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Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta. �
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://brusque.fepese.ufsc.br

Nutricionista
Dia: 13 de dezembro de 2009 • Horário: das 9 às 12 h  
Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Assinale a alternativa 1. correta, em relação ao texto.

( ) Há sugestão de possibilidade, em “onde pos-a. 
sam fazer desfiles”.

( ) Há sugestões de ironia no texto, como em “Há b. 
ditaduras que proíbem a reza do terço”.

( ) A palavra c. manias equivale a excentricidades, 
esquisitices.

( X ) A essência dos regimes totalitários é igual d. 
em qualquer parte do mundo, em qualquer 
época.

( ) Em “Há ditaduras” e “Já houve ditaduras” as e. 
formas verbais podem ser substituídas, res-
pectivamente, por Existem e existiram, sem 
alteração do sentido das frases em que os 
fragmentos se encontram.

Assinale a afirmativa 2. errada, em relação a esta frase:

Já houve ditaduras que não deixavam as pessoas ter 
listas telefônicas, no tempo em que elas existiam; 
eram consideradas segredo de estado.

( X ) A palavra a. Já tanto pode exprimir neste 
momento, como antecipadamente.

( ) As formas verbais b. deixavam e eram exprimem 
um fato com duração no passado.

( ) Em “as pessoas podem ter listas telefônicas” c. 
cabe a flexão do infinitivo, porque ele tem 
sujeito próprio.

( ) O pronome d. elas é ambíguo, porque há dois 
substantivos femininos no plural. Desejando 
referir-se ao último deles, basta substituir o 
pronome por outro: estas.

( ) A forma verbal e. houve exprime um fato 
que aconteceu em um tempo anterior ao 
momento da escrita (ou fala).

Português (8 questões)

E nisso que dá

Ditaduras, pelo mundo afora e em qualquer época, 
têm os seus próprios usos, costumes e manias. Há dita-
duras, por exemplo, que não gostam de portos, prin-
cipalmente se são grandes. Cidades com quilômetros 
de cais de frente para o mar, navios de outros países e 
muito entra e sai tendem a ser mais abertas, com uma 
circulação maior de gente, de ideias e de novidades; 
é mais difícil mantê-las isoladas do resto do mundo, 
e ditaduras ficam inquietas com isso. Outras gostam 
de avenidas bem largas, onde possam fazer desfiles e 
levar a passeio seus tanques de guerra — além de tor-
narem mais fácil a movimentação da tropa de choque 
da polícia, em caso de protesto público. Há ditaduras 
que proíbem a reza do terço, as que determinam quais 
roupas ou cortes de cabelo os cidadãos podem usar 
e as que só permitem o acesso da população a livros, 
filmes, músicas e espetáculos oficialmente aprovados 
pelo governo. Já houve ditaduras que não deixavam 
as pessoas ter listas telefônicas, no tempo em que elas 
existiam; eram consideradas segredo de estado. Os 
estilos podem variar, mas todos os regimes totalitários, 
naturalmente, têm coisas essenciais em comum, e 
essas não mudam nunca. Uma das que mais prezam é 
o culto sistemático à mentira.

J.R. Guzzo, in Veja, 25 nov. 2009, p. 194

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Assinale a afirmativa 5. condenável, quanto ao 
emprego de mesmo(s), mesma(s).

( ) Nós mesmas repudiamos atitudes ditatoriais.a. 

( X ) Aquele advogado acudiu o réu e ofereceu ao b. 
mesmo todo o auxílio jurídico possível.

( ) Eles se esqueceram de si mesmos, para ajudar c. 
o próximo.

( ) Um ditador, por si mesmo, é um mal para seu d. 
país.

( ) Uma ata deve trazer em si mesma tudo que e. 
foi tratado na reunião.

Analise o texto abaixo.6. 

Duvido que ele         a tarefa, se      

que ela não          para seu sucesso pro-

fissional nem          seu salário.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente os espaços.

( X ) continue – vir – contribui – recompõea. 

( ) continue – ver – contribue – recomponhab. 

( ) continue – vir – contribui – recomponhac. 

( ) continui – ver – contribue – recompõed. 

( ) continui – vir – contribue – recompõee. 

Assinale a alternativa gramaticalmente 7. errada.

( ) Vinte processos é pouco para mim; dou conta a. 
de muitos mais.

( ) Dezesseis por cento dos candidatos não com-b. 
pareceram às provas.

( X ) Dado, conforme me explicaram ontem, os c. 
resultados da pesquisa, se eu reaver o que 
nela investi ficarei satisfeita.

( ) O motivo por que estou aborrecido é que d. 
houve muita pressão para eu sair daquele 
grupo de trabalho.

( ) Vai fazer oito anos do torneio de tênis em e. 
que meu vizinho foi o esportista mais bem 
preparado.

Assinale a alternativa 3. errada.

( ) O travessão (linha 11) enfatiza a informação a. 
apresentada a seguir.

( ) O acento gráfico em b. países e proíbem obe-
dece à mesma regra gramatical.

( ) Em “é mais difícil mantê-las isoladas do resto c. 
do mundo” o pronome refere-se a “circulação 
maior de gente, de ideias e de novidades”.

( ) Em “d. onde possam fazer desfiles” o termo subli-
nhado refere-se a lugar físico; equivale a nas 
quais.

( X ) As vírgulas, em “acesso da população a livros, e. 
filmes, músicas e espetáculos”, foram empre-
gadas para enfatizar a oposição do autor do 
texto a qualquer forma de ditadura.

Considere as afirmações abaixo.4. 

