
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração

Edital no 04/2007

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, se a seqüência de questões, no total de   �
50 (cinquenta), está correta;
se 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://pmf.fepese.ufsc.br

Nutricionista
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h  
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Língua Portuguesa (8 questões)

Texto

Em 1807, o imperador francês era o senhor abso-
luto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de 
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa 
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes. 
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra. 
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham 
evitado o confronto direto em terra com as forças de 
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado 
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar, 
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o 
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do 
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e 
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio 
continental, medida que previa o fechamento dos 
portos europeus ao comércio de produtos britânicos. 
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por 
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e 
desprotegido Portugal.

GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o 1. 
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de 
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou 
expressão pela que está entre parênteses.

( ) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)a. 
( ) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o b. 

comércio com a Inglaterra. (concordou)
( ) As esquadras combinadas da França e da c. 

Espanha derrotaram a esquadra inglesa. 
(venceram)

( ) As ordens de Napoleão decretando o blo-d. 
queio foram obedecidas tardiamente. 
(precocemente)

( X ) Os exércitos do imperador francês haviam e. 
sofrido reveses surpreendentes. (obtido 
vitórias)

Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e 2. 
( F ) para falso.

( ) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
( ) A expressão “haviam colocado de joelhos”, 

sublinhada no texto, poderia ser substituída 
por “haviam derrotado”, sem significativa alte-
ração de sentido.

( ) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o 
sentido de vencer, dominar.

( ) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a 
desobedecer ao bloqueio continental decre-
tado pelo imperador francês, com exceção de 
Portugal e Inglaterra.

( ) O Canal da Mancha foi um empecilho para 
a resistência interna dos ingleses às forças 
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

( ) V – V – V – V – Fa. 
( X ) V – V – V – F – Fb. 
( ) V – F – F – V – Fc. 
( ) F – V – V – V – Vd. 
( ) F – F – V – F – Ve. 

Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são 3. 
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:

( ) a) gás – gases a. 
b) chapéu – chapéis

( ) a) degrau – degrais b. 
b) fuzil – fuzis

( ) a) mares azul-escuros c. 
b) uniformes verdes-garrafas

( X ) a) papel – papéis d. 
b) farol – faróis

( ) a) luvas cinzas e. 
b) sapatos cor-de-rosa
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Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.4. 

O pronome I. seus, em “seus exércitos” (linha 2), 
refere-se ao imperador francês; o mesmo 
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha 
de Guerra”, (linha 10).
Em “os ingleses tinham evitado II. o confronto 
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é 
um objeto direto.
Em “o fechamento III. dos portos europeus” 
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um 
objeto indireto.
Em “Suas ordens foram imediatamente obe-IV. 
decidas por todos os países” (linha 16), a 
expressão destacada é agente da passiva.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são 
corretas.

( ) I – IIa. 
( X ) II – IVb. 
( ) I – II – IIIc. 
( ) I – III – IVd. 
( ) II – III – IVe. 

A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:5. 

“I. …tinham evitado o confronto direto com as 
forças de Napoleão” pode ser substituída por 
“tinham evitado o confronto direto com as 
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido 
original.
Os vocábulos II. Mediterrâneo, britânicos e 
países são acentuados devido à mesma regra 
de acentuação gráfica.
“…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo III. 
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
Em “medida que previa o fechamento dos IV. 
portos” que é pronome relativo referente ao 
vocábulo medida.

Assinale a alternativa correta.

( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.a. 
( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.b. 
( X ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.c. 
( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão d. 

corretas.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.e. 

Leia atentamente as proposições abaixo:6. 

 1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:  

—Restituo a Vossa Excelência        
projeto de lei devidamente apreciado.

 2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:  

—Estamos          no       
senso de responsabilidade.

 3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora: 

—Informo a V.Sa. de que           
observações serão levadas em consideração.

Assinale a alternativa que completa, de forma seqüen-
cial e correta, as lacunas.

( ) seu ; confiante ; seu ; suasa. 
( ) seu ; confiante ; seu ; vossasb. 
( X ) seu ; confiante ; vosso ; suasc. 
( ) vosso ; confiantes ; seu ; vossasd. 
( ) vosso ; confiantes ; vosso ; vossase. 

Assinale a alternativa 7. correta.

( ) Precisam-se de digitadores.a. 
( ) Houveram muitas pessoas na festa.b. 
( ) Fazem cinco anos que Joana partiu.c. 
( ) Mais de um lavrador compraram tratores.d. 
( X ) Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.e. 

Analise as proposições abaixo e assinale a única 8. 
correta.

( ) Quero falar consigo.a. 
( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!b. 
( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram c. 

conosco” também é correta a frase “O chefe 
falou com nós mesmos”.

( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só d. 
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo, 
só das meninas” possuem o mesmo sentido.

( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedeci-e. 
dos”, o particípio obedecidos poderia estar no 
feminino – obedecidas – sem prejuízo da cor-
reção gramatical e lingüística.
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Matemática (3 questões)

Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a 9. 
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda 
sobre os salários.

Imposto de renda retido na fonte

Tabela Progressiva Mensal

Base de cálculo (R$) Alíquota % Parcela a 
deduzir (R$)

Até 1.313,69 – –
De 1.313,70 até 2.625,12 15,0 197,05
Acima de 2.625,12 27,5 525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto 
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe 
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:

( ) R$ 825,00a. 
(b.  ) R$ 721,90
(c.  ) R$ 525,19
( X ) R$ 299,81d. 
(e.  ) R$ 103,09

Um banco concedeu a um cliente um empréstimo 10. 
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital 
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado, 
então a taxa mensal do empréstimo é:

(a.  ) 2%
( X ) 5%b. 
(c.  ) 7%
(d.  ) 10,5%
(e.  ) 20%

Na preparação de um evento da prefeitura muni-11. 
cipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capaci-
dade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18 
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcioná-
rios (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros) 
que trabalharam junto com os primeiros durante 10 
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se 
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?

(a.  ) 14
(b.  ) 21
( X ) 25c. 
(d.  ) 28
(e.  ) 30

Estudos Sociais (2 questões)

Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia, 12. 
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de 
grande importância para o futuro da humanidade.

Assinale a alternativa correta.

( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define a. 
um roteiro com os princípios que vão guiar 
as negociações do regime global de mudan-
ças climáticas, que sucederá ao Protocolo de 
Kyoto, a partir de 2012.

( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito b. 
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa 
de grande instabilidade na região desde a 
Segunda Guerra Mundial.

( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução c. 
para os conflitos tribais na África, principal-
mente na região do Saara, o que certamente 
significará a salvação de milhares de vidas 
humanas.

( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que d. 
se propõem medidas de combate à AIDS e 
outras doenças sexualmente transmissíveis, 
barateando o custo do tratamento para que 
ele se torne acessível às nações mais pobres.

( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão e. 
o fim do conflito entre o governo do presi-
dente Uribe e o movimento guerrilheiro na 
Colômbia.
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Leia a notícia:13. 

DF tem maior Índice de  
Desenvolvimento Juvenil do País

A terceira edição do Índice de Desenvolvimento 
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada 
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou 
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social 
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]

“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde. 
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que 
há condições para que se melhore mais”, afirmou 
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e 
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns 
Estados, como São Paulo mostraram redução nos 
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogê-
neo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns 
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o 
pesquisador.

Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cp-
documentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice 
de Desenvolvimento Juvenil do País”.

( ) A região nordeste, não obstante serem eleva-a. 
dos os índices de pobreza, destacou-se entre 
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.

( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta b. 
pesquisa, como o Estado que apresentou os 
melhores índices em 2007.

( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar c. 
entre os Estados com os melhores IDJ do país.

( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina d. 
destacaram-se entre as regiões com os melho-
res IDJ do Brasil.

( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi e. 
alcançado, devido ao grande índice de violên-
cia urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação (2 questões)

Assinale a alternativa 14. correta:

( X ) A vacância do cargo público decorrerá de a. 
exoneração, demissão, aposentadoria ou 
falecimento.

( ) A posse do candidato aprovado em concurso b. 
público ocorrerá no prazo de até 60 (ses-
senta) dias, contados da publicação do ato 
de nomeação no órgão oficial de divulgação 
do Município, prorrogável a requerimento do 
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em 
caso de doença comprovada, enquanto durar 
o impedimento.

( ) O prazo para o servidor entrar em exercí-c. 
cio será de até 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados da data da posse, sob pena de 
exoneração.

( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo d. 
exercício, os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de con-
curso público.

( ) A carga horária normal do trabalho do ser-e. 
vidor é de 40 (quarenta) horas semanais, 
cumpridas em dias e horários próprios, se não 
houver regulamentação específica.

Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta 15. 
injustificada ao serviço:

( ) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias a. 
intercalados, durante o período de 6 (seis) 
meses.

( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) b. 
dias intercalados, durante o período de 12 
(doze) meses.

( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta) c. 
dias intercalados, durante o período de 24 
(vinte e quatro) meses.

( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa) d. 
dias intercalados, durante o período de 12 
(doze) meses.

( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e e. 
vinte) dias intercalados, durante o período de 
24 (vinte e quatro) meses.
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Em relação ao planejamento de cardápios, assi-17. 
nale a alternativa correta:

( ) O cardápio deve garantir que as necessidades a. 
nutricionais sejam atendidas, por meio de 
alimentos processados por diferentes técnicas 
de preparo, independentemente dos limites 
financeiros disponíveis.

( X ) O planejamento de cardápio tem por obje-b. 
tivo programar tecnicamente refeições que 
atendam pré-requisitos como hábitos alimen-
tares, características nutricionais da clientela, 
qualidade higiênico-sanitária e que estejam 
adequados aos mercados de abastecimento e 
à capacidade de produção da UAN.

( ) A descrição precisa dos equipamentos utili-c. 
zados no processo dificulta e retarda o plane-
jamento do cardápio; é suficiente o conheci-
mento do pessoal e tempo disponíveis.

( ) Para o planejamento de cardápios, é essen-d. 
cial o conhecimento do Indicador de Parte 
Comestível (IPC) dos alimentos, anteriormente 
denominado de Fator de Correção. O IPC é 
uma constante obtida pela divisão do peso 
líquido (gramas) pelo peso bruto (gramas) de 
um determinado alimento.

( ) Os alimentos podem sofrer modificações por e. 
fatores físicos (temperatura), químicos (ação 
de ácidos) e biológicos (fermentos). Tais modi-
ficações podem ser mensuradas por meio 
de uma constante, obtida da relação entre o 
peso do alimento no estado inicial (gramas) 
e o peso do alimento processado (gramas). 
Trata-se do Indicador de Conversão (IC).

Conhecimentos Específicos (35 questões)

Em relação às Unidades de Alimentação e 16. 
Nutrição (UANs), assinale a alternativa correta:

( ) O objetivo de uma UAN é fornecer refeições a. 
nutricionalmente equilibradas e com quali-
dade higiênico-sanitária, o que deve incluir 
as instalações, o ambiente físico e os mani-
puladores. Aspectos ligados à convivência, 
satisfação do cliente com o serviço oferecido 
e disseminação do conceito de alimentação 
saudável são apenas secundários.

( ) Sempre que possível, uma UAN deve visar a b. 
melhoria dos serviços prestados, por meio de 
um planejamento que permita, mesmo que 
superficialmente, o conhecimento dos proces-
sos executados.

( ) Mesmo que não haja planejamento e controle c. 
das etapas executadas pela UAN, a atenção 
dietética pode se dar de forma completa, 
desde que sejam estabelecidos meios tanto 
para a padronização quanto para a diferencia-
ção dos produtos oferecidos.

( X ) Nas UANs brasileiras, grande parte dos pro-d. 
blemas existentes deve-se a funcionários que 
trabalham em turnos diferentes, executando 
a mesma tarefa de formas distintas. Isto acar-
reta variabilidade no processo de produção 
e, conseqüentemente, perdas em qualidade e 
em produtividade.

( ) A padronização do processo de produção de e. 
refeição pode dificultar o trabalho do nutricio-
nista, pois exige o treinamento de funcioná-
rios, o que gera dúvidas e interfere no ritmo 
do trabalho diário. Para o funcionário, esta 
padronização dificulta a execução de tarefas, 
pois gera a necessidade de ordens freqüentes.
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Em relação às Doenças Transmitidas por 19. 
Alimentos (DTAs), assinale a alternativa correta:

( ) Os microrganismos podem ser divididos em a. 
vírus, bactérias e fungos, sendo que o grupo 
dos vírus é responsável pela maioria das DTAs.

( ) Quando microrganismos deteriorantes estão b. 
presentes nos alimentos, além de causar 
doenças podem estragá-los, deixando-os com 
cheiro e sabor desagradáveis.

( ) Os microrganismos multiplicam-se nos ali-c. 
mentos quando encontram condições ideais 
de nutrientes, umidade e temperatura, sendo 
que os patógenos preferem temperaturas 
amenas, em torno de 20° C.

( ) Para evitar a proliferação de patógenos é d. 
importante garantir que os equipamentos 
utilizados na conservação estejam na tempe-
ratura correta: a geladeira deve estar abaixo de 
10º C, e o balcão de self-service, acima de 45° C.

( X ) Para adultos sadios, a maioria das DTAs dura e. 
poucos dias e não deixa seqüelas; para as 
crianças, as grávidas, os idosos e as pessoas 
doentes, as conseqüências podem ser mais 
graves, podendo, inclusive, levar à morte.

