PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 25 – NUTRICIONISTA
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
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04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido
conotativo?

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras,
quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as
outras
pessoas
sem
guardar
nada
pra
si.
[...]
Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros
compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos
comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos.
Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos
rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e
menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos
resignar.
Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da
possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua
vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje
devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões.
Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos
modificando o mundo. As grandes transformações de nossa
história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem
à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o
apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo."
(https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.ht
ml Acessado em 02/09/2019)

“imensa admiração”
“reivindicar outras relações”
“que sejam mais justos”
“menos imposições”
“romper grilhões”
ESSA QUE EU HEI DE AMAR…

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia
será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela,
que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela,
trazer luz e calor a essa alma escura e fria.
E quando ela passar, tudo o que eu não sentia
da vida há de acordar no coração, que vela…
E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela
como sombra feliz… — Tudo isso eu me dizia,
quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro,
e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro
do poente, me dizia adeus, como um sol triste…
E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado,
mas ias tão perdido em teu sonho dourado,
meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!"

01- Sobre o texto é correto afirmar que:
A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há
meio de dissuadir o ser humano disso.
B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evitam fechar contratos por esse meio.
C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos
benéficos se fossem fruto de uma conversa.
D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comerciais.
E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder
da palavra.
02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu
como alvo de seu discurso:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

O governo de seu país.
Os grupos terroristas.
Os países desenvolvidos.
Países que estabelecem guerras comerciais.
Grupos envolvidos em lobby internacional.

(ALMEIDA, Guilherme de. Meus versos mais queridos. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1988.)

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de
linguagem está correta?
A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipérbole
B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – metonímia
C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora
D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação
E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’”– prosopopeia
06- No texto:

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que:
A. O ser humano é fundamentalmente linguístico.
B. A particularidade do ser humano se deve à força.
C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar
fora da linguagem para observar-se a existência.
D. A linguagem não pode criar uma realidade.
E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliáveis entre si.

A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verdadeiro amor.
B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’,
‘clara’ ilustram isso.
C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos
desconectados da realidade.
D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja
por estar exposto a um ambiente frio.
E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e
por isso mistura passado e presente.
07- A forma verbal “hei”:
A.
B.
C.
D.
E.

Está no pretérito perfeito.
É impessoal
Está no futuro do presente
Está no presente do subjuntivo
Está no presente do indicativo
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08- No verso:
“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”,
Identifica-se:
A.
B.
C.
D.
E.

A comparação explícita.
A inversão de pensamento.
A alteração de eu lírico.
A oposição de ideias.
O exagero estilístico.

09- A última estrofe pode ser considerada:
A.
B.
C.
D.
E.

Uma crítica à idealização do amor.
Uma prova de que o eu lírico está em delírio.
Um recurso metalinguístico.
Uma indicação de que o eu lírico é feminino.
Uma indicação de que o texto é uma prosa poética.

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro
Eram os Deuses Astronautas?, no qual defende que extraterrestres
foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias,
astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa.
Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados
deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso,
eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos
humanos.
Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm
mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos
povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides.
Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia:
uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais
simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as
que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se
extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou
visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado
para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais.
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml)

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à:
A.
B.
C.
D.
E.

Sua formação como arqueólogo.
Publicação de mais um livro.
Descoberta das linhas de Nazca.
Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres.
Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com
aliens.

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando:
A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tecnologia muito rudimentar.
B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que
eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as construções citadas.
C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmides do Egito utilizando as técnicas do povo local.
D. Se restringe aos fósseis encontrados.
E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele.

(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p.
70)

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo
sentimento de:
A.
B.
C.
D.
E.

Certeza
Medo
Desalento
Alegria
União

13- O que eles contemplam?
A.
B.
C.
D.
E.

A seca no solo do lugar.
Uma cidade abandonada.
Uma construção em seu início.
A destruição da casa deles.
As ruínas do castelo que procuravam.

14- O que provoca humor na tira?
A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto positivo no que vê.
B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um local próspero.
C. A expressão de tristeza patética nas personagens.
D. O desejo dos personagens de levar uma vida abastada.
E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local.
15- A oração

“como a gente estava dizendo no outro dia”:

A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior.
B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração
que a sucede.
C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração subordinada.
D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial
final.
E. Mantém o sentido da oração principal.

SUPERIOR – 25 – NUTRICIONISTA.
Página 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019
25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – Calcule o Escore-Z para o índice E/I de P.L.V., 9 anos,
masculino, estatura 118 cm, tendo como referência: Mediana
(escore-Z= 0) - 132,2 cm e valor de 1 desvio padrão -5,7 cm.
A.
B.
C.
D.
E.