O juiz, cujas atitudes nos referíamos há pouco, I. 
honra a magistratura catarinense.

Sempre aspirei a um cargo de chefia, porque II. 
prefiro mandar a obedecer.

Devo à conselho de meus pais o culto à III. 
verdades.

O ditador chegou àquele ponto em que nem IV. 
ele mesmo se tolera.

Quem lhe havia conhecido no colégio agora V. 
não lhe reconhece.

Ser bibliotecário, contador, engenheiro, eletri-VI. 
cista implica dedicação e amor à profissão.

Vossa Excelência esperava que lhe trouxésse-VII. 
mos a solução para seu problema?

Assinale a alternativa que indica as afirmativas grama-
ticalmente corretas.

( ) I, III, IV e VIa. 

( ) I, III, IV e Vb. 

( ) II, III, V, e VIc. 

( X ) II, IV, VI e VIId. 

( ) II, IV, V e VIe. 
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Estudos Sociais (7 questões)

Leia com atenção o texto.9. 

No dia 30 de novembro de 2009, data em que os 
acontecimentos históricos que deram origem à 
Novembrada completaram 30 anos, esses aconteci-
mentos foram relembrados pela imprensa do Brasil e, 
de modo especial, de Santa Catarina.

Sobre a Novembrada é correto afirmar:

( ) Durante as celebrações do centenário da a. 
proclamação da República, em Santa Catarina 
o governador do Estado e o presidente da 
República pretendiam homenagear Floriano 
Peixoto com a inauguração de uma estátua. 
Estudantes, sindicalistas e taxistas protesta-
ram com violência nas ruas de Florianópolis.

( X ) Quando o presidente do Brasil visitou a b. 
Capital de Santa Catarina para assinar convê-
nios e contratos para obras de infraestruturas 
e participar das festividades dos noventa anos 
da Proclamação da República, houve manifes-
tações de protestos da parte dos estudantes, 
donas de casa e taxistas.

( ) O Diretório Central de Estudantes da c. 
Universidade Federal de Santa Catarina dis-
tribuiu nas ruas de Florianópolis uma Carta 
à População na qual, além de denunciar a 
repressão política, os gastos públicos e os 
aumentos abusivos dos combustíveis, pre-
gava a luta armada.

( ) Os confrontos nas ruas de Florianópolis entre d. 
os críticos e simpatizantes do regime militar 
resultaram em ferimentos e mortes. Os presos, 
ameaçados pela Lei de Segurança Nacional, 
num gesto de conciliação do presidente 
da República, foram anistiados antes do 
julgamento.

( ) Foi uma manifestação popular nas ruas de e. 
Florianópolis contra a inflação, o desemprego 
e o achatamento salarial promovido durante 
o governo do general Ernesto Geisel, autor da 
expressão “anistia geral e irrestrita”.

Assinale a alternativa com a justificativa 8. errada 
para a frase apresentada.

( ) a. Encontramos a colega, onde perguntamos por 
você. Nessa frase, onde dá idéia de tempo; 
deveria ter sido empregado quando.

( ) b. Maiores informações sobre educação podem 
ser obtidas na Secretaria de Educação. Uma 
informação não pode ser maior ou menor. O 
correto, portanto, é Mais informações…

( ) c. Recusou-se à informar à ela o que debatemos 
na reunião. Jamais ocorre crase antes de 
verbos e de pronomes pessoais. O correto é 
Recusou-se a informar a ela…

( ) d. Diretora, preciso falar consigo agora. O pro-
nome consigo é reflexivo, isto é, somente 
pode referir-se ao sujeito da oração. O correto 
é Diretora, preciso falar com a senhora (com 
você/contigo) agora.

( X ) e. Eles inicializaram a reunião, para operacionali-
zarmos o que havíamos combinado. As formas 
inicializar e operacionalizar, embora revelem 
desconhecimento do vocabulário de nossa 
língua, já são aceitas pela norma culta. Ficaria 
incorreto, nesses casos, empregar, respectiva-
mente, iniciar e realizar: Eles iniciaram a reunião, 
para realizarmos o que havíamos combinado.
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Em relação ao vírus da 11. Influenza A/H1N12009, 
analise as afirmativas abaixo.

A Gripe Suína, identificada neste ano I. 
em vários os continentes, fez com que a 
Organização Mundial da Saúde declarasse a 
existência de uma pandemia.

Descobriu-se em 2009 que o vírus da Gripe II. 
Suína circulava nos mais diferentes continen-
tes e que sua transmissão ocorria através do 
consumo de derivados da carne dos suínos.

Apesar do nome Gripe Suína, o vírus da III. 
Influenza A/H1N12009 não é transmitido 
pelos porcos e é um novo vírus humano.

O uso de máscaras e a lavagem das mãos, pro-IV. 
cedimentos aparentemente simples adotados 
nos bancos, aeroportos e repartições públicas, 
impediram a transmissão e propagação do 
vírus da Gripe no Brasil.

Os cientistas afirmam que o vírus da Gripe V. 
Suína, fora do corpo de hospedeiros parece 
inanimado; porém, no interior de hospedeiros 
adequados, pode ser considerado o mais per-
feito parasita da natureza.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, III, e V são corretas.e. 

Em relação ao Município de Brusque, analise as 10. 
afirmativas abaixo.

No início do século XX, em homenagem a I. 
Francisco Carlos de Araújo Brusque, presidente 
da Província de Santa Catarina, a Colônia 
Itajahy passou a ser chamada de Brusque.

Possui uma área de 280,66 km² e, segundo II. 
estimativa do ano de 2009, uma população de 
102.000 habitantes.