Em relação à Ficha Técnica de Preparo (FTP), assi-18. 
nale a alternativa correta:

( X ) Consta na Ficha Técnica de Preparo o tempo a. 
total de preparo, incluindo o pré-preparo e o 
preparo que, por ser um indicador indireto da 
complexidade da preparação, permite avaliar 
se a unidade dispõe de tempo hábil para a 
execução da mesma.

( ) A FTP é um instrumento gerencial de apoio b. 
operacional, pelo qual se faz o levantamento 
dos custos e a ordenação do preparo, sendo 
útil para subsidiar o planejamento de cardá-
pio, mas não para o cálculo do valor nutricio-
nal da preparação.

( ) Com a Ficha Técnica de Preparo, é possível c. 
obter dados per capita, composição centesi-
mal em macro e micronutrientes da prepara-
ção, permitindo a determinação da compo-
sição nutricional da preparação, mas não o 
controle financeiro do preparo.

( ) A FTP é uma ferramenta para o controle dos d. 
gêneros, na qual aparecem discriminados 
todos os ingredientes; detalhamentos sobre 
técnica de preparo, tipos de equipamen-
tos a serem utilizados, as etapas e o tempo 
do processamento são descritos em outro 
documento.

( ) Mesmo que as FTPs contenham a composição e. 
centesimal das preparações, é difícil garantir 
ao cliente e à empresa que determinada pre-
paração tenha sempre o mesmo aspecto físico 
e sensorial.
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A Resolução-RDC ANVISA n21. o 216/04 estabelece as 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Em rela-
ção a elas, assinale a alternativa correta:

( ) Para a correta higienização de hortaliças, fru-a. 
tas e legumes, é necessário remover as partes 
deterioradas, lavar em água corrente, deixar 
de molho em água clorada, cortar e manter 
sob refrigeração até a hora de servir.

( ) O Manual de Boas Práticas é um documento b. 
que descreve o trabalho executado no estabe-
lecimento e a forma correta de o manipulador 
fazê-lo. Informações gerais sobre controle 
de pragas, água utilizada e destino do lixo 
devem constar apenas do POP (Procedimento 
Operacional Padronizado).

( X ) Durante o descongelamento, a carne produz c. 
sucos que podem contaminar outros alimen-
tos com micróbios patogênicos. Portanto, as 
carnes devem ser deixadas na geladeira até o 
completo descongelamento.

( ) O Procedimento Operacional Padronizado d. 
(POP) é um documento que descreve passo-a-
passo como executar as tarefas no estabeleci-
mento, ficando a critério de cada manipulador 
segui-lo.

( ) O Manual de Boas Práticas e os POP devem e. 
ficar sob a responsabilidade do supervisor, 
que deve consultá-lo sempre que surgirem 
dúvidas.

Em relação ao saneamento e segurança na pro-20. 
dução de alimentos, técnica de higienização da área 
física, equipamentos e utensílios, assinale a alternativa 
correta:

( ) Nas áreas de preparo de alimentos, devem ser a. 
colocadas lixeiras sem tampa, para facilitar a 
limpeza. Os banheiros e vestiários não devem 
se comunicar diretamente com as áreas de 
preparo e de armazenamento dos alimentos.

( ) A caixa d’água deve estar conservada, tam-b. 
pada, sem rachaduras, vazamentos, infiltra-
ções e descascamentos, devendo ser lavada e 
desinfetada no mínimo uma vez por ano.

( ) Os ingredientes que não forem utilizados c. 
totalmente podem ser armazenados sem 
identificação, desde que os recipientes sejam 
transparentes, possuam tampa e estejam 
limpos.

( X ) No caso de estabelecimentos abastecidos por d. 
sistema alternativo, como poços artesianos, 
é importante conhecer a qualidade da água 
que está sendo utilizada, a qual deve ser anali-
sada a cada seis meses.

( ) Para ter certeza do completo cozimento de e. 
um alimento, todas as suas partes devem 
atingir, no mínimo, a temperatura de 60º C.
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Quanto à Técnica Dietética (TD), é 23. correto afirmar 
que:

( ) Mesmo com o uso da TD, não é possível a a. 
utilização ideal dos alimentos: sempre haverá 
alguma perda de valor nutritivo ou não obten-
ção dos caracteres sensoriais desejados.

( X ) Um dos objetivos da TD é modificar os alimen-b. 
tos por meio de processos culinários a fim 
de facilitar a digestão. Para substituir alguma 
etapa digestiva inexistente ou prejudicada no 
organismo, existem técnicas culinárias que 
facilitam a digestão.

( ) A princípio, todos os alimentos podem ser c. 
ingeridos crus, desde que seja feita a sepa-
ração das partes comestíveis. A cocção é 
uma etapa dispensável para os alimentos se 
tornarem digeríveis, pois tem função apenas 
sensorial.

( ) Em relação ao componente econômico da TD, d. 
deve-se utilizar o máximo de energia e mão 
de obra para garantir que seja mantido o valor 
nutritivo dos alimentos. Os únicos gastos 
considerados desnecessários são aqueles que 
resultam em resto e sobra limpa, ou seja, cau-
sados por falhas no planejamento.

( ) O calor úmido é um processo de cocção que e. 
pode acontecer através de líquido quente ou 
vapor. É uma cocção rápida, na qual o vapor 
abranda as fibras, hidratando o alimento e 
evitando a ocorrência de perdas nutricionais.

Em relação ao sistema APPCC (Análise de Perigos 22. 
e Pontos Críticos de Controle), assinale a alternativa 
correta:

( X ) O sistema APPCC é racional, pois é baseado a. 
nas causas de enfermidades e de deterioração 
dos alimentos, diferindo do conceito de inspe-
ção tradicional.

( ) No APPCC, os problemas são detectados b. 
pouco tempo após ocorrerem, podendo ser 
adotada uma ação corretiva a curto prazo.

( ) Atualmente não existe mais distinção PCCs c. 
(Pontos Críticos de Controle) e PCs (Ponto 
de Controle). Ponto de controle (PC) é uma 
operação na qual uma medida de prevenção 
ou controle deve ser adotada para eliminar, 
prevenir ou minimizar um ou vários perigos, 
estando diretamente relacionada com a ino-
cuidade do alimento.

( ) A implantação do sistema APPCC requer o d. 
desenvolvimento de várias etapas, que serão 
aplicadas nas seguintes fases produtivas do 
alimento: pré-preparo, preparo e distribuição 
de refeições.

( ) Perigo é uma contaminação inaceitável de e. 
natureza exclusivamente biológica, ligado à 
sobrevivência ou multiplicação de microrga-
nismos que comprometam a segurança (ou 
deterioração do alimento), e/ou produção ou 
persistência inaceitável de toxinas ou outros 
produtos indesejáveis do metabolismo micro-
biano em alimentos.
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Em relação à lactação assinale a alternativa 25. 
correta:

( X ) O leite secretado até três dias após o parto, é a. 
denominado colostro, apresenta característi-
cas específicas, adequadas às necessidades do 
recém-nascido, desempenhando, assim, papel 
mais protetor do que nutricional.

