ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
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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

Conhecimentos Específicos

05

20

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. 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.joaquimpires2019@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI

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

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.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

No Brasil, anualmente, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane

2

Romeiro, coordenadora de Mudanças Climáticas do World Resources Institute (WRI) Brasil, uma

3

instituição de pesquisa internacional. [...] “O Brasil está entre os dez principais países que mais perdem e

4

desperdiçam alimento. Estamos falando da cadeia de perda e de desperdício. Perda que tem a ver com a

5

colheita, a pós-colheita, com a distribuição e o desperdício que já vem no final da cadeia, que é no varejo,

6

no supermercado e com o hábito do consumidor”, disse Viviane.

7

Essa perda e desperdício de alimentos tem diversas implicações. Uma delas é com relação à

8

segurança alimentar.

9

[...]

10

Segundo Allan Boujanic, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e

11

Alimentação (FAO) no Brasil, cerca de 30% de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado e perdido

12

antes de chegar à mesa do consumidor. Isso provoca, segundo a FAO, um prejuízo econômico estimado

13

em US$ 940 bilhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 3 trilhões.

14

Sobre a questão ambiental, Viviane disse que, se essa perda mundial com os alimentos fosse um

15

país, ela seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, ficando

16

atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

17

Outras implicações, segundo Viviane, dizem respeito aos aspectos econômico e ambiental. “É

18

um assunto que envolve uma questão social e de segurança alimentar, de impacto econômico, mas também

19

de impactos ambientais e aí destacamos essencialmente a perda da biodiversidade, impactos na

20

biodiversidade, impactos no uso do solo, na questão da água, da escassez da água, e também a questão do

21

clima, das emissões de carbono”, disse.

22

Para Viviane, uma das ações que poderia ajudar a reduzir o desperdício e a perda de alimentos

23

no país seria a adoção de um marco regulatório sobre o tema. “Hoje temos vários projetos de lei, mas que

24

não foram aprovados ou promulgados. É super-importante que tenhamos um marco regulatório específico

25

e que proporcione segurança jurídica para que as empresas realizem suas doações de forma adequada e

26

para que haja incentivos e subsídios para a redução da perda e desperdício alimentar. Essa questão

27

legislativa e regulatória é extremamente importante”, disse.
NUTRICIONISTA
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28

Para a coordenadora de Mudanças Climáticas do WRI Brasil, inventariar a perda e o desperdício

29

de alimentos é um primeiro passo importante que as empresas e que os países devem fazer. Depois seria

30

importante estabelecer metas de redução e estratégias para que ocorram.

31

Para Alcione, a grande dificuldade diz respeito à cadeia logística. “Tanto a cadeia de distribuição

32

quanto a de armazenamento e o consumidor final tem uma grande perda de alimentos por falta de

33

infraestrutura. Nossas centrais de abastecimento não têm uma infraestrutura adequada. Faltam cadeias e

34

câmaras frias e falta conscientização na parte de manipulação e embalagens. O Brasil tem um grande

35

problema de infraestrutura hoje e de logística nessa área. Diria que esse é o problema mais grave que a

36

gente tem no desperdício de alimentos”, disse a integrante do corpo diretivo da Rede Save Food Brasil.

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-diadiz-entidade

NUTRICIONISTA
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01) Com base no texto, pode-se afirmar:

05) Há predicado verbal em:

(A) O desperdício verificado no Brasil é, paradoxalmente,
indispensável ao seu desenvolvimento.

(A) “vários projetos de lei
promulgados.” (L.23/24).

(B) O desperdício, no mundo inteiro, visa a incentivar a
produção.
(C) O aproveitamento de alimentos através de doações é
solução viável para o desperdício no Brasil.
(D) O gasto em excesso que se nota no mundo inteiro é
bom para qualquer país.

(B) “ela seria o terceiro maior país do mundo” (L.15).
(C) “Essa questão legislativa e regulatória é extremamente
importante” (L.26/27).
(D) “o desperdício de alimentos é um primeiro passo
importante” (L.28/29).

02) A través das proposições dos diferentes enunciadores,
é correto afirmar:

não (...) foram (...)

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão “de
alimentos” (L.1) o termo:
(A) “de pesquisa” (L.3).

(A) A falta de uma legislação que incentive a doação acaba
inibindo iniciativas com a finalidade de minimizar o
desperdício.
(B) Não há solução possível para o desperdício porque ele
é diferente em cada parte do mundo.
(C) O desenvolvimento brasileiro está extremamente
ligado à imagem do desperdício.
(D) As empresas, quando desperdiçam, estimulam o
crescimento do nível de empregos.