O processo de colonização de Brusque, cidade III. 
localizada no Vale do Itajaí-Mirim, teve início 
em 1860, quando 55 imigrantes alemães fun-
daram a Colônia Itajahy.

Imigrantes italianos tornaram-se vizinhos dos IV. 
alemães fundadores da Colônia. Mais tarde 
chegaram os poloneses, que trouxeram con-
sigo técnicas de tecelagem.

O Santuário de Nossa Senhora de Azambuja V. 
recebe todos os anos milhares de devotos e a 
cidade de Brusque é conhecida como Capital 
Catarinense do Turismo Religioso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.e. 
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Sobre os fluxos migratórios no Brasil, é 14. correto 
afirmar:

( ) Mesmo com a descentralização industrial a. 
ocorrida no Brasil nos últimos anos, a Região 
Sudeste continua a atrair o maior número de 
migrantes de outras regiões.

( X ) Durante o século XX houve uma forte migra-b. 
ção para a Região Sudeste. Atualmente, a 
Região Centro-Oeste é a que mais atrai as 
populações migrantes de outras regiões.

( ) Os incentivos fiscais para instalação de indús-c. 
trias nos Estados do Nordeste e as grandes 
obras públicas transformarão esta na região 
que atrai o maior número de migrantes.

( ) O processo de interiorização industrial ocorrido d. 
nos últimos anos provocou migrações intrar-
regionais  e o deslocamento maior de pessoas 
para o interior dos Estados da Região Sul.

( ) Apesar da instalação de grandes empresas e. 
mineradoras na Região Norte, o saldo migra-
tório dos Estados daquela região continua 
sendo negativo.

Analise o texto abaixo.12. 

A poluição dos mares, rios e da atmosfera tem levado 

as autoridades mundiais a buscar novas alternativas 

energéticas, pois combustíveis fósseis respondem  

por mais de 80% da matriz energética mundial. 

A energia              é aquela 

que não polui, ou que polui menos. Os exemplos 

mais conhecidos desse tipo de energia são a energia 

hidroelétrica ,              e solar.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

( X ) limpa ; eólicaa. 

( ) limpa ; termoelétricab. 

( ) termoelétrica ; limpac. 

( ) eólica ; termoelétricad. 

( ) termoelétrica ; sustentávele. 

Sobre a crise que atingiu a economia mundial no 13. 
último ano é correto afirmar que:

( ) A China, pela forte base financeira que a. 
ostenta, adicionada às suas potencialidades 
exportadoras e à oferta de mão-de-obra, não 
sofreu os abalos da crise.

( ) No Brasil, o dinamismo da economia, impul-b. 
sionado pelos incentivos fiscais, conseguiu 
manter o processo de recuperação do nível de 
emprego dos anos anteriores à crise.

( ) As taxas de desemprego subiram em todo o c. 
mundo, porém, a qualidade dos empregos 
aumentou.

( ) O corte de vagas nos empregos atingiu, de d. 
modo especial, os trabalhadores mais qualifi-
cados e que percebiam os maiores salários.

( X ) A queda do PIB do último trimestre de 2008 e e. 
a retração da economia em 2009 expressam 
os efeitos da crise da economia mundial no 
Brasil.
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Legislação Municipal (5 questões)

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 16. 
Brusque, assinale a alternativa correta.

( ) São poderes do Município, independentes e a. 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Judiciário 
e o Executivo.

( ) O Município de Brusque integra a República b. 
Federativa do Brasil e tem como fundamento 
a participação popular.

( X ) O exercício do poder sempre pressupõe c. 
a legalidade, a moralidade e a discussão 
democrática.

( ) Distritos são as porções contínuas e contíguas d. 
do território do Município, representando 
meras divisões geográficas deste.

( ) Constituem símbolos do Município de e. 
Brusque a bandeira, o hino e o brasão, não 
podendo a lei estabelecer outros símbolos.

É 17. correto afirmar acerca “Dos Orçamentos”, con-
forme disposto na Lei Orgânica do Município de 
Brusque:

( ) O orçamento anual compreenderá as altera-a. 
ções na legislação tributária.

( X ) É vedada a realização de despesas ou assun-b. 
ção de obrigações diretas que excedam os 
créditos orçamentários originais ou adicionais.

( ) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias c. 
e os orçamentos anuais serão estabelecidos 
em leis de iniciativa do poder Legislativo.

( ) O plano plurianual compreenderá as orien-d. 
tações para a elaboração da lei orçamentária 
anual.

( ) As diretrizes orçamentárias compreenderão e. 
os gastos com a execução de programas de 
duração continuada.

Com relação ao livro de Charles Darwin 15. A Origem 
das Espécies e as ideias do autor, analise as afirmativas 
abaixo.

O livro, publicado há 150 anos e fundado em I. 
pesquisas no arquipélago das ilhas Galápagos, 
contém as teorias evolucionistas, e reforça as 
bases do Criacionismo.

Os indivíduos da mesma espécie são idênticos, II. 
do ponto de vista anatômico e fisiológico, e 
transmitem suas características de uma gera-
ção a outra.

Os indivíduos que tenham características que III. 
favorecem a sua sobrevivência viverão até a 
idade de reprodução e poderão transmitir aos 
seus descendentes as variações que favore-
cem a sobrevivência.

Charles Darwin negava a possibilidade de IV. 
alterações aleatórias no processo evolutivo 
das espécies, pois considerava que as altera-
ções genéticas resultavam da degeneração 
das mesmas.