( ) Para a produção de um litro de leite gastam-se b. 
900 kcal de energia, sendo que esta não é dis-
ponibilizada a partir dos depósitos maternos.

( ) A quantidade de ferro no leite humano é c. 
pequena, apesar da alta biodisponibilidade, e 
não é suficiente para atender as necessidades 
do lactente.

( ) Durante a amamentação a nutriz não pode d. 
controlar a ingestão energética com objetivo 
de perder peso, pois poderá trazer prejuízos 
para o processo de lactação.

( ) No cálculo das necessidades energéticas da e. 
nutriz, não há necesidade de um acréscimo 
para a garantia da produção de leite.

Em relação à alimentação do idoso, assinale a 26. 
alternativa correta:

( ) A dificuldade que o idoso possui para detec-a. 
tar o sabor doce dos alimentos o predispõe 
a adoçar mais os alimentos; um comporta-
mento similar não ocorre com relação ao 
sabor salgado.

( ) O idoso apresenta alterações fisiológicas b. 
próprias do processo do envelhecimento 
que levam à diminuição da massa gorda e 
aumento da massa magra.

( X ) A alimentação do idoso deve ser orientada em c. 
função das alterações fisiológicas que ocor-
rem no organismo, juntamente com outras 
que são patológicas e que interferem direta-
mente na alimentação ou nas necessidades 
nutricionais.

( ) O envelhecimento afeta o esvaziamento gás-d. 
trico de uma refeição, tornando-o mais rápido. 
Alterações também na motilidade intestinal 
contribuem para o aparecimento da constipa-
ção, que é freqüente na geriatria.

( ) Um dos fatores mais relevantes na diminuição e. 
do consumo alimentar é aumento da sensi-
bilidade por gostos primários: doce, amargo, 
ácido e salgado.

Em relação à gestação pode-se afirmar que:24. 

( ) As necessidades energéticas na gestação são a. 
maiores visando permitir os ajustes fisiológi-
cos e o aumento dos tecidos maternos, além 
de garantir os substratos para o desenvolvi-
mento fetal. Um adicional energético de 2000 
a 3000 kcal/dia é necessário durante o perí-
odo gestacional.

( ) Na maioria dos casos de diabetes gestacional, b. 
a necessidade materna de insulina no período 
pós-parto e os níveis de glicemia são superio-
res aos valores do período pré-gestacional.

( ) Se a gestante estiver abaixo do peso quando c. 
ficar grávida, um aumento de 7 a 12 kg é 
indicado; e se estiver acima do peso, esse 
aumento deve ser de 12 a 18 kg.

( ) O aumento excessivo de peso materno predis-d. 
põe ao crescimento intra-uterino retardado, e 
o ganho de peso insuficiente está associado à 
macrossomia fetal.

( X ) No cálculo da taxa metabólica basal para e. 
gestantes com sobrepeso ou obesas, pode-se 
usar o peso pré-gestacional, evitando-se 
desta forma que a gestante perca peso no 
período gestacional, sendo que ajustes no cál-
culo das necessidades podem ser necessários 
para que o ganho de peso recomendado seja 
obtido.
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Indique a alternativa 28. correta:

( ) Nas doenças cardíacas, os líquidos podem ser a. 
liberados totalmente, desde que o indivíduo 
tenha a precaução de ingerir alimentos com 
baixo teor de sódio.

( X ) Refeições volumosas, alimentos de difícil b. 
digestão e formadores de gases provocam 
maior distensão do estômago, elevando o 
diafragma; conseqüentemente, causam um 
posicionamento mais elevado do coração, 
podendo, inclusive, restringir a respiração.

( ) Após um infarto do miocárdio, podemos ali-c. 
mentar um indivíduo imediatamente, sendo 
importante, apenas, que a dieta oferecida seja 
pobre em colesterol, gordura saturada e sódio.

( ) Nos hipertensos, acima de 20% do peso teó-d. 
rico, a dieta deve ser hipercalórica, rica em 
proteína e restrita em cloreto de sódio (NaCl).

( ) Na restrição severa de sódio, a quantidade de e. 
cloreto de sódio (NaCl) que pode ser ingerida 
por dia, situa-se entre 3000 a 4000 mg.

Assinale a atribuição do nutricionista na Equipe 29. 
Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN):

( X ) Avaliar qualitativa e quantitativamente as a. 
necessidades de nutrientes baseadas na ava-
liação do estado nutricional do paciente.

( ) Estabelecer o acesso intravenoso para a admi-b. 
nistração da Nutrição Parenteral e proceder o 
acesso intravenoso central, assegurando sua 
correta localização.

( ) Assegurar a infusão do volume prescrito, atra-c. 
vés do controle rigoroso do gotejamento, de 
preferência com uso de bomba de infusão.

( ) Assegurar que qualquer outra droga e /ou d. 
nutriente prescritos, não sejam infundidos 
na mesma via de administração da Nutrição 
Parenteral, sem a autorização formal da EMTN.

( ) Utilizar técnicas preestabelecidas de prepa-e. 
ração da Nutrição Parenteral que assegurem: 
compatibilidade físico-química, esterilidade, 
apirogenicidade e ausência de partículas.

Em relação à definição de dieta normal e suas 27. 
modificações, pode ser afirmado que:

( ) A dieta branda está indicada para os pacientes a. 
com dificuldades de mastigação dos alimen-
tos, assim como pode ser utilizada como dieta 
de transição em alguns pós-operatórios.

( ) Na dieta pastosa, o trabalho digestivo está b. 
facilitado somente pelo pré-preparo dos ali-
mentos, sem nenhuma interferência da coc-
ção dos alimentos. É indicada nas dificuldades 
de mastigação e de digestão.

( ) Na dieta líquida, a função de mastigação e a c. 
digestão bucal estão excluídas. Não precisa 
atender às necessidades nutricionais do indi-
víduo e está indicada em alguns pré e pós-
operatórios, infecções agudas e doenças do 
aparelho digestivo.

( ) A finalidade da alimentação é atender às d. 
necessidades nutricionais do indivíduo. Para 
atingir este objetivo, a dieta deve adaptar 
as condições do paciente, incluindo hábitos 
alimentares, alterações fisiopatológicas, não 
sendo necessário levar em consideração a 
situação sócioeconômica.

( X ) A dieta normal fornece os nutrientes que e. 
correspondem às necessidades de indivíduos. 
Destina-se ao paciente cujas condições clíni-
cas não exigem modificação dietética.
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Quanto aos diversos fatores envolvidos na etiolo-31. 
gia da obesidade, assinale a alternativa correta:

( ) A ação da leptina no sistema nervoso central a. 
(hipotálamo), em mamíferos, promove o 
aumento da ingestão alimentar e o aumento 
do gasto energético, além de regular a função 
neuroendócrina e o metabolismo da glicose e 
de gorduras.

