CONCURSO PÚBLICO

SÃO JOAQUIM DO MONTE (NÍVEL SUPERIOR)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

NUTRICIONISTA
Atenção!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no
topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que
sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na
prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou
máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota
zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a
correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será
ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 3.

QUESTÃO 1.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Deixar o servidor público municipal qualquer pessoa à
espera de solução que compete ao setor em que exerça
suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou
qualquer outra espécie de atraso na prestação do
serviço, caracteriza atitude contra a ética, além de um
grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.

I. Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas
de saúde das populações humanas, proporcionar dados
essenciais para o planejamento, execução e avaliação
das ações de prevenção, controle e tratamento das
doenças, bem como para estabelecer prioridades, e
identificar fatores etiológicos na gênese das
enfermidades são alguns dos principais objetivos da
epidemiologia.
II. A epidemiologia pode ser conceituada como a ciência
que estuda o processo saúde-doença na sociedade,
analisando a distribuição e os fatores determinantes das
doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde
coletiva, propondo medidas especificas de prevenção,
controle ou erradicação de doenças e fornecendo
indicadores que sirvam de suporte ao planejamento,
administração e avaliação das ações de saúde.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir:
I. É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos,
na forma da lei e da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. É também garantida, no
Brasil, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias,
inclusive para o Budismo, o Cristianismo, o Catolicismo,
o Protestantismo, o Adventismo, o Mormonismo, a Igreja
Ortodoxa, as Testemunhas de Jeová, o Espiritismo, o
Islamismo, o Judaísmo, o Neopaganismo, as religiões
afro-brasileiras, o Hinduísmo e outras que possam existir
no território nacional.
II. No Brasil, a Constituição da República Federativa de
1988 determina ser livre a manifestação do pensamento,
sendo imprescindível o anonimato.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

I. O servidor público não poderá jamais desprezar o
elemento ético de sua conduta. No exercício das suas
atribuições, o mesmo terá que decidir, entre outros
fatores, entre o legal e o ilegal, o honesto e o desonesto,
consoante as regras contidas na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Leia as afirmativas a seguir:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

QUESTÃO 4.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

II. O servidor público municipal não pode omitir a
verdade, ainda que contrária aos interesses da própria
pessoa interessada ou da Administração Pública.

II. A dignidade e o decoro são alguns dos valores que
devem nortear o servidor público, seja no exercício do
cargo ou função, ou fora dele. Os atos do servidor
público devem ser direcionados para a preservação da
honra e da tradição dos serviços públicos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, homens e mulheres são distintos em direitos
e obrigações, nos termos da Constituição da República
Federativa de 1988.
II. O fim da Administração Pública é sempre o bem
comum. Nesse sentido, o equilíbrio entre a legalidade e a
finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá
consolidar a moralidade do ato administrativo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 6.

QUESTÃO 9.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Toda gestante assistida pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) tem direito ao conhecimento e à vinculação prévia
à maternidade na qual será realizado seu parto.

I. No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às
políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do
século XX, sendo limitada, nesse período, às demandas
relativas à gravidez e ao parto.

II. O NASF faz parte da atenção básica e deve possuir
unidade física independente, que seja de livre acesso
para atendimento individual ou coletivo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Pertence ao escopo de atribuições específicas do
Enfermeiro da Equipe de Atenção Básica, indicar a
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar do
paciente em situação de urgência.
Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O autismo aparece, tipicamente, antes dos 3(três) anos
de idade e caracteriza-se por desvios qualitativos na
comunicação, na interação social e no uso da
imaginação.
II. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os
serviços de saúde das Forças Armadas poderão
integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS).

