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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Febre chikungunya tem sinais que lembram 

dengue 
 
A infecção pelo vírus chikungunya provoca 

sintomas parecidos com os da dengue, porém mais 
dolorosos. No idioma africano makonde, o nome 
chikungunya significa "aqueles que se dobram", em 
referência à postura que os pacientes adotam diante 
das penosas dores articulares que a doença causa. 

Em compensação, comparado com a dengue, 
o novo vírus mata com menos frequência. Em idosos, 
quando a infecção é associada a outros problemas de 
saúde, ela pode até contribuir como causa de morte, 
porém complicações sérias são raras, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Este ano, já houve 20 casos da infecção 
notificados no Brasil desde maio, de acordo com o 
Ministério da Saúde. Mas, até o momento, todos são 
importados: 19 pacientes contraíram o vírus no Haiti e 
um, na República Dominicana. Isso significa que não 
há evidências de que o vírus esteja circulando entre os 
mosquitos do país. 

Segundo o secretário de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, a maioria dos 
casos são de pessoas que fazem parte da missão 
brasileira no Haiti: soldados, missionários e 
profissionais da saúde. Os pacientes são dos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande 
do Sul e Paraná. 

Por ser transmitido pelo mesmo vetor da 
dengue, o mosquito Aedes aegypti, e também pelo 
mosquito Aedes albopictus, a infecção pelo 
chikungunya segue os mesmos padrões sazonais da 
dengue, de acordo com o infectologista Pedro Tauil, 
do Comitê de Doenças Emergentes da Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI). O risco aumenta, 
portanto, em épocas de calor e chuva, mais propícias à 
reprodução dos insetos. Eles também picam 
principalmente durante o dia. A principal diferença de 
transmissão em relação à dengue é que o Aedes 
albopictus também pode ser encontrado em áreas 
rurais, não apenas em cidades. 

Diferentemente da dengue, que tem quatro 
subtipos, o chikungunya é único. Uma vez que a 
pessoa é infectada e se recupera, ela se torna imune à 
doença. Quem já pegou dengue não está nem menos 
nem mais vulnerável ao chikungunya: apesar dos 
sintomas parecidos e da forma de transmissão similar, 
tratam-se de vírus diferentes. Entre quatro e oito dias 
após a picada do mosquito infectado, o paciente 
apresenta febre repentina acompanhada de dores nas 
articulações. Outros sintomas, como dor de cabeça, 
dor muscular, náusea e manchas avermelhadas na 
pele, fazem com que o quadro seja parecido com o da 
dengue. A principal diferença são as intensas dores 
articulares. 
 
Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia 

 

Questão 01  
 
Sobre o chikungunya, é CORRETO afirmar: 

(A) Os sintomas são semelhantes aos da dengue, 
porém, menos dolorosos. 
 

(B) Assim como a dengue, o vírus mata com 
bastante frequência. 
 

(C) Até o momento houve 20 casos da infecção no 
Brasil, mas todos os casos são importados. 
 

(D) Não é transmitido pelo mesmo vetor da dengue, 
não seguindo, portanto, os mesmos padrões 
sazonais. 

Questão 02  
 
Releia: “O risco aumenta, portanto, em épocas de calor 
e chuva, mais propícias à reprodução dos insetos”. A 
palavra em destaque pode ser substituída, sem alterar 
o sentido da frase, por: 

(A) Favoráveis. 
(B) Independentes. 
(C) Inoportunas. 
(D) Sedentárias. 

Questão 03  
 
Observe o verbo em destaque na frase: “Quem já 
pegou dengue não está nem menos nem mais 
vulnerável ao chikungunya”. Sintaticamente, ele 
exerce a função de: 

(A) Verbo intransitivo. 
(B) Verbo transitivo indireto. 
(C) Verbo impessoal. 
(D) Verbo transitivo direto. 

Questão 04  
 
O emprego das vírgulas nesta oração “Os pacientes 
são dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Amazonas, Rio Grande do Sul e Paraná”, dá-se pela 
regra: 

(A) Marcar intercalação do adjunto adverbial. 
(B) Marcar inversão da oração. 
(C) Marcar elipse (omissão) do verbo. 
(D) Separar entre si elementos coordenados, 

dispostos em enumeração. 