( ) Indivíduos obesos apresentam reduzidos b. 
níveis plasmáticos de leptina, cerca de cinco 
vezes menos que aqueles encontrados em 
sujeitos magros.

( ) A grelina é um peptídeo produzido nas célu-c. 
las adiposas, e está diretamente envolvida na 
regulação do balanço energético em curto 
prazo.

( ) A liberação endógena de grelina encontra-se d. 
aumentada após ingestão alimentar, retor-
nando progressivamente aos valores basais 
próximos ao término do período pós-prandial.

( X ) O tecido adiposo não é apenas um sítio de e. 
armazenamento de triglicérides, é hoje consi-
derado um órgão endócrino. Dentre as diver-
sas substâncias sintetizadas pelo adipócito, 
destacam-se a adiponectina, a angiotensina e 
a leptina.

Em relação à nutrição enteral, assinale a alterna-30. 
tiva correta:

( ) A administração de nutrição por sonda ente-a. 
ral contra-indica a alimentação oral, podendo 
ocasionar riscos para o paciente.

( ) Dietas com proteína íntegra, amido, ácido b. 
graxo de cadeia longa, geralmente são bem 
toleradas em nível gástrico. Essas fórmulas, 
com alto peso molecular, tendem a ter alta 
osmolaridade, custo reduzido e fornecem 
cerca de 1 (uma) kcal/ml.

( ) Ao proceder-se ao cálculo das necessidades c. 
protéicas diárias, deve-se considerar a relação 
de calorias não-nitrogenadas (carboidratos e 
lipídios) para que ocorra sua máxima assimila-
ção. Para pacientes catabólicos, a relação varia 
na proporção de 250-280 kcal/g N2.

( X ) As soluções hiperosmolares infundidas dis-d. 
talmente ao piloro podem causar distúrbios 
hidroeletrolíticos, resultando em desconforto 
abdominal, cólicas, diarréias e outros sintomas 
semelhantes à síndrome de Dumping.

( ) Normalmente, utiliza-se diluição de 0,5 kcal/e. 
ml. Pacientes com intolerância à dieta podem 
necessitar de solução mais diluída, principal-
mente nos casos de diarréia.
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A terapêutica nutricional para portadores de sín-33. 
drome metabólica deve:

( ) Utilizar dietas de alto Índice Glicêmico (IG) a. 
para aumentar a sensibilidade à insulina, 
melhorar a hipertrigliceridemia e diminuir as 
concentrações plasmáticas de HDL-colesterol.

( ) Estimular a ingestão de alimentos de alto b. 
índice glicêmico e com quantidades adequa-
das de fibras alimentares. Além disso, sabe-se 
que as fibras alimentares melhoram a res-
posta glicêmica e as concentrações de insu-
lina pós-prandial.

( X ) Priorizar o consumo de alimentos com baixo c. 
teor de gordura saturada e de ácidos graxos 
trans isômeros, os principais envolvidos no 
aumento da colesterolemia. Assim, os lipídeos 
devem ser constituídos por, no máximo, 10% 
de gorduras poliinsaturadas, 20% de monoin-
saturadas e até 7% de saturadas.

( ) Fornecer aporte protéico semelhante às reco-d. 
mendações da população geral, com ênfase 
no consumo de proteínas de origem animal.

( ) Priorizar a perda ponderal, o que, por si só, e. 
melhora a sensibilidade à insulina, não sendo 
importante a composição dos nutrientes da 
dieta.

Assinale a alternativa 32. correta quanto ao trata-
mento dietético da obesidade.

( X ) É indicada uma redução progressiva da a. 
ingestão energética entre 500 e 1.000 kcal/
dia, para promover uma perda ponderal de 
0,5 (zero vírgula cinco) a 1 (um) kg/semana, e 
as dietas entre 800 e 1.200 kcal não devem ser 
utilizadas.

( ) Dietas que restringem severamente o con-b. 
sumo energético, bem como jejuns prolonga-
dos, são perigosas para a saúde, resultando 
em perdas de grandes quantidades de água, 
eletrólitos, minerais, glicogênio e outros teci-
dos isentos de gordura, com grande redução 
de massa adiposa.

( ) Intervenções dietéticas com diminuição na c. 
ingestão de carboidratos e aumento na inges-
tão de lipídeos podem trazer efeitos positivos 
na redução do peso corporal. No entanto, o 
controle na quantidade de colesterol na dieta 
é necessário, a fim de reduzir as chances de 
ocorrência de problemas cardiovasculares.

( ) A quantidade de fibras alimentares tem d. 
importante função na dieta para redução de 
obesidade, tais como: redução na ingestão 
energética; redução no tempo de esvazia-
mento gástrico; diminuição na secreção de 
insulina e aumento na sensação de saciedade.

( ) À medida que o consumo energético é res-e. 
trito, o gasto energético aumenta, levando à 
redução da perda de peso com o tempo, em 
conseqüência de mudanças na composição 
corporal.
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Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), indi-35. 
que a alternativa correta:

( ) Do Sistema Único de Saúde fazem parte os a. 
centros e postos de saúde, hospitais (exceto 
os universitários), laboratórios, hemocentros 
(bancos de sangue), além de fundações e 
institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ - 
Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital 
Brasil.

( ) Através do Sistema Único de Saúde, todos os b. 
cidadãos que ganham menos de dois salários 
mínimos têm direito a consultas, exames, 
internações e tratamentos nas Unidades de 
Saúde vinculadas ao SUS, sejam públicas (da 
esfera municipal, estadual e federal), ou priva-
das, contratadas pelo gestor público de saúde.

( ) O SUS é destinado a todos os cidadãos e é c. 
financiado com recursos arrecadados através 
de impostos e contribuições sociais pagos 
pela população e recursos do governo federal, 
excluindo recursos estaduais e municipais.

( ) O Sistema Único de Saúde tem como meta d. 
tornar-se um importante mecanismo de 
promoção da eqüidade no atendimento das 
necessidades de saúde da população, ofer-
tando serviços com qualidade adequados às 
necessidades da população de baixa renda.

( X ) O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado e. 
pela Constituição Federal de 1988 e regula-
mentado pelas Leis nº 8080/90 (Lei Orgânica 
da Saúde) e nº 8.142/90, com a finalidade de 
alterar a situação de desigualdade na assistên-
cia à Saúde da população, tornando obrigató-
rio o atendimento público a qualquer cidadão, 
sendo proibidas cobranças de dinheiro sob 
qualquer pretexto.

