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A B C

A 

Exemplo: 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo 
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e 
densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. 
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares. 
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco porta-
objetos entregues pelo fiscal de sala. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do 
início da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, 
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do teste seletivo.  
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 17 de julho de 2017 a partir das 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ-PI 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Nutricionista 
 

 

Data da Prova:  
16 de julho de 2017 

Duração:  
3 (três) horas 

30 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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Leia o texto seguinte, de Chico Buarque de Holanda: 
 

Valsinha 

 

Um dia ele chegou tão diferente 

Do seu jeito de sempre chegar. 

Olhou-a de um jeito muito mais quente 

Do que sempre costumava olhar 

E não maldisse a vida tanto 

Quanto era seu jeito de sempre falar. 

E nem deixou-a só num canto 

Pra seu grande espanto 

Convidou-a pra rodar. 

Então ela se fez bonita 

Como há muito tempo não queria ousar 

Com seu vestido decotado 

Cheirando a guardado 

De tanto esperar. 

Depois os dois deram-se os braços 

Como há muito tempo 

Não se usava dar 

E cheios de ternura e graça 

Foram para a praça 

E começaram a se abraçar. 

E ali dançaram tanta dança 

Que a vizinhança toda despertou 

E foi tanta felicidade 

Que toda a cidade se iluminou 

E foram tantos beijos loucos 

Tantos gritos roucos 

Como não se ouviam mais 

Que o mundo compreendeu 

E o dia amanheceu em paz. 

 

 

 

01) Além de ser poético, o texto de Chico Buarque pode 
se classificado como: 

 

A) Científico. 

B) Descritivo. 

C) Jornalístico. 

D) Narrativo. 
 

02) “Um dia ele chegou tão diferente”. Estava diferente 
em suas: 

 

A) Amizades. 

B) Atitudes. 

C) Crenças. 

D) Leituras. 
 

03) As transformações apresentadas por ele 
desencadearam transformações na personagem 
feminina. Essas transformações podem ser 
sintetizadas no verso: 

 

A) “Convidou-a pra rodar” 

B) “E não maldisse a vida tanto” 

C) “Então ela se fez bonita” 

D) “Olhou-a de um jeito muito mais quente” 
 

04) Em “Então ela se fez bonita” o predicado classifica-se 
como: 

 

A) Indeterminado. 

B) Nominal. 

C) Verbal. 

D) Verbo-nominal. 
 

05) Chegar, olhar, falar são verbos que estão no: 
 

A) Gerúndio. 

B) Infinitivo. 

C) Particípio. 

D) Subjuntivo. 
 

06) A frase que contraria a norma culta quanto à 
colocação pronominal é: 

 

A)  Brevemente nos encontraremos para tratar do 
assunto referente à aposentadoria. 

B) Em se confirmando essa previsão, os bancos baixarão 
os juros dos cartões de crédito.  

C) Com muita luta e perseverança, tudo se conquista. 

D) Enviarei-te todos os comprovantes de pagamento das 
prestações do carro. 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                      QUESTÕES DE 1 A 10 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 4  

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ-PI 

07) As normas de concordância verbal estão 

inteiramente respeitadas na frase: 

 

A) Publicaram-se, nos jornais, as notícias sobre as 

investigações de corrupção. 

B) Não restou quaisquer vestígios de fraude nas 

licitações.  

C) O tumulto começou quando deu duas horas e os 

portões do estádio foram abertos. 

D)  Necessitavam-se de mais informações sobre a 

atuação do policial na ocorrência. 

 

08) O texto abaixo teve sua pontuação alterada. Assinale 

a opção que respeita as normas da língua culta 

padrão. 

 

A) Para dar conta das tarefas domésticas, trabalhar sete 

horas, fazer ginástica e cursar pós-graduação, a 

mulher do século XXI precisa cronometrar o tempo e 

se desdobrar. 

B) Para dar conta, das tarefas domésticas; trabalhar 

sete horas, fazer ginástica e cursar pós-graduação a 

mulher, do século XXI precisa cronometrar o tempo, 

e se desdobrar. 

C) Para: dar conta das tarefas domésticas, trabalhar 

sete horas, fazer ginástica e cursar pós-graduação a 

mulher do século XXI, precisa cronometrar o tempo 

e, se desdobrar. 

D) Para dar conta das tarefas, domésticas, trabalhar, 

sete horas, fazer ginástica, e cursar pós-graduação, a 

mulher do século XXI precisa, cronometrar o tempo e 

se desdobrar. 