(B) “de alimentos” (L.7).
(C) “da água” (L.20).
(D) “de um marco regulatório” (L.23).
07) No texto,
(A) “Faltam” (L.33) é verbo transitivo direto e sinaliza a
indeterminação do sujeito da oração.

03) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo transcrito
em:

(B) O “-s”, em “Estamos” (L.4) é marca indicadora de

(A) “uma”,

(C) Em “Hoje” (L.23), há a ocorrência de dígrafo.

em

internacional.”

“uma
(L.2/3)

instituição

de

individualiza

pesquisa
o

termo

“instituição.
(B) “mas “, em “mas também de impactos ambientais”
(L.18/19) indica inclusão.
(C) Na palavra “hoje” (L.35), o “-h” é uma consoante
brasileira.
(D) “que” e “que”, em “que corresponde a cerca de R$ 3
trilhões.” (L.13) e “que esse é o problema mais grave”
(L.35), do ponto de vista morfológico, são iguais.
04) Com referência aos elementos linguísticos que
compõem o texto, é correto afirmar:
(A) “mas também” (L.18) exprime oposição.
(B) “poderia ajudar” (L.22) indica incerteza de um fato
passado mediante certa condição.
(C) “Se” (L.14) expressa causa.
(D) “conscientização” (L.34) tem valor subjetivo.

NUTRICIONISTA

plural na forma verbal destacada.
(D) “Segundo” (L.10) indica número sequencial.
08) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em:
(A) “Viviane” (L.1) e “pesquisa” (L.3).
(B) “perdem” (L.3) e “alimentos” (L.7).
(C) “prejuízo” (L.12) e “Essa” (L.7).
(D) “poderia” (L.22) e “adequada” (L.25).
09) A base primitiva de formação das palavras “empresas”
(L.25) e “armazenamento” (L.32), respectivamente, é:
(A) Verbo e verbo.
(B) Adjetivo e verbo
(C) Substantivo e adjetivo.
(D) Verbo e substantivo.
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10) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a
expressão:

14) Tem o mesmo valor morfológico de “o”, em “o que é
produzido” (L.11) o termo da alternativa:

(A) “de gás” (L.15).

(A) “essa”, em “essa perda” (L.7).

(B) “marco” (L.24).

(B) “a”, em “ a perda” (L.19).

(C) “de redução” (L.30).

(C) “uma”, em “uma das ações” (L.22).

(D) “nessa área.” (L.35).

(D) “O”, em “O Brasil”, (L.34).

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a

15) No trecho, “ficando atrás apenas da China e dos

expressão

Estados Unidos.” (L.15/16), o enunciador usa a
palavra “apenas”, que expressa sentido de:

(A) “diversas implicações.” (L.7).
(B) “à mesa do consumidor” (L.12).

(A) Inclusão.

(C) “Isso” (L.12)

(B) Modo.

(D) “Essa questão” (L.26).

(C) Exclusão.
(D) Adição.

12) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão
“no final da cadeia” (L.5) os termos.
(A) “anualmente” (L.1) e “da cadeia” (L.4).
(B) “atrás da China” (L.16) e “essencialmente” (L.19).
(C) “o desperdício” (L.22) e “extremamente” (L.27).
(D) “à cadeia logística” (L.31) e “de alimentos” (L.36).
13) Leia o trecho abaixo:

“se essa perda mundial com os alimentos fosse um país, ela
seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de
efeito estufa,” (L.14/15).

Entre as ideias contidas no período em destaque, está
presente uma relação de:
(A) Modo e finalidade.
(B) Tempo e comparação.
(C) Causa e consequência.
(D) Condição e consequência.

NUTRICIONISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) O Sistema Único de Saúde teve seus princípios
estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde, em 1990 com
base no artigo 198 da Constituição Federal de 1998. O
controle social é um dos princípios regulado pela Lei
nº 8.142/1990. Sobre esse princípio, assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) A lei 8.142/1990 complementa a Lei Orgânica da
Saúde e regula a participação da comunidade no SUS.
(B) As Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde terão
sua representação de forma paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
(C) Essa lei dispõe apenas sobre o controle social deixando
para outra lei, as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros da área de saúde.
(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão
repassados de forma regular e automática para os
Municípios, Estados e Distrito Federal conforme o
artigo 35 da Lei Orgânica da Saúde.
17) De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro
de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, a respeito dos itens necessários à Estratégia
Saúde da Família: é CORRETO afirmar:
(A) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável
por, no máximo, 3.000 pessoas.
(B) Cada equipe de saúde da família deve ter no máximo
12 Agentes Comunitários de Saúde.
(C) O número de Agentes Comunitários de Saúde- ACS
deve ser suficiente para cobrir 95% da população
cadastrada.
(D) O número máximo de pessoas por Agentes
Comunitários de Saúde é 650.
18) De acordo com a lei 8.080/90 que dispõe sobre as
condições para promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, são
atribuições comuns à União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, EXCETO:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) A Lei do Sistema Único de Saúde – Lei 8080/1990
trata das condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. No capítulo VI da referida lei, são
estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
o atendimento e internação domiciliar. Sobre esta
modalidade de atendimento, analise as afirmativas
abaixo:
I. O atendimento e a internação domiciliares serão
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão
apenas nos níveis da medicina preventiva e
reabilitadora.
II. Nessa modalidade incluem-se, exclusivamente, os
procedimentos
médicos,
de
enfermagem,
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.
III. O atendimento e a internação domiciliares só poderão
acontecer por indicação médica, com expressa
concordância do paciente e de sua família.
A única alternativa que responde corretamente é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas III está correta.
I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
Apenas II está correta.

20) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em
articulação com os Municípios e conforme Decreto n°
7.508, de 28 de junho de 2011, para ser instituída, a
Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e
serviços de, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Atenção primária.
Urgência e emergência.
Atenção psicossocial.
Atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta
complexidade.

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
(B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
(C) Administração de recursos financeiros destinados, em
cada ano, à saúde.
(D) Realizar pesquisas e estudos na área da saúde.

NUTRICIONISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) As principais funções renais são:
I.
controle do equilíbrio hidroeletrolítico.
II. excreção de produtos finais de diversos metabolismos.
III. produção de hormônios.
É correto o que se afirma em:
(A) I e II

QUESTÕES DE 21 A 40
24) De acordo com o Código de Ética Profissional, é
______________ ao nutricionista valer-se de posição
ocupada em entidades da categoria para obter
vantagens pessoais ou financeiras, diretamente ou por
intermédio de terceiros, bem como para expressar
superioridade ou exercer poder que exceda sua
atribuição.

(B) III
(C) II e III
(D) I, II e III

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A) dever
(B) direito

22) A eliminação de gases pela boca, popularmente
denominado "arroto", tem como causa principal

(C) vedado
(D) responsabilidade

(A)
(B)
(C)
(D)

25) São direitos do nutricionista:

a enurese.
a prática regular de exercícios físicos.
a aerofagia.
uma dieta equilibrada.

23) São princípios fundamentais do Código de Ética do
Nutricionista, SALVO:
(A) O nutricionista, no exercício pleno de suas atribuições,
deve atuar nos cuidados relativos à alimentação e
nutrição voltados à promoção e proteção da saúde,
prevenção, diagnóstico nutricional e tratamento de
agravos, como parte do atendimento integral ao
indivíduo e à coletividade, utilizando todos os recursos
disponíveis ao seu alcance, tendo o alimento e a
comensalidade como referência.
(B) O nutricionista deve exercer a profissão de forma
crítica e proativa, com autonomia, liberdade, justiça,
honestidade, imparcialidade e responsabilidade, ciente
de seus direitos e deveres, não contrariando os
preceitos técnicos e éticos.
(C) O nutricionista deve desempenhar suas atribuições
respeitando a vida, a singularidade e pluralidade, as
dimensões culturais e religiosas, de gênero, de classe
social, raça e etnia, a liberdade e diversidade das
práticas alimentares, de forma dialógica, sem
discriminação de qualquer natureza em suas relações
profissionais.
(D) A atenção nutricional prestada pelo nutricionista deve
focar apenas no significado biológico da alimentação.

NUTRICIONISTA

I.