Escore-Z = -2,49
Escore-Z = 2,49
Escore-Z = -2,62
Escore-Z = 2,62
Escore-Z = -23,19

17 – São documentos do plano APPCC, EXCETO:
A. Descrição do produto ou grupo de produtos, e do uso pretendido.
B. Perigos significativos.
C. Limites críticos e bases científicas respectivas.
D. Ações corretivas em caso de desvios dos limites críticos.
E. Registros de monitorização de ao menos 50% dos PCC’s.

Pectina, Gomas, Mucilagem, Beta glucana
Pectina, Gomas, Hemicelulose, Lignina.
Gomas, Hemicelulose, Beta glucana.
Celulose, Mucilagem, Hemicelulose.
Celulose, Hemicelulose, Lignina.

19 – Numa UAN, o ideal é que o açougue deva estar com a
temperatura entre:
A.
B.
C.
D.
E.

5ºC e 12ºC.
8ºC e 10ºC.
10ºC e 22ºC.
12ºC e 18ºC.
18ºC e 25ºC.

20 – Das alternativas abaixo, qual a maior fonte de vitamina A?
A.
B.
C.
D.
E.

Leite
Rúcula
Manga
Abóbora
Fígado

24 – São microorganismos geralmente inibidos no valor de
atividade de água (aW) de 0,95, EXCETO:
Aspergillus micotoxigênicos
Pseudômonas
Escherichia
Klebsiella
Clostridium perfringens

25 – A prescrição adequada da terapia nutricional ao paciente
grave depende do entendimento da resposta metabólica que se
segue à agressão aguda – trauma, choque, sepse e inflamação
sistêmica. Na prescrição nutricional no paciente grave, como
conduta geral, deve-se instituir terapia nutricional, se, EXCETO:
A. Paciente sem nutrição há sete dias com índice de massa
corporal (IMC) >18 kg/m2.
B. Paciente sem nutrição há mais de três dias, se IMC ≤ 18
kg/m2.
C. Estimativa da duração da doença, que impossibilita a ingestão, via oral, de alimentos, acima de 5 dias.
D. Pacientes com perda ponderal, aguda, maior que 10%.
E. Pacientes de alto risco – com infecção grave, queimado,
com traumatismo grave.

A. É o principal cátion intracelular.
B. Regula a excitabilidade neuromuscular e a contratilidade
muscular.
C. Sua depleção é comum em paciente de UTI.
D. Importante no EAB, pois na alcalose ocorre retenção de
K+ para eliminação de H+, na acidose o contrário.
E. Altera o potencial de repouso da célula nervosa.

Histidina
Treonina
Tirosina
Alanina
Asparagina

22 – Na classificação de velocidade de perda de peso (VPP), um
paciente feminino, com peso habitual 65kg no dia 06/05/19, e
13/05/19 apresenta-se como peso de 62kg, pode-se considerar o
VPP:
A. Insignificativa
B. Significativa

A. Lenta e contínua, por 24 horas.
B. Contínua por período específico (ex.: 8 a 20 horas por
dia), geralmente noturno.
C. Intermitente. Administração em período curto em intervalos específicos (4-6 vezes ao dia). Simula a ingestão
oral.
D. Intermitente. Administração em período longo em intervalos específicos (2-3 vezes ao dia). Simula a ingestão
oral.
E. Intermitente. Administração em período médio de tempo
em intervalos específicos (2-4 vezes ao dia).

26 – Referente a potássio (K+) é INCORRETO afirmar:

21 – Aminoácido condicionalmente essencial:
A.
B.
C.
D.
E.

23 – A velocidade de uma nutrição enteral em bolo geralmente é:

A.
B.
C.
D.
E.

18 – São fibras insolúveis:
A.
B.
C.
D.
E.

