) para todos os
pacientes que apresentam cor pulmonale
e redução dietética de potássio.

30)

A gestação gera uma série de
transformações orgânicas para garantir
o crescimento e desenvolvimento do feto
e preparar o organismo materno para o
processo de lactação.

Acerca das orientações nutricionais para a
gestante, assinale a alternativa correta.
(A) Recomenda-se evitar carne, pescado e
ovos mal cozidos, leite ou laticínios não
pasteurizados e vegetais e frutas crus
não higienizados pelo risco de
contaminação destes alimentos.
(B) Recomenda-se
restrição de sódio
durante
a
gestação
devido
às
modificações na filtração glomerular. Em
alternativa para melhorar a aceitação
das dietas hipossódicas deve-se utilizar
as ervas aromáticas para temperar.
(C) O consumo de magnésio durante a
gravidez está associado à elevação do
risco de pré-eclampsia, de nascimentos
prematuros e de atraso no crescimento
intrauterino. Na gestação, deve-se
recomendar dieta com baixo teor de
magnésio.
(D) A recomendação atual da “American
College
of
Obstetricians
and
Gynecologists” para o consumo de
cafeína pelas gestantes é que evitem a
ingestão acima de 450 mg/dia.
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31)

Na impossibilidade da mãe amamentar e
adquirir fórmula láctea, algumas mães
optam por oferecer leite de cabra para o
lactente
considerando
algumas
características nutricionais que o
distinguem do leite de vaca. Sobre os
aspectos nutricionais do leite de cabra e
leite de vaca, marque a alternativa
correta.

33)

No Brasil, a anemia ferropriva é um
grave problema de saúde pública, devido
as altas prevalências e e ao efeito no
crescimento e desenvolvimento das
crianças.
Algumas
estratégias
nutricionais
são
reconhecidamente
protetoras contra a deficiência de ferro e
o desenvolvimento da anemia ferropriva
e devem ser continuamente estimuladas.

(A)

O leite de cabra apresenta melhor
digestibilidade do que o leite de vaca,
característica parcialmente explicada
pelo tamanho reduzido dos glóbulos de
gordura.
(B) Ambos são ricas em ferro disponível e
apresentam quantidades insatisfatórias
de cálcio.
(C) A presença expressiva da pró-vitamina A
(caroteno) na composição do leite de
cabra supri as necessidades nutricionais
do lactente.
(D) O leite de cabra apresenta valores bem
mais altos de lactose do que o leite de
vaca.
32)

De acordo com a literatura atual, um
efeito positivo da suplementação
parenteral de glutamina no desfecho
clínico do paciente grave parece ser
obtido quando:

(A)

A dose de glutamina administrada via
parenteral é maior que 0,7g/Kg.
(B) A
suplementação
parenteral
de
glutamina é indicada para o paciente
com disfunção orgânica múltipla.
(C) A administração da suplementação
parenteral de glutamina é feita de forma
isolada ou com terapia nutricional
inadequada (< que 50% da meta).
(D) A administração da suplementação de
glutamina parenteral é realizada mais
tardia, dose entre 0,3 a 0,5g/Kg,
associada
à
nutrição
parenteral
adequada.
CARGO: NUTRICIONISTA

Das estratégias nutricionais apresentadas
abaixo, identifique a que NÃO favorece a
prevenção da deficiência de ferro/anemia.
(A) Contraindicar o uso de leite de vaca in
natura antes dos 12 meses.
(B) Recomendar o consumo de alimentos
ricos em ferro e de alimentos que
aumentam a biodisponibilidade e a
absorção do ferro na introdução da
alimentação complementar.
(C) Permitir o consumo do leite de vaca in
natura à vontade, mesmo que sua
ingestão coincida com as refeições
principais, em crianças após os 12
meses de idade.
(D) Estimular
o aleitamento materno
exclusivo até os 6 meses e a
manutenção do leite materno até os 24
meses de idade.
34)