Em relação à avaliação do crescimento infantil, 34. 
pode ser afirmado que:

( ) A interpretação dos dados antropométricos a. 
por meio do sistema de desvio padrão (ou 
escore Z) expressa a distância em desvios 
padrão (DP) entre os valores observados dos 
índices P/I, P/E, e E/I e os valores da mediana 
ou média da população de referência. Em 
geral, para os três índices antropométricos, 
a OMS estabelece valores entre –3,0 e +3,0 
DP (ou escores Z) como pontos de cortes de 

“normalidade”.
( ) Não é recomendado o uso do Índice de Massa b. 

Corporal (IMC) no diagnóstico nutricional de 
crianças e adolescentes por ainda não ter sido 
divulgado pontos de corte de IMC por idade e 
sexo, para a população de 2 a 20 anos.

( ) O padrão de crescimento do National Center c. 
of Health Statistics (NCHS) de 1977 não é 
indicado como referência pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

( X ) Os índices antropométricos derivados das d. 
medidas de peso e de estatura mais conhe-
cidos e usados no diagnóstico nutricional de 
crianças com até 10 anos de idade são: peso 
por idade (P/I), peso por estatura (P/E), e esta-
tura por idade (E/I).

( ) A relação entre peso e estatura é importante e. 
para detectar deficiências recentes de peso 
e é também o índice recomendado pela 
OMS para avaliar sobrepeso. Portanto, é um 
índice de desnutrição crônica e também de 
sobrepeso.
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Em relação ao Programa Nacional de Imunizações, 37. 
assinale a alternativa correta:

( ) As vacinações obrigatórias serão praticadas a. 
de modo sistemático, de forma gratuita pelos 
órgãos e entidades públicas e de forma paga 
pelas entidades privadas, subvencionadas 
pelo Governo Federal, Estaduais e Municipais, 
em todo o território nacional.

( X ) Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração b. 
do Programa Nacional de Imunizações, que 
definirá as vacinações, inclusive as de caráter 
obrigatório.

( ) Cabe ao Ministério da Saúde (esfera federal) c. 
coordenar e apoiar a parte técnica da execu-
ção do programa, cabendo a órgãos locais o 
suporte material e financeiro.

( ) As ações relacionadas com a execução do d. 
programa são de responsabilidade das 
Secretarias de Saúde Municipais, ou órgãos 
e entidades equivalentes, nas áreas dos seus 
respectivos territórios.

( ) O cumprimento da obrigatoriedade das vaci-e. 
nações poderá ser comprovado pelo Atestado 
de Vacinação emitido pelos serviços públicos 
de saúde, mas não por médicos em exercício 
de atividades privadas, mesmo que devida-
mente credenciados para tal fim pela autori-
dade de saúde competente.

Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), 36. 
pode-se afirmar que:

( ) O SUS, através da Vigilância Epidemiológica, a. 
faz o controle da ocorrência de doenças, seu 
aumento e propagação. No entanto, não 
se envolve com o controle da qualidade de 
remédios, de exames, de alimentos, higiene 
e adequação de instalações que atendem ao 
público, onde atua a Vigilância Sanitária.

( ) O setor privado participa do SUS de forma b. 
majoritária, por meio de contratos e con-
vênios de prestação de serviço ao Estado 

– quando as unidades públicas de assistência 
à saúde não são suficientes para garantir o 
atendimento a toda a população de uma 
determinada região.

( X ) O SUS se propõe a promover a saúde, priori-c. 
zando as ações preventivas, democratizando 
as informações relevantes para que a popu-
lação conheça seus direitos e os riscos à sua 
saúde.

( ) A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, d. 
estabelece duas formas de participação da 
população na gestão do Sistema Único de 
Saúde: as Conferências e os Conselhos de 
Saúde. Nestes, a comunidade pode opinar 
diretamente, definindo, acompanhando a 
execução e fiscalizando as ações de saúde 
esferas federal, estadual e municipal.

( ) Nas Conferências, reúnem-se representantes e. 
do governo e parlamentares para avaliar a 
situação da saúde e propor as diretrizes para 
a formulação da política de saúde nos municí-
pios, nos estados e no país.
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Em relação aos Princípios Fundamentais do 39. 
Código de Ética Profissional dos Nutricionistas, é ver-
dadeiro afirmar que:

( ) O Nutricionista deve ter como princípio básico a. 
o bem-estar do indivíduo e da coletividade, 
empenhando-se na recuperação da saúde, 
em especial quanto à assistência alimentar e 
nutricional, cumprindo e fazendo cumprir a 
legislação em vigor referente à saúde.

( X ) O Nutricionista, atendendo aos princípios da b. 
Ciência da Nutrição, tem como responsabili-
dade contribuir para promover, preservar e 
recuperar a saúde do Homem e deve compro-
meter-se na obtenção de meios que garantam 
ao ser humano condições de satisfação das 
suas necessidades alimentares e nutricionais.

( ) O Nutricionista deve estar, continuamente, c. 
atualizando e ampliando seus conhecimentos 
técnicos e científicos, visando ao bem próprio 
e, conseqüentemente, à efetiva prestação de 
serviços à coletividade.

( ) O Nutricionista deve agir sem caráter trans-d. 
formador, sempre de acordo com os padrões 
sócioculturais do meio onde estiver atuando, 
acatando os preceitos legais e respeitando os 
direitos do indivíduo, sem praticar discrimina-
ção de qualquer natureza.

( ) O Nutricionista deve pautar a sua atuação e. 
profissional na análise crítica da realidade 
política e social do País, independentemente 
da situação econômica.

Sobre a Resolução CFN n38. o 380/2005 do Conselho 
Federal de Nutricionistas que define as áreas de atua-
ção do nutricionista, pode-se afirmar que:

( ) Indústria de Alimentos – nesta área, cabe ao a. 
profissional atuar no desenvolvimento de pro-
dutos relacionados à alimentação e à nutrição. 
É vetado ao profissional a atuação em ativi-
dades de marketing e publicidade científica 
relacionadas à alimentação e à nutrição.

( ) Alimentação Coletiva – nesta área, cabe ao b. 
profissional desenvolver atividades de ali-
mentação e nutrição nos diversos tipos de 
Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) 
e atividades relacionadas ao Programa de 
Alimentação do Trabalhador, mas não inclui as 
atividades próprias da Alimentação Escolar.

( ) Saúde Coletiva – nesta área, o profissional c. 
deve participar de atividades de alimentação 
e nutrição realizadas em políticas e programas 
institucionais, de atenção básica e docência, 
mas não de atividades relacionadas à vigilân-
cia sanitária.

( X ) Nutrição Clínica – nesta área, cabe ao profis-d. 
sional desenvolver atividades de alimentação 
e nutrição realizadas em hospitais, clínicas, 
instituições para idosos, ambulatórios, con-
sultórios, bancos de leite humano, lactários, 
centrais de terapia nutricional, Spas e atendi-
mento domiciliar.