C. Leve
D. Média
E. Grave

27 – Todo alimento somente será exposto ao consumo ou entregue
à venda depois de registrado no órgão competente do Ministério
da Saúde. O registro deverá ser renovado cada:
A. 5 anos, mantido o mesmo número de registro anteriormente concedido.
B. 10 anos, mantido o mesmo número de registro anteriormente concedido.
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C. 15 anos, mantido o mesmo número de registro anteriormente concedido.
D. 20 anos, mantido o mesmo número de registro anteriormente concedido.
E. 15 anos, sendo emitido um novo número de registro.
28 – Busnello (2007) considera vários aspectos para classificação
de um idoso subnutrido. São fatores a considerar um idoso
subnutrido, EXCETO:
A. Índice de Massa Corporal menor que 22 Kg/m².
B. Resultado do escore da Mini-Avaliação Nutricional menor que 17 pontos.
C. Circunferência da panturrilha menor que 35 cm, evidencia perda de massa muscular.
D. Circunferência do braço, com porcentagem menor que
80-90%, já evidencia desnutrição leve.
E. Prega cutânea tricipital menor que 85% do valor médiopadrão aponta para risco nutricional.
29 – São várias adaptações fisiológicas observadas no organismo
da mãe durante a fase materna. Destas, NÃO se inclui:
A. Aumento do apetite e da eficiência digestiva e absortiva
do tubo digestivo.
B. Aumento da volemia e do volume do líquido intracelular.
C. Aumento no débito cardíaco e no fluxo sanguíneo renal
e periférico.
D. Diminuição na ventilação pulmonar.
E. Aumento na produção de insulina, na produção hepática
de triglicerídeos e na mobilização de ácidos graxos pelo
tecido adiposo; o organismo materno se torna mais resistente à hipoglicemia.
30 – Na Síndrome de Wernick-Korsakoff necessita-se,
essencialmente de:
A.
B.
C.
D.
E.

Suplementação de vitamina B1
Suplementação de vitamina B9
Suplementação de vitamina B12
Suplementação de vitamina B5
Suplementação de vitamina K

31 – São contra indicações da nutrição parenteral, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Má perfusão tissular
Grande queimado
Discrasia sanguínea
Síndrome do intestino curto
Pós-operatório imediato

15 mg de zinco
25 mg de cobre
250 mg de cálcio
2 mg de vitamina B6
50 mg de vitamina C

A.
B.
C.
D.
E.

Aminoácidos (principalmente histidina)
Vitamina C
Zinco
Selênio
Magnésio

34 – São alimentos com maior produção de Ocratoxina A,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Milho
Cevada
Cacau
Ovo de galinha
Suco de maçã

35 – São Bactérias patogênicas que se destacam na maioria das
infecções e toxiinfecções alimentares e estão entre os principais
microorganismos que causam preocupação em relação a carnes
cruas e processadas e a ambientes de plantas avícolas, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Enterococcus faecium
Listeria monocitogenes
Escherichia coli
Clostrídio Sulfito Redutor
Estafilococos coagulase positivo

36 – São consequências da introdução precoce de novos alimentos
para as crianças em aleitamento materno, EXCETO:
A. Diminui a proteção imunitária do leite por alteração da
flora intestinal.
B. Interfere no aproveitamento dos nutrientes do leite.
C. Confere um aporte nutricional de valor inferior.
D. Diminui a sobrecarga de solutos.
E. Não respeita o desenvolvimento neuromuscular necessário à deglutição de sólidos.
37 – Numa ação da vigilância sanitária, são considerados infrações
graves, EXCETO:

32 – Sugere-se que a gestante gemelar deva ingerir de 3.000 a
4.000 kcal/dia, além de fazer uso de suplementação de alguns
micronutrientes segundo Institute of Medicine (IOM), que inclui,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

33 – Frente à importância da Nutrição no Processo Cicatricial a
cicatrização de feridas envolve uma série de interações físicoquímicas que requerem vários nutrientes em todas as suas fases,
estas fases inclui a fase inflamatória, proliferativa e de maturação.
A Fase de maturação: Envolve o processo de estabilização da
síntese de colágeno e aumento da retração da ferida. Esta fase pode
continuar por mais de dois anos. São principais nutrientes
requeridos nesta fase, EXCETO:

A.
B.
C.
D.
E.

Uso de animais vivos sem licença
Exposição Imprópria de alimentos
Superlotação de geladeiras
Falta de carteira de saúde
Práticas inadequadas de preparo (fluxo)

38 – São recomendações de estratégia global do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, EXCETO:
A. Diminuir a ingestão de alta densidade de energia.
B. Limitar o consumo total de gorduras e redirecionar o consumo de gorduras não saturadas, eliminar o consumo de
gorduras hidrogenadas (“trans”).
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C. Aumentar o consumo de frutas, vegetais, grãos integrais
e castanhas.
D. Eliminar a ingestão de açúcar simples.
E. Limitar o consumo de sal de todas as fontes e assegurar
a produção de sal iodado.
39 – Na classificação do Diagnóstico Nutricional por Compleição
Corporal: % de adequação de peso. Onde o peso atual da paciente
é 85kg e peso ideal 62kg, qual % de peso encontrado em relação
ao ideal e sua classificação?
A.
B.
C.
D.
E.

72%, Eutrofia
115%, Sobrepeso
137%, Sobrepeso
137%, Obesidade severa
137%, Obesidade mórbida

40 – A iluminação numa UAN deve ser adequada (ABNT), logo,
nas áreas de processamento deve ser de:
A.
B.
C.
D.
E.

3000 lux
1000 lux
250 lux
50 a 150 lux
10 a 25 lux
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