A PNAN e o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária – SNVS se
convergem na finalidade de promover e
proteger a saúde da população na
perspectiva do direito humano à
alimentação, por meio da normatização
e do controle sanitário da produção,
comercialização e distribuição de
alimentos. Identifique uma ferramenta
utilizada na cadeia de produção de
alimentos para assegurar as ações de
proteção à saúde do consumidor.
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(A)

NRS 2002 – Nutritional Risk Screening
2002.
(B) Iniciativa de Triagem Nutricional (NSI).
(C) Sistema Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle – APPCC.
(D) Malnutrition
Universal
Screening
(MUST).
35)

Em relação ao Sistemas de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN),
considere as afirmativas abaixo.

I. O Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional consiste em um programa de
intervenção na área de alimentação e
nutrição.
II. A melhoria do estado nutricional é o
requisito para a descontinuidade no
monitoramento realizado pelo SISVAN.
III. São etapas do fluxo da Vigilância
Alimentar e Nutricional: coleta, digitação
das
informações,
análise
dos
indicadores, divulgação das informações
e a sua utilização para a ação de
melhoria dos padrões de consumo
alimentar e do estado nutricional.
IV. As informações obtidas na Vigilância
Alimentar e Nutricional devem ser
utilizadas
no
planejamento
e
gerenciamento de ações relacionadas
com a melhoria do estado nutricional e
padrões de consumo alimentar.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas
(B) I e II, apenas.
(C) II, apenas
(D) III e IV, apenas.

CARGO: NUTRICIONISTA

36)

Na UAN, a área de produção de
refeições deve ter ligação direta com o
refeitório e pé-direito de no mínimo:

(A)

2,5m
(B) 3,0m
(C) 3,5m
(D) 3,8m
37)

A realização adequada da etapa prépreparo dos alimentos reduz o risco de
contaminação e ajuda a garantir
produção de uma alimentação segura.
Acerca do assunto, marque a alternativa
correta.

(A)

A bromelina presente no abacaxi,
papaína presente no mamão, ficina
presente
no
figo
são
agentes
amaciadores enzimáticos da carne, com
ação nas fibras musculares.
(B) O fatiamento da carne para retirada de
bifes deve ser feito no sentido da fibra,
cortar a carne transversal à fibra torna a
preparação dura após a cocção.
(C) O tempo de manipulação das carnes no
pré-preparo, em temperatura ambiente,
não deve exceder 3 (três) horas.
(D) Os utensílios utilizados no pré-preparo
não necessitam ser exclusivos.
38)

A
intoxicação
alimentar
por
Staphylococcus aureus é uma das
doenças transmitidas por alimentos
(DTA) mais comuns no Brasil. O seu
principal reservatório é.

(A)

Homem, predominantemente na região
nasal.
(B) Aves, no trato intestinal.
(C) Homem, no estômago.
(D) Pescado, guelras.
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39)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Na etapa de reaquecimento, onde os
alimentos que já sofreram cocção inicial
devem atingir novamente a temperatura
de segurança, todas as partes dos
alimentos devem atingir, no mínimo, a
temperatura de.

(A)

40ºC.
(B) 60ºC.
(C) 74ºC.
(D) 79ºC.
40)

Considerando que a prescrição de
suplementos nutricionais deve respeitar
os limites estabelecidos na Resolução
CFN nº 390/2006, o Conselho Federal de
Nutricionistas
recomenda
ao
nutricionista que,
com base no
diagnóstico nutricional,
realize a
prescrição de suplementos nutricionais
para os seguintes casos:

I.
II.
III.
IV.

Estados fisiológicos específicos.
Estados patológicos.
Alterações metabólicas.
Paciente sem risco nutricional e sem
necessidades específicas.

Marque a proposição correta.
(A) Apenas a alternativa I está correta.
(B) Apenas as alternativas I
e II estão
corretas.
(C) Apenas as alternativas I , II e III estão
corretas.
(D) Apenas a alternativa IV está correta.

CARGO: NUTRICIONISTA
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