Na repetição do mecanismo de herança e V. 
adaptação ao ambiente, sofrido durante 
várias gerações, Darwin identificava mudan-
ças graduais num grupo de indivíduos e a 
possibilidade de surgimento de uma nova 
espécie.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa II é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.e. 
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Conforme o Regime Jurídico dos Servidores 20. 
Públicos do Município de Brusque, o direito de a 
Administração Municipal promover ação disciplinar 
prescreverá:

( X ) em seis meses, quanto à advertência.a. 

( ) em três meses, quanto à censura.b. 

( ) em um ano, quanto à suspensão.c. 

( ) em três anos, quanto às infrações puníveis d. 
com demissão.

( ) em três anos, quanto às infrações puníveis e. 
com cassação da aposentadoria.

Dispõe o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal:18. 

“O Prefeito poderá realizar consultas populares para 
decidir sobre assuntos de interesse específico do 
Município, de bairro ou de distrito, cujas medidas 
deverão ser tomadas diretamente pela administração 
municipal”.

Sobre as “consultas populares”, é correto afirmar:

( ) É vedada a realização de consultas populares a. 
nos 3 (três) meses que antecederem as elei-
ções para qualquer nível de governo.

( ) Serão realizadas no máximo 4 (quatro) consul-b. 
tas por ano.

( ) A votação será organizada pela Câmara c. 
Municipal no prazo de 2 (dois) meses após 
apresentação da proposta, com a participação 
do Poder Executivo.

( ) A consulta popular será realizada mediante d. 
proposta da maioria absoluta dos membros 
da Câmara ou pelo menos 10% (dez por cento) 
do eleitorado do Município, bairro ou distrito.

( X ) O Prefeito proclamará o resultado da consulta e. 
popular quando aprovada pelo voto da maio-
ria dos eleitores, exigida a manifestação de 
pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos 
eleitores envolvidos.

De acordo com o disposto na Lei Complementar 19. 
no 147, de 25 de setembro de 2009, assinale a alterna-
tiva correta acerca “Do Processo Disciplinar”:

( ) O prazo para conclusão da instrução não a. 
excederá 120 (cento e vinte dias), contados da 
data de publicação do ato de instauração do 
processo.

( ) A defesa do acusado poderá ser promovida b. 
por advogado constituído ou por defensor 
público ou dativo, proibida a defesa pela pró-
pria parte interessada.

( X ) Da revisão do processo não poderá resultar c. 
agravamento da penalidade aplicada.

( ) A juntada de documentos realizar-se-á neces-d. 
sariamente dentro do prazo de apresentação 
da defesa.

( ) Aplica-se subsidiariamente ao processo disci-e. 
plinar o Código Penal.



Prefeitura Municipal de Brusque

Página 10

Conhecimentos Específicos (20 questões)

Assinale a alternativa 21. correta.

( ) A vitamina A não tem importante papel na a. 
proliferação e diferenciação hepática, por isso 
a depleção desta vitamina não pode estar 
associada ao desenvolvimento de tumores 
hepáticos, através de mutações nos hepatóci-
tos que podem originar um câncer.

( X ) Durante o processo de fibrose ou quando a b. 
cirrose já está instalada, a peroxidação lipídica 
e o estresse oxidativo, diretamente associados 
com a gravidade da doença, provocam redu-
ção gradativa do estoque de retinol.

( ) Na cirrose hepática os níveis circulantes de c. 
zinco estão reduzidos pela menor ingestão, 
absorção ou mesmo maior excreção urinária. 
Essa deficiência melhora o aporte de niacina 
pela menor síntese de ácido nicotínico, via 
triptofano.

( ) A grave lesão hepática, associada ao alcoo-d. 
lismo crônico parece interferir no armazena-
mento e na utilização de certos nutrientes. 
Observa-se uma redução na velocidade do 
metabolismo da vitamina D, o que confere 
uma menor densidade óssea e osteoporose.

( ) No alcoolismo crônico ocorre deficiência de e. 
zinco, cálcio e magnésio, devido à ingestão 
deficiente e perda urinária elevada. O etanol 
provoca uma diminuição na mobilização da 
vitamina A e 40% dos alcoólatras apresentam 
anemia megaloblástica por deficiência de ferro.

Sobre a interação droga e nutrientes é 22. correto 
afirmar que:

( ) Doses pequenas de óleo mineral interferem a. 
na absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, 
E e K), β-caroteno, cálcio e fosfatos, a partir 
da barreira física e do aumento do tempo de 
trânsito intestinal.

( ) Os antiácidos como o hidróxido de alumínio, o b. 
bicarbonato de sódio e o carbonato de cálcio 
promovem o aumento da absorção de lipí-
deos, folato, potássio, cálcio e fósforo, a partir 
da diminuição do pH, que resulta na alteração 
da solubilidade desses nutrientes formando 
complexos que são pouco absorvidos.

( X ) O uso prolongado de laxativos como bisacodil c. 
induz o aumento da velocidade do trânsito 
intestinal e consequentemente reduz a absor-
ção de glicose, proteína, sódio, potássio e de 
algumas vitaminas; o uso de laxantes com 
fenolftaleína diminui a absorção das vitami-
nas C e D.

( ) Alguns fármacos empregados no tratamento d. 
das doenças inflamatórias intestinais, como 
os anti-inflamatórios colchicina e ácido para-
aminossalicílico, provocam aumento na absor-
ção de cobalamina, e a sulfassalazina compete 
com o folato pelo mesmo carreador na mem-
brana intestinal.