 

09) Levando em conta a regência verbal, assinale a 

alternativa que contraria a norma culta. 

 

A) Não nos foi possível assistir a todas as 

comemorações. 

B) Preferia-me às outras sobrinhas, pelo menos nessa 

época. 

C) Avisaram-no que chegaríamos logo. 

D) Apesar de tudo, nunca admiti perdoar-lhe o que me 

fez. 

10) Assinale a opção CORRETA em que o emprego do 

acento indicativo de crase é facultativo. 

 

A) Quem se vir em apuros, deve recorrer à justiça. 

B) Antigamente a estrada ia até à cachoeira. 

C) Não digo à ela quando voltarei à esta cidade. 

D) Peço à Vossa Excelência que compreenda minha 

decisão. 
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11) De acordo com a Constituição Federal Brasileira, 

julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) 

ou falsas (F):  

 

(___) É vedada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas sem 

fins lucrativos. 

(___) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras 

atribuições, controlar e fiscalizar procedimentos, 

produtos e substâncias de interesse para a saúde e 

participar da produção de medicamentos, 

equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 

outros insumos. 

(___) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

A sequência CORRETA corresponde a: 

 

A) V  V  V. 

B) F  V  V. 

C) V  F  F. 

D) F  V  F. 

 

12)  De acordo com a Lei 8080/90, é CORRETO afirmar 

que:  

 

A) O dever do Estado em relação à saúde exclui o das 

pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

B) Os níveis de saúde da população não expressam a 

organização social e econômica do País. 

C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 

Único de Saúde-SUS, em caráter suplementar. 

D) Os Municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de 

saúde que lhes correspondam. 

 

13)  Para receberem os recursos, de acordo com a Lei nº 

8.142, de 28/12/90, os Municípios, os Estados e o 

Distrito Federal deverão contar com, EXCETO:  

 

A) Fundo de Saúde 

B) Organizações não governamentais 

C) Conselho de Saúde 

D) Plano de saúde 

 

 

 

 
 

 

14)  Implementar o Sistema Nacional de Sangue, 

Componentes e Derivados, em âmbito 

administrativo, de acordo com a Lei 8.080/90, é 

atribuição de: 

 

A) Somente Estados, Distrito Federal e Municípios. 

B) União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

C) Somente União. 

D) Somente União e Estados. 

 

15)  São fundamentos da Atenção Básica, EXCETO:  

 

A) Possibilitar acesso universal e contínuo a serviços de 

saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 

como porta de entrada aberta e preferencial da rede 

de atenção. 

B) Adscrever os usuários e desenvolver relações de 

vínculo e responsabilização entre as equipes e a 

população adscrita, garantindo a continuidade das 

ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

C) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a 

saber: integrando as ações programáticas e demanda 

espontânea; articulando as ações de promoção à 

saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, 

tratamento e reabilitação.  

D) Minimizar a territorialização, a fim de tornar o 

atendimento humanizado e resolutivo. 

 

16)  No que diz respeito à Política Nacional de Atenção 

Básica, são responsabilidades comuns a todas as 

esferas de governo, EXCETO: 

 

A) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção 

e de gestão com base nos fundamentos e diretrizes 

assinalados. 

B) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da 

Família pelos serviços municipais de saúde como 

tática prioritária de expansão, consolidação e 

qualificação da Atenção Básica à Saúde. 

C) Garantir a infraestrutura necessária ao 

funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de 

acordo com suas responsabilidades. 

D) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, 

na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as 

diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                          QUESTÕES DE  11 A 20 
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17)  Conforme orientações e especificações do manual de 

infraestrutura do Departamento de Atenção 

Básica/SAS/MS, é recomendado que as Unidades 

Básicas de Saúde disponibilizem, EXCETO: 

 

A) Consultório médico/enfermagem; consultório 

odontológico e consultório com sanitário; 

consultórios exclusivos para fisioterapeutas e 

psicólogos; 

B) Área de recepção, local para arquivos e registros; 

sala de vacinas; área de dispensação de 

medicamentos e sala de armazenagem de 

medicamentos (quando há dispensação na UBS); 

C) Sala de procedimentos; sala de coleta; sala de 

curativos; sala de observação; 

D) Sala multiprofissional de acolhimento à demanda 

espontânea; sala de administração e gerência; sala 

de atividades coletivas para os profissionais da 

atenção básica. 