Questão 05  
 
Grande poeta (poetisa) da literatura brasileira. 
Escreveu o poema “Quadrilha”, a seguir: 
 

João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava 
Lili  
que não amava ninguém.  
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o 
convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
Fernandes  
que não tinha entrado na história. 

(A) João Cabral de Melo Neto. 
(B) Carlos Drummond de Andrade. 
(C) Cecília Meireles. 
(D) Clarice Lispector. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  
 
Quantas impressoras são necessárias para imprimir 
285 cópias por minuto, Sabendo que uma impressora 
imprime 15 cópias por minuto? 

 

(A) 13 impressoras. 
(B) 15 impressoras. 
(C) 18 impressoras. 
(D) 19 impressoras. 

 

Questão 07  
 
Um terreno possuía 15 metros de largura por 28 
metros de comprimento antes de ter sua cerca mudada 
de lugar. Após mudarem a cerca de lugar, o terreno 
passou a ter 22 metros de largura por 35 metros de 
comprimento. A área do terreno teve um aumento de 
quantos metros quadrados ao mudarem a cerca? 

 

(A) 280 m². 
(B) 350 m². 
(C) 405 m². 
(D) 485 m². 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos: 
 

A= { 2 , 4 ,5,  7 , 9 ,12, 16 , 20 , 23 } 
B= { 1 , 6 , 5 , 7 , 11 , 23 , 27 } 

 
Com base nestas informações, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

(A) 2 ∉ A 

(B) 27 ∈ A 
(C) A ∩ B = {5 , 7 , 23} 
(D) A U B = {2} 

 

Questão 09  
 
Uma loja fez uma promoção baixando o preço de um 
produto de R$840,00 para R$714,00, sendo assim, 
podemos afirmar que o produto teve um desconto de: 

 

(A) 12,8% 
(B) 25% 
(C) 18% 
(D) 15% 
 

Questão 10  
 
Resolva a expressão e assinale a opção CORRETA: 

 

 
 
 

(A)  

 

(B)  

(C) 14,5 
 

(D) 15 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
Analise a manchete da notícia publicada no site 
http://exame.abril.com.br: "Garotinho quer ver 
inquérito sobre votação de royalties". Assinale a 
alternativa que melhor descreve o termo ROYALTIES: 
 

(A) Uma importância cobrada pelo governo para 
possibilitar a extração de recursos naturais em 
todo o território brasileiro. 
 

(B) Uma importância cobrada pelo governo baseada 
no percentual de arrecadação de tributos 
federais que devem ser aplicados na área da 
educação.  
 

(C) Uma importância cobrada pelo proprietário de 
uma patente de produto, processo de produção, 
marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, 
para permitir seu uso ou comercialização. 
 

(D) Uma importância cobrada pelo proprietário de 
uma empresa autossustentável que explora o 
ecossistema de um território. 

 

Questão 12  
 
Assinale a alternativa que representa um país da 
América do Sul, que, assim como o Brasil, é 
governado por uma Presidenta: 
 

(A) Argentina. 
(B) Colômbia. 
(C) Costa Rica. 
(D) Equador. 

 

Questão 13  
 
A Copa do Mundo de futebol FIFA 2014 teve a 
participação de 32 equipes, representando países de 
diversos locais no mundo, proporcionando a 
integração entre os povos. Assinale a alternativa que 
apresenta o mapa da ÁFRICA: 
 
 
 

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

 

Questão 14  
 
Acerca do histórico do município de Maria Helena, a 
primeira indústria que surgiu na cidade foi: 
 

(A) Coop Vale São Paulo. 
(B) Usina Paraná. 
(C) Mineradora São Paulo. 
(D) Serraria Santa Terezinha. 