( ) Nutrição em Esportes – nesta área o profissio-e. 
nal deve desenvolver atividades relacionadas 
à atividade física em academias, clubes espor-
tivos e similares.
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Em relação ao diagnóstico da anemia por defici-41. 
ência de ferro, identifique a alternativa correta:

( ) São sinais secundários: fadiga generalizada, a. 
anorexia, palidez de pele e mucosas, menor 
disposição para o trabalho, dificuldade de 
aprendizagem e apatia em crianças.

( ) O nível de hemoglobina é um dos indicadores b. 
que tem sido amplamente utilizado em inqué-
ritos epidemiológicos. O ponto de corte pro-
posto pela OMS para nível de hemoglobina 
indicativo de anemia em crianças menores de 
5 anos e em gestantes é abaixo de 8,0 g/dl.

( ) A saturação percentual de transferrina indica c. 
o estado das reservas de ferro se esgotando 
antes do aparecimento dos sinais clínicos 
de anemia. É considerado o indicador mais 
sensível do estado das reservas de ferro do 
organismo.

( ) Na anemia ferropriva, as hemácias são micro-d. 
cíticas e hipocrômicas devido à carência de 
ferro. Quanto ao Volume Corpuscular Médio 
(VCM), a ocorrência de macrocitose é compa-
tível com o diagnóstico deste tipo de anemia.

( X ) Os sinais e sintomas são inespecíficos e de e. 
difícil detecção, sendo necessários exames 
laboratoriais (sangue) para que seja confir-
mado o diagnóstico de anemia por deficiência 
de ferro.

Em relação à deficiência de ferro e à anemia, assi-40. 
nale a alternativa correta:

( ) O ferro é importante para a saúde materno-a. 
infantil porque reduz a incidência de prema-
turidade e de baixo peso, e o risco de morte 
materna no parto e puerpério. No entanto, 
não está comprovada sua ação benéfica sobre 
a capacidade de aprendizagem da criança ou 
sobre a resistência a infecções.

( ) Atualmente, a anemia por deficiência de ferro b. 
deixou de ser um grave problema nutricional 
mundial em termos de prevalência, devido ao 
aumento da oferta e da ingestão de alimentos 
enriquecidos com ferro.

( X ) A deficiência de ferro pode apresentar-se em c. 
graus variados, desde a depleção dos esto-
ques endógenos sem comprometimentos 
orgânicos, até a anemia por deficiência de 
ferro, que afeta vários sistemas orgânicos.

( ) Na anemia por deficiência de ferro em crian-d. 
ças, as causas estão ligadas principalmente 
à biodisponibilidade, pois o consumo de ali-
mentos fontes de ferro geralmente é elevado.

( ) Em gestantes, as causas da anemia por defi-e. 
ciência de ferro não estão ligadas ao baixo 
consumo ou às reservas de ferro pré-concep-
cionais, mas sim à elevada necessidade do 
mineral em função da formação dos tecidos 
maternos e fetais.



.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

 Página 19

Em relação à desnutrição energético-protéica 43. 
(DEP), assinale a alternativa correta:

( ) Uma das formas graves em que a DEP se a. 
manifesta em crianças é o kwashiorkor, cujos 
sinais são pernas e braços extremamente 
magros e o abdômen saliente devido à hipo-
proteinemia e edema.

( X ) Em crianças, a DEP manifesta-se princi-b. 
palmente em sua forma primária, ou seja, 
quando as crianças não consomem alimentos 
suficientes para satisfazer as suas necessida-
des de energia e de nutrientes.

( ) A DEP grave também pode se manifestar na c. 
forma de marasmo, o qual, por interferir inten-
samente nos processos envolvidos na home-
ostase do organismo, é de tratamento mais 
complicado que o kwashiorkor.

( ) Os sinais de kwashiorkor ocorrem devido a d. 
uma adaptação orgânica ao quadro carencial, 
onde as proteínas do músculo esquelético 
são utilizadas para fornecer energia através da 
neoglicogênese hepática.

( ) Algumas crianças podem apresentar, ao e. 
mesmo tempo, sintomas de marasmo e 
kwashiorkor, num quadro conhecido como 
Kwashiorkor marasmático, diagnosticado 
através da obtenção de mais de dez pontos na 
classificação de McLaren.

Em relação à desnutrição, é 42. correto dizer que:

( X ) O Ministério da Saúde adota a Estratégia da a. 
Saúde da Família como modelo de fortaleci-
mento das ações da Atenção Básica, e vem 
aumentando a cobertura das ações direta-
mente relacionadas à redução da desnutrição 
infantil no país.

( ) A Estratégia da Saúde da Família incorpora e b. 
reafirma os princípios do Sistema Único de 
Saúde, da universalização, centralização, inte-
gralidade e participação da comunidade, e é 
uma das ações prioritárias do Ministério da 
Saúde para a melhoria da saúde e da quali-
dade de vida da população.

( ) A Unidade de Saúde da Família está inserida c. 
no terceiro nível de ações e serviços do sis-
tema local de assistência. Deve estar vincu-
lada à rede de serviços de saúde, de forma 
que se garanta atenção integral aos indiví-
duos e famílias.

( ) Para o combate direto à desnutrição foi d. 
criado, em 1998, o Incentivo de Combate às 
Carências Nutricionais, com a distribuição de 
recursos para as famílias mais pobres (os ges-
tores municipais) adquirirem leite integral ou 
outro produto alimentar.

( ) Dados provenientes do Sistema de Informação e. 
da Atenção Básica (SIAB) para a região Nordeste 
mostraram que houve um aumento nos índi-
ces de desnutrição apesar da implementação 
do programa de Incentivo de Combate às 
Carências Nutricionais.
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Em relação à Carência de Vitamina A (CVA), assi-45. 
nale a alternativa correta:

( ) Em mulheres grávidas habitantes de áreas de a. 
risco, a CVA ocorre especialmente durante o 
primeiro trimestre, quando as demandas para 
formação do feto são maiores.

( ) Apesar de o leite materno não ser uma boa b. 
fonte de vitamina A, a amamentação é reco-
mendada como uma das formas de prevenir a 
CVA em crianças.

( ) A CVA é uma das doenças nutricionais mais c. 
graves em crianças, freqüentemente asso-
ciada à desnutrição energético-protéica 
(DEP). Nestes casos, a cegueira total ocorre 
precocemente devido ao risco aumentado de 
infecção.

( X ) A CVA aparece quando uma criança ou um d. 
adulto não consome alimentos suficientes 
ricos em vitamina A ou não consome gordu-
ras suficientes. As gorduras e os óleos facili-
tam a absorção da vitamina A.

( ) Entre os alimentos de origem animal, o fígado e. 
é uma boa fonte de vitamina A; no entanto, 
seu uso no tratamento dietético da CVA não 
é recomendado por apresentar alto teor de 
colesterol.

Em relação à diarréia infantil, é 44. correto afirmar 
que:

( ) É muito provável que uma criança eutrófica, a. 
habitante de um local com condições ideais 
de higiene, não apresente nenhum episódio 
diarréico no primeiro ano de vida.