 

18)  As atribuições dos profissionais das equipes de 

atenção básica devem seguir as referidas disposições 

legais que regulamentam o exercício de cada uma 

das profissões. São atribuições comuns a todos os 

profissionais, EXCETO: 

 

A) Manter atualizado o cadastramento das famílias e 

dos indivíduos no sistema de informação indicado 

pelo gestor municipal e utilizar, de forma 

sistemática, os dados para a análise da situação de 

saúde, considerando as características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e 

epidemiológicas do território, priorizando as 

situações a serem acompanhadas no planejamento 

local; 

B) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, 

quando necessário, no domicílio e nos demais 

espaços comunitários (escolas, associações, entre 

outros); 

C) Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade 

por meio da realização de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde e prevenção de 

agravos; e da garantia de atendimento da demanda 

espontânea, da realização das ações programáticas, 

coletivas e de vigilância à saúde; 

D) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 

manter os cadastros atualizados. 

 

 

19)  À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 

compete, EXCETO:  

 

A) Definir e coordenar o sistema de rede de 

laboratórios de saúde pública. 

B) Participar da execução, controle e avaliação das 

ações referentes às condições e aos ambientes de 

trabalho. 

C) Participar do planejamento, programação e 

organização da rede regionalizada e hierarquizada 

do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação 

com sua direção estadual. 

D) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde e gerir e executar os serviços 

públicos de saúde. 

 

20)  De acordo com a Lei 8.080/90, quais das afirmativas 

abaixo estão ERRADAS? 

 

1 - O processo de planejamento e orçamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) é ascendente, do nível local até 

o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 

compatibilizando-se as necessidades da política de 

saúde com a disponibilidade de recursos em planos 

de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito 

Federal e da União. 

2 - Os planos de saúde são a base das atividades e 

programações de cada nível de direção do Sistema 

Único de Saúde (SUS), e seu financiamento é previsto 

na respectiva proposta orçamentária. 

3- É vedada a transferência de recursos para o 

financiamento de ações não previstas nos planos de 

saúde, exceto em situações emergenciais ou de 

calamidade pública, na área de saúde. 

 

A) Nenhuma 

B) Todas 

C) Apenas 1 

D) Apenas 1 e 3  
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21) Uma das medidas mais utilizadas na avaliação 
antropométrica é o peso. Soma de todos os 
componentes corpóreos. Algumas de suas definições 
são importantes para a anamnese nutricional; sobre 
elas, marque a alternativa CORRETA. 

 

A) Peso habitual é o peso ideal corrigido para a 
determinação das necessidades nutricionais, quando 
a adequação de peso for inferior a 95% ou superior a 
115%. 

B) Peso ajustado é utilizado como referência da 
avaliação de mudanças recentes de peso. 

C) O peso atual é um valor subjetivo ideal, de acordo 
com a estatura, gênero e idade. 

D) A adequação do peso é a porcentagem de adequação 
do peso atual em relação ao ideal ou desejável. 

 

22)  Na lista de compras de uma família de 5 pessoas, 
qual a compra mensal de arroz, leite e feijão? 
Considere os dados do quadro abaixo: 
 

Alimento Per capta Fator de correção 

Arroz 60 g - 

Leite 500 ml - 

Feijão 50 g 1,03 

 

A) 20 kg de arroz, 72 litros de leite  e  10 kg de feijão. 

B) 12 kg de arroz, 70 litros de leite  e  18 kg de feijão. 

C) 08 kg de arroz, 80 litros de leite  e  12 kg de feijão. 

D)  09 kg de arroz, 75 litros de leite  e   8kg de feijão. 
 

23)  Admitem-se quatro divisões para as doenças 

transmitidas por alimentos: toxinose, infecção, 

toxinfecção e intoxicação. Encontre a alternativa que 

apresenta uma bactéria causadora de infecção 

alimentar, pela contaminação cruzada de leite e 

derivados e carne e o seu quadro clínico pode ser 

confundido com apendicite. 

 

A) Yersinia enterocolitica 

B) Bacillus cereus emético 

C) Bacillus cereus clássico 

D) Proteus sp 

 

 

 

 

24)  A picamalácia é caracterizada pela ingestão 
persistente de substâncias inadequadas com 
pequeno ou nenhum valor nutritivo como o sabão, 
tijolo, gelo, cal de parede, cinza de cigarro e frutas 
verdes. O obstetra confirmou a prática de 
picamalácia pela gestante e solicitou 
acompanhamento da psicologia e nutrição. O 
nutricionista deve: 

 

A) Excluir leite e seus derivados da dieta da gestante 
para não ocorrer a formação do quelato que 
suportaria o pH elevado no intestino delgado, 
dificultando a absorção do ferro, visto que a anemia 
é uma das possíveis causas da picamalácia. 