 

Questão 15  
 
Acerca da Tecnologia, o ANDROID está presente em 
forma de: 

 
 

(A) Sistema Operacional para dispositivos móveis. 
(B) Editor de Texto para o Sistema Operacional 

Windows. 
(C) Leitor de filmes Blu-Ray. 
(D) Hardware para os Smartphones. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 16  
 
O atendimento nutricional ambulatorial em pediatria é 
realizado por meio de consultas individuais com o 
nutricionista. A conduta nutricional deve considerar as 
informações socioeconômicas, clínicas e alimentares 
colhidas na anamnese. O primeiro passo do plano 
alimentar consiste no cálculo da dieta com base nas 
recomendações nutricionais vigentes. O valor 
energético total (VET) é obtido por meio do peso 
expresso em quilogramas (kg) e a recomendação 
energética por unidade de peso segundo faixa etária. 
De acordo com a tabela, a seguir, assinale a alternativa 
que apresenta o cálculo correto do VET de uma 
criança com idade de 04 anos, do sexo feminino, que 
apresenta 15 kg. 

 

Recomendações de Ingestão de 
Energia – FAO/OMS (1985) 

Idade 
(anos) 

Energia 
(kcal/kg) 

 

1 - 2 105  

2 - 3 100  

3 - 5 95  

 Meninos Meninas 

5 - 7 90 85 

7 - 10 78 67 

 
(A) VET – 1600 kcal. 
(B) VET – 1425 kcal. 

(C) VET – 1200 kcal. 
(D) VET – 1350 kcal. 

 

Questão 17  
 
A avaliação do estado nutricional é o principal passo 
na avaliação da saúde de crianças e populações. Na 
pediatria, quando as medidas de peso e estatura são 
difíceis de serem obtidas, podem-se utilizar outros 
parâmetros antropométricos como indicadores 
alternativos do estado nutricional para pré-escolares, 
escolares e adolescentes. Assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, esses parâmetros: 

 
(A) Circunferência do Braço, Prega Cutânea 

Triciptal e Circunferência Muscular do Braço. 
 

(B) Circunferência do Braço, Altura do joelho e 
Circunferência da Cintura. 
 

(C) Circunferência da Panturrilha, Prega Cutânea 
Biciptal e Circunferência Muscular do Braço. 
 

(D) Circunferência do Braço, Prega Cutânea Biciptal 
e Circunferência Muscular do Braço. 

 

Questão 18  
 
A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é o 
refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, 
causando diversos sintomas. Com relaçãoàs 
características mais importantes da dieta da criança 
com DRGE, atribua V (Verdadeiro) ou F (Falso) às 
afirmativas, a seguir: 
 

(  ) O volume da dieta deve ser reduzido e o 
espessamento aumentado. 

(  ) As frutas devem ser oferecidas sob a 
forma de papas. 

(  ) As refeições de sal podem ser líquidas. 
(  ) Deve-se reduzir o número de refeições e 

aumentar o intervalo entre elas para 
evitar os vômitos. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA: 

 
(A) F, F, V, V. 
(B) V, V, F, V. 
(C) V, V, F, F. 
(D) V, V, V, F. 
 

Questão 19  
 
Visando promover a saúde e os hábitos saudáveis, as 
principais orientações nutricionais sobre alimentação 
foram reunidas em um guia alimentar. A Pirâmide 
Alimentar Brasileira (PHILIPPI, S. T. et al., 1999) é um 
guia para escolha dos alimentos. Com relação aos 
grupos alimentares da pirâmide, e suas porções de 
consumo diário, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Grupo das carnes e ovos – 1 a 2 porções. 
(B) Grupo das frutas – 3 a 5 porções. 
(C) Grupo do leite, queijo e iogurte – 3 porções. 
(D) Grupo do arroz, massa, pão, batata e mandioca 

– 9 a 11 porções. 
 

Questão 20  
 
O desenvolvimento de micro-organismos nos 
alimentos pode levar a alterações em sua composição 



Cargo: NUTRICIONISTA                                                                 Página 

 

- 6 - 

química, em suas propriedades sensoriais ou ainda em 
sua estrutura. Este processo recebe o nome de 
deterioração. Assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, as alterações que ocorrem devido ao 
crescimento microbiano, levando à rejeição do 
alimento. 