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O acolhimento à demanda espontânea na Unidade
Básica de Saúde (UBS) deve ser feito baseado em um
sistema de senhas, que serão limitadas a quantidade de
atendimentos que o médico irá realizar.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Cada equipe de Saúde da Família deve ser
responsável por, no máximo, 5.000 pessoas, sendo a
média recomendada de 4.000, respeitando critérios de
integralidade para essa definição.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

QUESTÃO 8.

d) As duas afirmativas são falsas.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A Política Nacional da Atenção Básica de 2017 adota a
obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais para todos os profissionais de saúde
membros da Equipe de Saúde da Família (eSF).
II. É uma atribuição do Agente de Combate às Endemias
(ACE) executar ações de campo para pesquisa
entomológica, malacológica e/ou coleta de reservatórios
de doenças.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Segundo a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB)
de 21 de setembro de 2017, os parâmetros de densidade
demográfica e área de atuação da equipe não possuem
interferência na infraestrutura de uma Unidade Básica de
Saúde.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

II. Para implantação da Estratégia de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) é imprescindível a existência de um médico
supervisor para uma equipe de no máximo 10 ACS.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 12.

QUESTÃO 15.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo
respectivo conselho.

I. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 determina que, neste País, ninguém será
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante.

II. A Rede Cegonha organiza-se a partir de quatro
componentes: Pré-Natal, Parto e Nascimento, Puerpério
e Atenção Integral à Saúde da Criança e Sistema
Logístico.
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. A remuneração do servidor público é custeada pelos
tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por
ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que
a moralidade administrativa se desintegre do Direito,
como elemento dissociável de sua aplicação e de sua
finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de
legalidade.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

QUESTÃO 13.

d) As duas afirmativas são falsas.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Os planos de saúde serão a base das atividades e
programações de cada nível de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS).
II. As equipes dos Consultórios na Rua são
impossibilitadas de desenvolver ações em conjunto com
os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
Marque a alternativa CORRETA:

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A partir da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, é vedada a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação, a qual
passa a ser dependente de censura ou licença.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

II. No Brasil, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação. Essas garantias estão expressas na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 14.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Leia as afirmativas a seguir:
I. As visitas domiciliares feitas pelos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) para cuidado neonatal
estão associadas à redução da mortalidade neonatal.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. Para equipe de Saúde da Família (eSF) há a
obrigatoriedade de carga horária de 20 (vinte) horas
semanais para todos os profissionais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 17.

QUESTÃO 20.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 prevê a possibilidade de privação de direitos por
motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, exceto quando as invocar para eximir-se de
obrigação legal.

I. No Brasil, é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem, nos termos da lei e da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. A qualidade no serviço público está diretamente
associada à cortesia, à boa vontade, ao cuidado e ao
tempo dedicados pelo servidor público. Portanto, tratar
mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou
indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da
mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente
ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou
má vontade, não constitui uma ofensa ao equipamento e
às instalações, nem a todas as pessoas que dedicaram
seu tempo para construí-los.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

II. A função pública deve ser tida como exercício
profissional e, portanto, não se integra à vida particular
de cada servidor público. Assim, os fatos e atos
verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada
não poderão diminuir o seu bom conceito na vida
funcional.
Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

QUESTÃO 18.

d) As duas afirmativas são falsas.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a
comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da
sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado
como seu maior patrimônio.
II. O Governo deve dar publicidade a todos os seus atos
administrativos incluindo, mas não estando limitados a:
licitações, despesas públicas, contratação de pessoal,
atos relacionados à segurança nacional, atos
relacionados às investigações policiais ou interesse
superior do Estado e da Administração Pública, ainda
que previamente declarados sigilosos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir:
I. É assegurada, nos termos da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 e demais leis, a
prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.
II. No Brasil, nenhum cidadão é obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 25.

QUESTÃO 21.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

I. Cibelle comprou uma cama e obteve um desconto de
15%. Sabendo que o valor original do produto era de R$
300, Cibelle deverá pagar R$ 255 pelo item.

a) O resultado da expressão 202 + 85 é 266.
b) A raiz quadrada de 49 corresponde a 7.
c) O resultado da expressão 7+(15/3) é maior que 14.
d) Clara leu um romance em 5 dias, lendo 66 páginas por
dia. Se tivesse lido 11 páginas por dia, teria concluído a
leitura desse romance em menos de 26 dias.