( ) O uso moderado de laxativos é recomendado e. 
para os indivíduos não desenvolverem doen-
ças inflamatórias.
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Sobre câncer e nutrição, é 24. correto afirmar que:

( X ) As evidências científicas derivam, em grande a. 
parte, de estudos epidemiológicos observa-
cionais analíticos, dos tipos caso-controle e 
coorte que, por sua vez, baseiam-se em hipó-
teses extraídas principalmente de estudos 
descritivos.

( ) O consumo elevado de frutas e hortaliças b. 
(legumes e verduras) é o fator de proteção 
provavelmente menos importante contra 
vários tipos de câncer.

( ) O câncer é uma enfermidade com grandes c. 
possibilidades de prevenção, uma vez que sua 
ocorrência está bastante relacionada com o 
consumo de dieta adequada e uso crônico de 
tabaco.

( ) A relação causal sugerida nos estudos epi-d. 
demiológicos de intervenção deve ser con-
firmada em ensaios biológicos antes de ser 
investigada em estudos analíticos.

( ) Até o momento, a obesidade (balanço energé-e. 
tico positivo) e o álcool constituem os fatores 
de risco mais relevantes para o câncer, não 
estando relacionados à dieta.

Assinale a alternativa 25. correta.

( ) A hereditariedade provavelmente afeta a sus-a. 
ceptibilidade genética somente para alguns 
tipos de câncer.

( ) Os fatores ambientais não podem ser consi-b. 
derados causa principal do câncer, destacan-
do-se dentre eles o tabaco, a dieta e os fatores 
relacionados – peso corporal e atividade física.

( ) Estima-se que os fatores da dieta sejam res-c. 
ponsáveis por aproximadamente 5% de cân-
cer nos países desenvolvidos e nos países em 
desenvolvimento.

( X ) O câncer é uma enfermidade crônica não-d. 
infecciosa de origem genética, cuja ocorrência 
é determinada em grande parte por fatores 
ambientais, de natureza química, física ou 
biológica.

( ) Os efeitos protetores dos alimentos são atri-e. 
buídos à ausência de substâncias como caro-
tenoides e flavonoides.

Sobre queimadura e nutrição, é 23. correto afirmar 
que:

( ) Na queimadura ocorre a destruição da barreira a. 
epitelial e da microbiota residente na pele, 
rompendo o seu efeito protetor. A presença de 
tecido desvitalizado, proteínas degradadas e a 
queda do suprimento de oxigênio favorecem 
condições para a redução de micro-organis-
mos patógenos do ambiente, da pele normal 
que circunda a lesão ou da própria lesão.

( ) A deficiência imunológica na criança quei-b. 
mada não pode ocasionar a geração de um 
foco infeccioso e posteriormente sepse.

( ) Vários fatores contribuem para a resposta hiper-c. 
metabólica, tais como liberação de hormônios 
contra-regulatórios (interleucinas pró-inflama-
tórias, fator de necrose tumoral, prostaglandi-
nas, leucotrienos, radicais livres) e mediadores 
inflamatórios (catecolaminas, cortisol, glucagon, 
reversão da razão insulina/glucagon).

( ) A desidratação e a hipovolemia não interfe-d. 
rem na translocação de bactérias e toxinas 
da área queimada e do intestino para cir-
culação sistêmica, e por isso não afetam o 
metabolismo.

( X ) Após o trauma térmico, há um aumento e. 
acentuado da taxa de metabolismo basal. Em 
crianças, esta taxa metabólica aumenta com 
a extensão da superfície corporal queimada, 
podendo chegar a um aumento de 150 a 200% 
acima do normal, com intuito de manter a 
temperatura do corpo, sintetizar novos tecidos 
e equilibrar o hiperdinamismo que se instala.
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Assinale a alternativa 28. correta.

( ) A interrupção precoce do aleitamento a. 
materno exclusivo não pode ser considerada 
como uma das causas da desnutrição.

( X ) Fatores de risco na gênese da desnutrição b. 
incluem problemas familiares relacionados 
com a situação socioeconômica, precário 
conhecimento das mães sobre os cuidados 
com a criança pequena (alimentação, higiene 
e cuidados com a saúde de modo geral) e o 
fraco vínculo mãe e filho.

( ) A desnutrição primária pode ser devido a uma c. 
alimentação complementar adequada nos 
primeiros 2 anos de vida.

( ) A privação alimentar ao longo da vida e a d. 
ocorrência de repetidos episódios de doen-
ças infecciosas (diarreias e respiratórias) não 
podem ser relacionadas como fatores de risco 
para a desnutrição.

( ) A desnutrição pode começar precocemente e. 
na vida intrauterina, com adequado peso ao 
nascer.

Sobre a Vigilância Alimentar e Nutricional, é 29. cor-
reto afirmar que:

( ) Somente o sobrepeso/obesidade e as morbi-a. 
dades associadas a essas situações não foram 
ainda incluídos como problemas de Saúde 
Pública.

( ) A anemia ferropriva, a hipovitaminose A e a b. 
dieta alimentar adequada, incluindo o alto 
consumo de açúcares simples, gorduras satu-
radas e trans são considerados problemas de 
saúde pública.

( ) O baixo consumo de frutas, verduras e legu-c. 
mes não estão relacionados como problemas 
de Saúde Pública no Brasil.

( X ) A baixa prevalência de aleitamento materno d. 
exclusivo e a desnutrição, principalmente o 
déficit estatural, são considerados problemas 
de Saúde Pública.

( ) Os objetivos da Vigilância Nutricional e e. 
Alimentar estão diretamente relacionados 
ao perfil nutricional mas não ao alimentar da 
população brasileira.