 
(A) Modificações na viscosidade do alimento. 
(B) Alterações da cor devido à produção de 

pigmentos. 
(C) Crescimento de bolores. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 21  
 

A avaliação subjetiva global (ASG) é um método 
clínico que avalia o estado nutricional baseado em 
características da história e exame físico do paciente. 
Com relação às alternativas, a seguir, todas fazem 
parte do exame físico, EXCETO: 

 
(A) Perda de gordura subcutânea (tríceps, tórax). 
(B) Vômitos e diarreia. 
(C) Edema de tornozelo. 
(D) Ascite. 

 

Questão 22  
 
Os inquéritos dietéticos são métodos utilizados para 
avaliação de consumo alimentar de indivíduos e 
populações. Esses métodos podem fornecer 
informações, tanto qualitativas como quantitativas, a 
respeito da ingestão alimentar. Com relação aos 
inquéritos dietéticos, atribua V (Verdadeiro) ou F 
(Falso) às afirmativas, a seguir: 
 

(  ) Métodos quantitativos de avaliação de 
consumo alimentar tem como principal 
objetivo conhecer a quantidade de 
calorias, macro e micronutrientes 
ingerida pelo paciente. 

 
(  ) O recordatório de 24 horas é um método 

simples, fácil e tem como vantagem 
caracterizar o consumo alimentar  
habitual do indivíduo. 

 
(  ) O questionário de frequência de consumo 

alimentar é um método quantitativo que 
possibilita avaliar o consumo usual de 
macro e micronutrientes, permitindo a 
associação com doenças crônicas. 

 
(  ) Métodos qualitativos de avaliação de 

consumo alimentar tem como principal 
objetivo conhecer o hábito alimentar do 
paciente. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA: 

 
(A) V, F, F, V. 
(B) V, V, F, F. 
(C) V, V, F, V. 
(D) F, V, V, V. 

 

Questão 23  
 

A seguir estão algumas das principais complicações 
relacionadas com a Terapia Nutricional Enteral (TNE). 
Assinale a alternativa que contém a associação 
CORRETA, quanto à complicação e sua descrição. 

 

I) Complicação mecânica. A) Distensão abdominal. 

II)Complicação gastrointestinal. B) Obstrução do cateter 
nasoenteral. 

III) Complicação pulmonar. C) Sinusite. 

IV)Complicação 
otorrinolaringológica. 
 

D) Aspiração. 

 
(A) I-A, II-D, III-B, IV-C.  
(B) I-B, II-D, III-A, IV-C. 
(C) I-B, II-A, III-D, IV-C. 
(D) I-B, II-D, III-C, IV-A. 

 

Questão 24  
 

Com relação aos efeitos fisiológicos das fibras 
alimentares, todas alternativas estão corretas, 
EXCETO: 

 
(A) No estômago, as fibras têm efeito de diminuir o 

esvaziamento gástrico e aumentar a saciedade 
pós-prandial. 
 

(B) No cólon, as fibras têm efeito de diminuir o 
volume fecal e diminuir o número de bactérias. 
 

(C) No fígado, as fibras têm efeito de aumentar a 
excreção de sais biliares e diminuir o colesterol. 
 

(D) No intestino delgado, as fibras têm efeito de 
diminuir a velocidade do trânsito intestinal. 

 

Questão 25  
 

A avaliação do estado nutricional tem como objetivo 
identificar os distúrbios nutricionais, possibilitando 
uma intervenção adequada de forma a auxiliar na 
recuperação ou manutenção do estado nutricional do 
indivíduo. Métodos subjetivos e objetivos podem ser 
utilizados para essa avaliação. Assinale a alternativa 
que apresenta CORRETAMENTE os métodos 
subjetivos: 

 
(A) Exame físico e avaliação subjetiva global. 
(B) Antropometria e composição corpórea. 
(C) Parâmetros bioquímicos. 
(D) Consumo alimentar. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Maria Helena 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
 
 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

             

14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   

             