B) Responder ao médico que a prática de picamalácia 
não requer o aconselhamento de nutricionista por 
não promover deficiências nutricionais 
significativas. 

C) Fazer as mudanças na dieta e suplementar quando 
necessário para corrigir as deficiências nutricionais. 

D) Fazer uma orientação de dieta rica em zinco, sem 
preocupar com outros nutrientes, visto que a 
deficiência de zinco é a única causa de picamalácia 
realmente comprovada na literatura. 

 

25)  O tipo mais comum de cálculo renal é composto de 
oxalato de cálcio e a orientação atual para a ingestão 
de cálcio na nefrolitíase é. 

 

A) Restringir severamente o cálcio na dieta para 
diminuir o cálculo urinário e prevenir recorrência de 
nefrolitíase. 

B) Manter o cálcio da dieta para não induzir 
hiperoxáluria secundária, não induzir balanço 
negativo de cálcio e perda de massa óssea. 

C) Restringir o cálcio da dieta para induzir a 
hiperoxáluria e diminuir o risco de formação de 
cálculos. 

D) Utilizar DRIs de ingestão desse mineral para 
pacientes litiásicos que é de aproximadamente 2.500 
mg/dia. 

 

26)  A circunferência da panturrilha, é um marcador de 
desnutrição e uma medida sensível de massa 
muscular em idosos (WHO, 1995). O ponto de corte 
para ambos os gêneros é: 

 

A) 20 cm 

B) 26 cm 

C) 31 cm 

D) 36 cm 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                   QUESTÕES DE 21 A 30 
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27)  Fruta que contém um composto neurotóxico 

depurado pelos rins, que o acúmulo dessa 

neurotoxina na vigência de função renal reduzida ou 

inexistente, pode desencadear uma série de sintomas 

e até o óbito, dependendo da quantidade ingerida da 

fruta e do tempo para atendimento. 

 

A) Abacaxi 

B) Abacate 

C) Carambola 

D) Graviola 

 

28)  Em pediatria o quadro clínico de desnutrição grave 

é diferenciado segundo a presença de marasmo ou 

kwashiorkor. Na prática clínica também são 

encontradas formas mistas (kwashiorkor-

marasmático). O kwashiorkor caracteriza-se por:  

 

A) Gordura cutânea escassa ou ausente, albumina sérica 

normal. 

B) Presença de edema associado à hipoalbuminemia, 

função hepática alterada. 

C) Hipoalbuminemia, função hepática normal, a 

temperatura corporal tende à hipotermia. 

D) Edema ausente e albumina sérica normal, muito 

magra. 

 

29)  Na orientação dietética para portadores da doença 

de Wilson, deve-se: 

 

A) Eliminar a ingestão de alimentos que apresentam 

elevado teor de cobre, como chocolate, noz, 

cogumelo, mariscos, lentilha. 

B) Eliminar a ingestão de alimentos que apresentam 

elevado teor de magnésio, como grãos de soja, 

espinafre, cavala, figo seco. 

C) Eliminar a ingestão de alimentos que apresentam 

elevado teor de ferro e os que aumentam sua 

absorção, como fígado bovino, carnes, alimentos 

fortificados com ferro, feijão e outras leguminosas, 

folhosos verdes-escuros e frutas ricas em vitamina C. 

D) Eliminar a ingestão de alimentos que apresentam 

elevado teor de cálcio, como leite e derivados, couve, 

brócolis. 

 

30)  Ressecção do pâncreas está associada a algumas 

complicações pós-operatórias, como saciedade 

precoce, retardamento do esvaziamento gástrico, 

deiscência da anastomose, diarreia e esteatorreia. O 

estado nutricional desempenha um papel importante 

na incidência das complicações e na sobrevida após a 

ressecção. A albumina sérica é um dos indicadores 

mais populares do estado nutricional e seus níveis 

baixos estão correlacionados com: 

 

A) Piora da cicatrização, diminuição da síntese de 

colágeno na ferida operatória ou anastomose e 

prejuízo da resposta imunológica. 

B) Piora da cicatrização, diminuição da síntese de 

colágeno na ferida operatória ou anastomose, 

melhora da resposta imunológica. 

C) Piora da cicatrização, aumento da síntese de 

colágeno na ferida operatória ou anastomose e 

prejuízo da resposta imunológica. 

D) Melhora da cicatrização, aumento de síntese de 

colágeno na ferida operatória ou anastomose e 

melhora da resposta imunológica. 

 
 