II. Vivian comprou uma mochila nova e obteve um
desconto de 40% sobre o preço inicial do item. Sabendo
que o valor original do produto era de R$ 190, é possível
afirmar que Vivian deverá pagar menos de R$ 120 pelo
item.
Marque a alternativa CORRETA:

QUESTÃO 22.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) Mônica leu um manuscrito em 25 dias, lendo 80
páginas por dia. Se tivesse lido 16 páginas por dia, teria
concluído a leitura desse manuscrito em 102 dias.
b) O resultado da expressão 32+(12/2) é 38.
c) Se 36/56 dos turistas de um grupo são argentinos,
então mais de 70% do grupo é oriundo da Argentina.
d) Tiago comprou um par de botas e obteve um
desconto de 7%. Sabendo que o preço inicial do produto
era de R$ 90, Tiago deverá pagar R$ 79 pelo item.
QUESTÃO 23.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Gilberto comprou um conjunto de cortinas e obteve um
desconto de 4%. Sabendo que o preço inicial do produto
era de R$ 175, Gilberto deverá pagar menos de R$ 160
pelo item.
II. Se João utilizou 4/16 de todos os ovos disponíveis em
sua cozinha para fazer um omelete, então 25% de todos
os ovos foram utilizados na elaboração desse prato.
Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
AS LETRAS
Na tênue casca de verde arbusto
Gravei teu nome, depois parti;
Foram-se os anos, foram-se os meses,
Foram-se os dias, acho-me aqui.
Mas ai! O arbusto se fez tão alto,
Teu nome erguendo que não mais vi!
E nessas letras que aos céus subiam
Meus belos sonhos de amor perdi!
(Fagundes Varella. Disponível em: www.grude.ufmg.br)
QUESTÃO 26.
Com base no texto 'AS LETRAS', leia as afirmativas a
seguir:
I. O uso da primeira pessoa e a figuração da linguagem
conferem ao texto um caráter subjetivo.
II. No último verso, o pronome adjetivo indica ideia de
posse.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

QUESTÃO 24.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Leia as afirmativas a seguir:

d) As duas afirmativas são falsas.

I. O produto de 23 vezes 27 corresponde ao número 599.
II. Edivânia comprou uma televisão e obteve um
desconto de 16%. Sabendo que o valor original do
produto era de R$ 350, Edivânia deverá pagar R$ 294
pelo item.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 27.

QUESTÃO 29.

Com base no texto 'AS LETRAS', leia as afirmativas a
seguir:

Leia o texto 'AS LETRAS', analise as assertivas a seguir e
marque a opção INCORRETA:

I. Nos dois primeiros versos, o eu-poético lembra um ato
que cometeu no passado.

a) O texto lido é um poema.

II. No verso “Foram-se os anos, foram-se os meses”, as
formas verbais foram colocadas no plural como recurso
estilístico, mas a orientação gramatical normativa é a de
que elas estejam no singular.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) Há, no texto, o uso de uma linguagem coloquial,
permeada por gírias e marcadores de fala.
c) No verso “E nessas letras que aos céus subiam”, o
pronome relativo “que” retoma a palavra “céus”.
d) No verso “E nessas letras que aos céus subiam”, o
pronome indefinido “que” retoma a palavra “letras”.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

QUESTÃO 30.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Leia o texto 'AS LETRAS', analise as assertivas a seguir e
marque a opção INCORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 28.

a) O verso “E nessas letras que aos céus subiam” faz
referência ao nome gravado, que subiu à medida que o
arbusto crescia.

Com base no texto 'AS LETRAS', leia as afirmativas a
seguir:

b) No verso “E nessas letras que aos céus subiam”, a
palavra “nessas” retoma o elemento “sonhos”.

I. Em “acho-me aqui” há o retorno do eu-poético ao local
onde está o arbusto.
II. Em “Gravei teu nome”, a forma verbal está no futuro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) No trecho “aos céus subiam”, a forma verbal “subiam”
é bitransitiva.
d) No verso “E nessas letras que aos céus subiam”, há
um pronome relativo com função sintática de
complemento nominal.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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RASCUNHO
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