Assinale a alternativa 26. correta.

( ) O diagnóstico clínico da intolerância à lac-a. 
tose pode ser dado pela presença de diarréia 
aquosa abundante imediatamente após a 
ingestão dos alimentos e a piora da diarreia 
quando a ingestão de leite é reduzida ou 
suspensa e o reaparecimento quando o leite é 
reintroduzido.

( ) Kwashiorkor é caracterizado pelo emagre-b. 
cimento acentuado, um grande redução 
de panículo adiposo, distrofia muscular 
de ombros, braços, nádegas e pernas. E o 
marasmo é identificado pela presença de 
edema bilateral de dorso de pés.

( X ) A intolerância ao leite pode ser pela defici-c. 
ência de lactase. As preparações sem lactose 
podem ser necessárias. Nesta condição, os 
níveis de enzimas intestinais estão reduzidos.

( ) Kwashiorkor-Marasmático é diagnosticado d. 
pela presença de edema unilateral iniciando 
pelo dorso de ambos os pés, podendo ser 
acentuado e emagrecimento leve.

( ) A desnutrição é uma doença de natureza e. 
clínica sem caráter social. A desnutrição grave 
acomete todos os órgãos da criança, tornan-
do-se crônica e levando a óbito, caso não seja 
tratada adequadamente.

Sobre alimentação de pacientes com Alzheimer, é 27. 
correto afirmar que:

( X ) Restringir alimentos somente quando houver a. 
doenças associadas como, diabetes mellitus, 
hipertensão arterial sistêmica e dislipidemias.

( ) Consumir alimentos fontes de cobalamina: b. 
gema de ovo, gérmen de trigo, óleo de soja, 
algodão ou girassol.

( ) Aumentar o volume e aumentar a frequência c. 
das refeições, podendo ser ofertados peque-
nos lanches durante o dia.

( ) Estimular alimentos crus e secos pela facili-d. 
dade de mastigação e dificuldade de ocorrer 
engasgo.

( ) Oferecer água a cada uma ou duas horas, para e. 
manter a hidratação adequada, e alimentos 
sempre dos mesmos grupos em todas as 
refeições.
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Em relação às complicações na gestação, assinale 31. 
a alternativa correta:

( ) Mulheres com hipertensão arterial pregressa, a. 
por mais de quatro anos, têm diminuição do 
risco de desenvolverem pré-eclâmpsia de 
cerca de 25%.

( X ) Diabetes b. mellitus gestacional é o tipo de dia-
betes que aparece na gravidez, sobretudo se a 
mulher é obesa ou aumentou muito de peso 
durante a gestação e teve filhos pesando mais 
de 4 kg ao nascer.

( ) A pré-eclâmpsia/ eclâmpsia geralmente c. 
ocorre anterior à 20ª semana de gestação, 
classicamente, pelo desenvolvimento gradual 
de hipertensão e proteinúria.

( ) Anemia leve a moderada na gestante, deter-d. 
minada por um valor hemoglobina ≥11g/
dl, deve ser tratada com 3 drágeas de sulfato 
ferroso, via oral/dia.

( ) Redução das concentrações de hemoglobina e. 
durante a gravidez não causa danos à mãe 
ou ao feto, pois, embora a concentração da 
hemoglobina esteja diminuída, a hipovolemia 
possibilita a perfusão e a oxigenação adequa-
das dos tecidos.

Em relação ao período de gestação, assinale a 32. 
alternativa correta.

( ) No primeiro semestre de gestação é que a. 
ocorre maior requerimento de ferro pela 
gestante.

( ) Não há necessidade do acréscimo energético b. 
a partir do segundo trimestre gestacional, de 
acordo com as Dietary Reference Intake (IOM, 
2005).

( X ) De acordo com as c. Dietary Reference Intake (IOM, 
2005), a ingestão diária (AI) de cálcio para mulhe-
res adultas/adolescentes e gestantes adultas/ 
adolescentes são iguais: 1000 mg/dia dos 19 aos 
50 anos e 1.300 mg/dia dos 14 aos 18 anos.

( ) A recomendação proteica para a gestante d. 
pela Dietary Reference Intake (IOM, 2005) varia 
de acordo com a idade e período gestacional.

( ) A e. Dietary Reference Intake (IOM, 2005) estabe-
lece uma quantidade mínima de gordura para 
a gestante.

Assinale a alternativa 30. correta.

( ) As “Chamadas Nutricionais” não podem ser a. 
consideradas como estratégias vinculadas às 
Campanhas de Imunização de Poliomielite 
(Programa Nacional de Imunizações – PNI/ 
SVS) com o objetivo de vigilância do acom-
panhamento do crescimento de crianças das 
secretarias municipais e estaduais de saúde.

( ) Na transição alimentar e nutricional ocorre-b. 
ram mudanças somente no padrão alimentar, 
não ocorrendo mudanças na atividade física 
da população, o que se reflete em mudan-
ças na composição corporal e estatura dos 
indivíduos.

( ) O processo de transição epidemiológica, c. 
caracterizada por um aumento das prevalên-
cias de doenças infecto-contagiosas associa-
das à desnutrição, fome, falta de saneamento 
básico e pobreza. Além disso, ocorre redução 
das prevalências de doenças crônicas não-
transmissíveis, fato associado a um padrão de 
vida mais urbano e industrializado.

( ) Sociedades modernas têm suas dietas pró-d. 
prias substituídas por dietas pobres em açúcar, 
sódio, gordura e ricas em fibras. Tais modifica-
ções se refletem não só no aumento de peso, 
mas também em uma maior prevalência de 
doenças crônicas não transmissíveis, relacio-
nadas à obesidade.