ter acesso a informações referentes a indivíduos e
coletividades sob sua responsabilidade profissional
que sejam essenciais para subsidiar sua conduta
técnica.
II. recusar propostas e situações incompatíveis com suas
atribuições ou que se configurem como desvio de
função em seu contrato profissional.
III. prestar serviços profissionais gratuitos com fins
sociais e humanos.
IV. recusar-se a exercer sua profissão em qualquer
instituição onde as condições de trabalho não sejam
adequadas, dignas e justas ou possam prejudicar
indivíduos, coletividades ou a si próprio, comunicando
oficialmente sua decisão aos responsáveis pela
instituição e ao Conselho Regional de Nutricionistas
de sua jurisdição e respectiva representação sindical.
A quantidade de assertivas corretas é:
(A) 4
(B) 1
(C) 3
(D) 2
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26) Segundo o Código de Ética Profissional, é dever do
nutricionista, SALVO:
(A) respeitar os limites do seu campo de atuação, sem
exercer atividades privativas de outros profissionais
(B) induzir indivíduos ou coletividades assistidos por um
profissional, serviço ou instituição a migrarem para
outro local, da mesma natureza ou não, com o qual
tenha qualquer tipo de vínculo, com vistas a obter
vantagens pessoal ou financeira.
(C) analisar criticamente questões técnico-científicas e
metodológicas de práticas, pesquisas e protocolos
divulgados na literatura ou adotados por instituições e
serviços, bem como a própria conduta profissional.
(D) fornecer informações e disponibilizar ferramentas
necessárias para a continuidade das ações pela equipe
ou por outro nutricionista, em caso de afastamento de
suas atividades profissionais.
27) É vedado ao nutricionista:
(A) promover, organizar ou realizar eventos técnicos ou
científicos com patrocínio, apoio ou remuneração de
indústrias ou empresas ligadas à área de alimentação e
nutrição que não atendam aos critérios vigentes
estabelecidos por entidade técnico-científica da
categoria e quando configurar conflito de interesses.
(B) no desempenho da atividade docente de supervisão ou
preceptoria de estágio, abordar a ética enquanto
conteúdo e atitude, de forma transversal e permanente
nos diferentes processos de formação, em todas as
áreas de atuação.
(C) fazer uso de embalagens para fins de atividades de
orientação, educação alimentar e nutricional e em
atividades de formação profissional, desde que utilize
mais de uma marca, em- presa ou indústria do mesmo
tipo de alimento, produto alimentício, suplemento
nutricional e fitoterápico e que não configure conflito
de interesses.
(D) delegar atribuições privativas do nutricionista a
estagiário de nutrição, desde que sob a supervisão
direta e responsabilidade do profissional, de acordo
com o termo de compromisso do estágio.
28) Assinale a alternativa que contém uma doença
causada pela presença de uma toxina bacteriana
formada no alimento.

29) ________________ são microorganismos quem tem
como sua principal característica serem capazes de
suportar ambientes com altas concentrações de sal.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) Osmodúricos
(B) Halofílicos
(C) Halodúricos
(D) Psicrófilos
30) O conhecimento sobre os fatores que afetam o
crescimento microbiano é importante no controle de
doenças de origem alimentar. Marque a alternativa
que apresenta um fator extrínseco.
(A)
(B)
(C)
(D)

Composição dos alimentos.
Potencial de oxirredução.
Atividade de água.
Umidade relativa.

31) O _______________ oferece alimentação escolar e
ações de educação alimentar e nutricional a estudantes
de todas as etapas da educação básica pública. O
governo federal repassa, a estados, municípios e
escolas federais, valores financeiros de caráter
suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de
fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias
letivos, conforme o número de matriculados em cada
rede de ensino.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
(B) Programa Escola cidadã.
(C) Programa Escola sem fome
(D) Programa Merenda na Escola
32) São exemplos de hortaliças, EXCETO:
(A) caules
(B) tubérculos
(C) sementes
(D) ervilha

(A) Sarampo.
(B) Febre amarela.
(C) Teníase.
(D) Botulismo

NUTRICIONISTA
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33) As ______________ são metabólitos tóxicos
elaborados por determinados fungos durante o seu
crescimento sobre os alimentos.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) poretoxinas
(B) micotoxinas
(C) adrotoxinas
(D) citrotoxinas
34) Marque a alternativa que apresenta um alimento
obtido por fermentação acética.
(A)
(B)
(C)
(D)

rum
chucrute
vinagre
sidra

35) “São alimentos modificados geneticamente, ou seja,
alimentos em cujo genoma foram colocados genes de
outros organismos de espécies diferentes, mas dentro
de um mesmo gênero”.
O trecho acima se refere aos alimentos
(A) não perecíveis
(B) transgênicos
(C) perecíveis
(D) funcionais
36) São exemplos de cereais:
I.
aveia.
II. trigo
III. cevada
A quantidade de itens corretos é:
(A) 3
(B) 2
(C) 1
(D) 4

38) São doenças causadas por enterobactérias:
I.
shigelose
II. yersiniose
III. salmonelose
É correto o que se afirma em:
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I, II e III
39) A pneumonite de _______________ acomete
indivíduos cuja árvore respiratória é hipersensível e é
provocada pela inalação crônica de poeira orgânica.
As pessoas expostas à poluição, à poeira ou ao cigarro
compõem o grupo de maior risco.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) intersticial pulmonar
(B) hipersensibilidade
(C) aspiração
(D) vascular
40) São espécies de doenças respiratórias:
1. Doenças pleurais.
2. Laringopatias.
3. Broncopatias.
4. Doenças nasais.
A soma dos itens corretos é:
(A) 5
(B) 8
(C) 6
(D) 10

37) Dieta hipocalêmica é aquela com
(A)
(B)
(C)
(D)

quantidades aumentadas de carboidratos.
quantidades reduzidas de proteínas.
quantidades aumentadas de gorduras.
quantidades reduzidas de potássio.
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