( ) A utilização de medicação anti-diarréica é b. 
recomendada nos casos em que seja com-
provada a presença de agente deletério de 
origem bacteriana no trato gastrointestinal da 
criança.

( X ) Crianças menores de 2 anos são mais sensíveis c. 
à diarréia devido à facilidade para disseminar 
infecções entéricas, maior proporção de água 
corporal total, maior facilidade de desidrata-
ção, defesas imaturas e ocorrência concomi-
tante de parasitoses.

( ) Quanto aos mecanismos envolvidos no pro-d. 
cesso diarréico, o mecanismo inflamatório ou 
exsudativo é aquele caracterizado por fezes 
líquidas volumosas, devido à hipersecreção 
de água e eletrólitos.

( ) Um dos mecanismos envolvidos no processo e. 
diarréico é o osmolar, caracterizado por redu-
ção da motilidade intestinal e aumento do 
tempo de contato dos solutos com a mucosa, 
o que provoca fermentação.
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Em relação ao Banco de Leite Humano (BLH), assi-47. 
nale a alternativa correta:

( X ) A preocupação com a oferta de leite humano a. 
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e o 
fato de existirem situações onde o RN não 
pode receber o leite de sua própria mãe, 
remetem à implementação e ao funciona-
mento adequado do BLH nas maternidades.

( ) O BLH é um centro especializado, não obri-b. 
gatoriamente ligado a um hospital materno 
e/ou infantil, responsável pela promoção e 
incentivo ao aleitamento materno e execução 
de: coleta, processamento e controle de qua-
lidade do colostro, do leite de transição e do 
leite humano maduro, para posterior distribui-
ção, sob prescrição médica ou de nutricionista.

( ) É responsabilidade do BLH: orientar, executar c. 
e desenvolver as operações de seleção, classi-
ficação, processamento, controle clínico e de 
qualidade do leite humano. Não compete ao 
BLH a promoção do Aleitamento Materno.

( ) São objetivos do BLH: coletar leite humano, d. 
estocá-lo e regular a sua demanda; organizar 
cadastro das doadoras para possibilitar a 
coleta domiciliar. O BLH não deve se envolver 
na etapa de distribuição do leite; esta deve 
ficar sob a responsabilidade das beneficiadas.

( ) Em relação à higiene, cabe ao BLH observar e. 
o controle da autenticidade e das proprie-
dades bacteriológicas do leite, logo após a 
sua coleta. Esses cuidados eliminam a neces-
sidade de controle durante a conservação e 
estocagem, o que aumentaria os custos.

Em relação ao que determina a resolução RDC 46. 
no 216, de 15 de setembro de 2004, que estabelece as 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação, assinale a 
alternativa correta:

( ) Limpeza é a operação que compreende duas a. 
etapas: a higienização e a desinfecção.

( ) Higienização é a operação de remoção de b. 
substâncias minerais e ou orgânicas indesejá-
veis, tais como terra, poeira, gordura e outras 
sujidades.

( ) Saneantes: são substâncias ou preparações c. 
destinadas à limpeza de ambientes coletivos 
e/ou públicos, em lugares de uso comum e no 
tratamento de água.

( ) Anti-sepsia é a operação de redução, por d. 
método físico e ou agente químico, do 
número de microrganismos em nível que não 
comprometa a qualidade higiênico-sanitária 
do alimento.

( X ) Desinfecção é a operação que visa a redução e. 
de microrganismos presentes na pele em 
níveis seguros, durante a lavagem das mãos 
com sabonete anti-séptico ou por uso de 
agente anti-séptico após a lavagem e seca-
gem das mãos.



.

Secretaria Municipal de Administração

Página 22

Em relação à Doença Celíaca (DC), é 50. correto afir-
mar que:

( ) A DC é considerada uma doença eminente-a. 
mente infanto-juvenil, pois os sintomas da 
doença nunca se manifestam na idade adulta.

( ) O surgimento dos sintomas e sua severidade b. 
dependem da presença, mas não da quanti-
dade, de alimentos fontes de glúten na dieta 
do indivíduo.

( ) O tratamento recomendado para a DC é a c. 
dieta isenta de glúten até que os sintomas 
desapareçam e a mucosa se recupere, o 
que pode ser confirmado através de biópsia 
intestinal. São então liberadas quantidades 
progressivamente maiores de glúten, até o 
retorno ao normal.

( X ) Entre os sintomas mais comumente encontra-d. 
dos na DC estão dor de estômago, flatulência, 
diarréia crônica, dores nos ossos e juntas, der-
matite herpetiforme.

( ) Um indivíduo que apresente a forma assinto-e. 
mática de DC não possui risco de complica-
ções e pode continuar ingerindo alimentos 
fontes de glúten normalmente.

Quanto à presença de lactário em hospitais, assi-48. 
nale a alternativa correta:

( ) A localização do lactário não depende do tipo a. 
de hospital, mas é necessário que sejam consi-
derados os fatores de menor possibilidade de 
contaminação, particularmente provenientes 
de crianças e recém-nascidos doentes.

( X ) A construção do lactário deve variar em tama-b. 
nho de acordo com a finalidade do hospital, 
devendo apresentar uma área que ofereça 
facilidades para limpeza e manutenção das 
condições higiênicas exigidas pelo Código de 
Normas Sanitárias.

( ) Quanto à sua localização, deve ser próximo, c. 
tanto quanto possível, do movimento de pes-
soal, pacientes e visitantes, de forma a faci-
litar a distribuição de fórmulas e supervisão 
adequada.

( ) A área total destinada aos lactários, em geral, d. 
deve ser padronizada de modo a facilitar a 
implementação de programas de controle de 
qualidade.

( ) O lactário deve ter sala de lavagem contígua à e. 
sala de preparo, facilitando o funcionamento 
e reduzindo o risco de contaminação.

Em relação ao cuidado terapêutico de pacientes 49. 
hipertensos, é verdadeiro afirmar que:

( ) Uma redução de peso corporal não está asso-a. 
ciada à redução da pressão arterial.

( ) A restrição de sódio inclui: redução da quanti-b. 
dade de sal na elaboração de alimentos; restri-
ção das fontes industrializadas de sal e libera-
ção do uso de sal de adição nas refeições.

( X ) No tratamento devem ser incluídas: modifica-c. 
ções de hábitos de vida, manutenção de dieta 
alimentar adequada, prática de atividade 
física regular e, em alguns casos, a utilização 
de medicamentos.

( ) É recomendado limitar a ingestão de cloreto d. 
de sódio (NaCl) a 6 g/dia, considerando ape-
nas o sal de adição. O sódio contido nos ali-
mentos não é importante.

( ) Deve-se optar por alimentos com reduzido e. 
teor de gordura; é especialmente importante 
eliminar do cardápio as gorduras do tipo 
mono e poliinsaturadas.
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