( X ) Avaliar o estado nutricional de diferentes gru-e. 
pos populacionais e as morbidades associadas 
aos principais desvios nutricionais são um dos 
objetivos da Vigilância Nutricional e Alimentar.
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Em relação à Nutrição Enteral (NE), assinale a 34. 
alternativa correta.

( ) Nutrição Enteral em Sistema Aberto – NE a. 
industrializada, estéril, acondicionada em reci-
piente hermeticamente fechado e apropriado 
para conexão ao equipo de administração.

( ) Nutrição Enteral em Sistema Fechado – NE b. 
que requer manipulação prévia à sua admi-
nistração, para uso imediato ou atendendo à 
orientação do fabricante.

( ) A sala de manipulação de NE deve ser sala c. 
limpa e sanitizada, mas não precisa ser espe-
cífica para a manipulação de nutrição enteral; 
deve atender às exigências das Boas Práticas 
de Preparação de Nutrição Enteral.

( X ) A Nutrição Enteral (NE), segundo o Ministério d. 
da Saúde, designa todo e qualquer “alimento 
para fins especiais, com ingestão controlada 
de nutrientes, na forma isolada ou combinada, 
de composição definida ou estimada, espe-
cialmente formulada e elaborada para uso por 
sondas ou via oral, industrializada ou não.

( ) São candidatos à NE os pacientes que satis-e. 
fazem suas necessidades nutricionais com a 
alimentação convencional, mas que possuem 
a função do trato intestinal parcial ou total-
mente íntegra.

Em relação à hipertensão arterial, assinale a alter-33. 
nativa correta.

( X ) A restrição de sódio é recomendada para a. 
pacientes com hipertensão e também para 
a população em geral para a prevenção da 
elevação da pressão arterial, menor prevalên-
cia de complicações cardiovasculares, menor 
aumento da pressão arterial com o envelhe-
cimento e redução da excreção urinária de 
cálcio, contribuindo para a prevenção de oste-
oporose em idosos.

( ) Segundo as V Diretrizes Brasileiras de b. 
Hipertensão Arterial, é recomendado o con-
sumo de até 12 g de sal de cozinha por dia, 
que é a principal forma do consumo de sódio. 
Isso corresponde a 2 colheres de chá de sal 
por dia.

( ) O consumo de sal deve ser o mínimo possível. c. 
Isto pode de ser conseguido, evitando-se o 
consumo de alimentos com elevado teor de 
sal, como os industrializados, não precisando 
alterar a adição de sal durante o preparo dos 
alimentos.

( ) Os principais efeitos colaterais de uso de dieta d. 
hipossódica são a diminuição na atividade 
do sistema nervoso simpático e do sistema 
renina-angiotensina, o aumento da sensibi-
lidade à insulina e dos níveis circulantes de 
triacilglicerol.

( ) Além da sobrecarga de sal predispor a ele-e. 
vação da pressão arterial, já foram descritos 
vários outros efeitos que podem ser indese-
jáveis, tais como: diminuição da reatividade 
brônquica, desmineralização óssea devido 
à perda urinária de cálcio, associação com 
neoplasia gástrica, hipotrofia vascular e mio-
cárdica, risco de descompensação cardíaca 
decorrente de sobrecarga volêmica.
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Em relação à obesidade, assinale a alternativa 36. 
correta.

( ) A obesidade é o resultado de diversas intera-a. 
ções, nas quais chamam a atenção os aspec-
tos genéticos, ambientais e comportamentais. 
Assim, filhos com ambos os pais obesos apre-
sentam baixa prevalência de obesidade.

( ) O ganho de peso está sempre associado a b. 
uma redução da ingestão alimentar e a um 
aumento do gasto energético correspondente 
a essa ingestão.

( X ) Denomina-se obesidade a uma enfermidade c. 
caracterizada pelo acúmulo excessivo de 
gordura corporal, associada a problemas de 
saúde, ou seja, que traz prejuízos à saúde do 
indivíduo.

( ) Obesidade Androide ou Troncular, na qual a d. 
deposição de gordura predomina ao nível 
do quadril, fazendo com que o paciente 
apresente uma forma corporal semelhante a 
uma pêra. Está associada a um risco maior de 
artrose e varizes.

( ) Obesidade Ginecoide, na qual o paciente e. 
apresenta uma forma corporal tendendo a 
maçã. Está associada com a maior deposição 
de gordura visceral e se relaciona intensa-
mente com alto risco de doenças metabólicas 
e cardiovasculares.

Em relação Nutrição Enteral (NE), assinale a alter-Nutrição Enteral (NE), assinale a alter-, assinale a alter-35. 
nativa correta.

( ) A indicação da TNE deve ser precedida da a. 
avaliação nutricional do paciente que deve ser 
repetida, mensalmente.

( ) A prescrição dietética deve contemplar a b. 
quantidade dos nutrientes, mas não o tipo 
requerido pelo paciente, considerando seu 
estado mórbido, estado nutricional e neces-
sidades nutricionais e condições do trato 
digestivo.

( ) O nutricionista é responsável pela manuten-c. 
ção da qualidade e pela administração da NE 
e deve orientar e treinar os funcionários que 
realizam o seu transporte.

( ) Equipe Multiprofissional de Terapia d. 
Nutricional (EMTN) - grupo formal e obrigato-
riamente constituído de, pelo menos, um pro-
fissional de cada categoria, a saber: médico, 
nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, não 
necessitando treinamento específico para 
esta atividade.

( X ) Ao médico, compete: indicar, prescrever e e. 
acompanhar os pacientes submetidos à TNE. 
Ao nutricionista, compete: realizar todas as 
operações inerentes à prescrição dietética, 
composição e preparação da NE.
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Em relação à obesidade, assinale a alternativa 38. 
correta.

( ) O paciente deve ser orientado a realizar a. 
exercícios regulares, pelo menos de 30 a 40 
minutos, ao menos 4 vezes por semana, ini-
cialmente moderados e a seguir leves.

( ) A utilização de medicamentos como auxilia-b. 
res no tratamento do paciente obeso deve 
ser realizada com cuidado, sendo em geral 
o aspecto mais importante das medidas 
empregadas.

( ) O uso de diuréticos, laxantes, estimulantes, c. 
sedativos e uma série de outros produtos fre-
quentemente recomendados como “fórmulas 
para emagrecimento” traz benefícios em curto 
prazo, fazendo com que o paciente tenha 
uma rápida perda de peso.

( ) No paciente que apresentava obesidade e d. 
obteve sucesso na perda de peso, o trata-
mento de manutenção não precisa incluir a 
permanência da atividade física e de uma 
alimentação saudável em longo prazo.

( X ) De uma forma geral se aceita que existem riscos e. 
metabólicos quando a Relação Cintura-Quadril 
é maior do que 0,9 no homem e 0,8 na mulher. 
A simples medida da circunferência abdominal 
também já é considerada um indicador do risco 
de complicações da obesidade, sendo definida 
de acordo com o sexo do paciente.

Em relação à obesidade, assinale a alternativa 37. 
correta.

( ) Dentre as diversas formas de orientação die-a. 
tética, a mais aceita cientificamente é a dieta 
hipocalórica balanceada, na qual o paciente 
receberá uma dieta calculada com quantida-
des calóricas dependentes de sua atividade 
física, sendo os alimentos distribuídos em 5 a 
6 refeições por dia, com aproximadamente 50 
a 60% de carboidratos, 15 a 20% de gorduras 
e 25 a 30% de proteínas.

( X ) O tratamento da obesidade envolve necessa-b. 
riamente a reeducação alimentar, o aumento 
da atividade física e, eventualmente, o uso de 
algumas medicações auxiliares.

( ) Apesar se apresentam riscos metabólicos c. 
graves, como alterações metabólicas, acidose 
e arritmias cardíacas são recomendadas dietas 
muito restritas para uma rápida perda de peso.

( ) Dietas somente com alguns alimentos (dieta d. 
do abacaxi, por exemplo) ou somente com 
líquidos (dieta da água) são recomendadas 
por um curto período de tempo por acarreta-
rem rápida perda de peso.

( ) Dietas com excesso de gordura e proteína e. 
também são bastante utilizadas, uma vez 
que melhoram as alterações de gordura do 
paciente, além de aumentarem a deposição 
de gordura no fígado e outros órgãos.
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Assinale a alternativa 40. correta.

( ) A Saúde compreendida enquanto um direito a. 
humano e como uma das condições funda-
mentais para a garantia da qualidade de vida 
de uma população consiste em um objetivo a 
ser alcançado de forma plena, mas não priori-
tária por todos os governos.

( ) Para que as ações da área de Alimentação e b. 
Nutrição possam ser qualificadas e sejam mais 
efetivas há necessidade de incorporação do 
nutricionista em todos os níveis de atenção 
do SUS, com prioridade para o nível de alta 
complexidade.

( ) No Brasil, assim como em outros países, c. 
convive-se com o problema da desnutrição 
assim como do sobrepeso e da obesidade e 
das doenças associadas a esse quadro, pre-
sentes muitas vezes na mesma unidade fami-
liar e, sobretudo, nos grupos sociais menos 
vulnerabilizados.

( X ) A consecução dos objetivos da Política d. 
Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PNSAN) faz-se por intermédio 
de um variado conjunto de ações, projetos 
e programas, com os equipamentos e ações 
que lhes são correspondentes, requerendo 
que sua formulação e implementação con-
templem os princípios e diretrizes afirmados 
na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional (LOSAN).

( ) A promoção da alimentação saudável com-e. 
preende todas as etapas do ciclo do alimento 
(da produção ao consumo) e deve ser imple-
mentada somente na infância.

Em relação ao Conselho Nacional Segurança 39. 
Alimentar e Nutricional (CONSEA), assinale a alterna-
tiva correta.

( X ) Uma política pública consiste em um con-a. 
junto de programas, projetos e ações que se 
propõem a incidir sobre um determinado pro-
blema, mudando a vida das pessoas a quem 
se dirige.

( ) A Política Nacional de Segurança Alimentar b. 
e Nutricional (PNSAN) tem como um dos 
seus objetivos centrais o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA), que pressu-
põe um tratamento complexo desde a produ-
ção até o consumo dos alimentos. Entretanto, 
se restringe apenas ao seu caráter emergencial.

( ) Não cabe ao Estado assegurar que o compo-c. 
nente acesso aos alimentos tenha um trata-
mento efetivo, considerando a gravidade do 
problema da superação da pobreza em nosso 
país.

( ) O princípio adotado pela Lei Orgânica de d. 
Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) 
quanto ao direito humano à alimentação 
adequada não implica a promoção do acesso 
universal a uma alimentação adequada e 
saudável a todos os brasileiros.

( ) O direito humano à alimentação adequada e e. 
saudável e a soberania e segurança alimentar 
e nutricional se limita àqueles (as) que pas-
sam fome ou que são pobres ou socialmente 
excluídos.
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