
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: TARDE 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

3. Após a conferência de seus dados pessoais, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser 

feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.  

EXEMPLO:   
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (quatro) alternativas, classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas 
uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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Conselhos durante um terremoto 

                                                       Affonso 
Romano de Sant’Anna 
 
           A ruína nos dá lições de vida. 
           Desabam prédios no centro da 
cidade do México num estrondoso 
terremoto. Racham pias, os espelhos se 
partem, água escura irrompe das paredes e 
tudo começa a afundar. Na rua os carros 
balançam igual gelatina, começa uma 
chuva apocalíptica de vidros e depois 
tijolos, ferro e pó, até que a morte se 
esconda sob os escombros.  
           Mas __ todo instante nos chegam 
notícias de que bebês sobreviveram seis 
dias sob os destroços, casais resistiram sob 
os entulhos e outros, apesar de 
desabarem inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos. 
           Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam, a ruína nos dá lições de 
vida. Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes, mas não 
se sabe onde nem _______milagre surgem 
forças, propiciando o resgate e nos livrando 
do total aniquilamento. 
          Todos já estivemos e estaremos em 
algum terremoto. Um terremoto é onde a 
paisagem nos trai. Um terremoto é 
quando se quebrou a solidariedade entre o 
seu ponto de vista e as coisas. Um 
terremoto não é só quando o caos 
demoniacamente toma conta do cosmos. 
Um terremoto, eu lhes digo o que é: é a 
hora da traição da natureza. Ou da traição 
também dos homens, se quiserem. Um 
terremoto, minha amiga, é quando, como 
agora, você está se separando. Você me 
diz de soslaio, querendo-não-querendo 
conversar, você vai me dizendo que seu 
casamento está desmoronando. Você está 
________ da pele, com a voz meio 
sepultada lançando um grito de socorro, e 
aqui com a equipe de salvamento posso lhe 
lançar a frase: a ruína nos dá lições de 
vida. 
          Terremoto é a hora da traição do 
amigo, que invejoso concorre como inimigo 
e lança fel ___ a amizade era mel, e 
envenena __ rima de seus dias sendo Caim 
em vez de Abel.  

           Por isso, há que afixar conselhos 
sobre __ hora do terremoto. Como nos 
abrigos antiatômicos, nas indústrias do 
perigo, há que adiantar as medidas a serem 
tomadas quando o terremoto vier. Daí o 
primeiro conselho é: não entre em pânico 
acima do tolerável. Lembre que todo 
terremoto é passageiro. Porque este é o 
sortilégio dos terremotos: nenhum 
terremoto é permanente, embora muitos e 
tanta coisa nele pereçam para sempre. 
Mesmo os mais profundos e autênticos 
cataclismos não duram mais que 
pouquíssimos, embora diabólicos, 
segundos. 
          Outro conselho: embora rápido e 
fulminante, nada garante que ele não torne 
a se repetir. Há que estar atento também 
para o fato de que esse movimento é 
interior e exterior.  O que desabou por cima 
não é tudo. É sintoma apenas do que se 
moveu por baixo. Um terremoto autêntico 
vem mesmo de camadas profundas e a 
superfície só vai acalmar quando as 
camadas geológicas lá dentro se ajeitarem 
de novo. 
          Sobretudo, depois do terremoto ___ 
que aprender com as ruínas. Porque os 
engenheiros que me perdoem, mas a ruína 
é fundamental. É a hora do retorno. E se 
vocês me permitissem discretamente citar 
Heidegger, com ele eu diria que a ruína só 
é negativa para aquele que não entende a 
necessidade de demolição. Pois a tarefa do 
indivíduo é refazer-se a partir de suas 
ruínas. Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa, catar os 
cacos do país. Depois da demolição 
poderemos nos erguer na luminosidade do 
ser. Ruína, neste sentido, não é 
decadência. Ao contrário: é a hipótese de 
soerguimento. 
         As ruínas do presente nos ensinam 
que um terremoto é quando não há mais o 
centro das coisas. E o México foi o centro, 
o centro do centro - a capital, que foi 
arrasada. Mas aprendendo com a ruína, ali 
já nos prometem o verde. Já tracejam 
planos de jardim ___ as crianças e as flores 
povoarão o amanhã.  
         Amigo, amiga, terremotos ocorrem 
sempre e muitos aí perecem. Mas a função 
do sobrevivente é sobreviver reconstruindo. 
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         A ruína, além da morte, nos dá lições 
de vida. 
 
01) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto, na 
ordem em que aparecem: 
a)  a, por que, embaixo, onde, a, a, há, 
onde. 
b)  à, porque, em baixo, aonde, a, a, à, 
onde. 
c)  a, porque, em baixo, aonde, à, à, há, 
aonde. 
d)  à, por que, embaixo, onde, à, a, a, 
aonde. 
 
02) Assinale a afirmação incorreta: 
a)  A partir dos momentos difíceis, o 
homem pode reconstruir sua vida. 
b)  O autor, ao recorrer a um fato real 
ocorrido no México, aproveita para discutir 
também questões existenciais e filosóficas 
do ser humano. 
c)  O autor faz referência a um texto que 
narra a história de dois irmãos. 
d)  Devemos seguir rigorosamente os 
conselhos para que não sejamos vítimas de 
terremotos, como o ocorrido no México. 
 
03) Em todas as alternativas o 
significado das palavras destacadas 
está adequado ao texto, exceto em:   
a)  “...inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos.” (= ILESOS). 
b)  “Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam...” (= VÁLIDO).        
c)  “...este é o sortilégio dos 
terremotos...” (= CASTIGO). 
d)  “...embora muitos e tanta coisa nele 
pereçam para sempre...”  (= ACABAM). 
 
04) Assinale a alternativa em que o 
trecho retirado do texto não apresenta 
sentido conotativo: 
a)  “Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes...” 
b)  “Um terremoto autêntico vem mesmo 
de camadas profundas e a superfície...” 
c)  “...com a voz meio sepultada 
lançando um grito de socorro...” 
d)  “Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa...” 
 

05) Marque a alternativa em que a 
palavra destacada está grafada 
corretamente, de acordo com o 
significado expresso pelo contexto geral 
da frase: 
a)  O barco emergiu rapidamente após 
o acidente em alto-mar.  
b)  Fiz tanto esforço físico que estou 
lasso. 
c)  A vultuosa quantia roubada pelos 
ladrões ainda não foi recuperada. 
d)  Hoje fui ao supermercado e agora a 
dispensa está repleta de mantimentos. 
 
06) Assinale a alternativa que não 
apresenta um conectivo lógico: 
a) E. 
b) Ou. 
c) Não. 
d) Par. 
 
07) Em uma prova cuja nota máxima era 
100, Paula, Abel e Bruno tiraram juntos 
228 pontos. A nota de Bruno era maior 
que a de Paula em 44 pontos, já a nota 
de Abel ultrapassava a metade da nota 
de Bruno em 22 pontos. Quantos pontos 
Paula e Abel tiraram juntos? 
a) 128 pontos.  
b) 138 pontos. 
c) 145 pontos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08) A tabela verdade de uma proposição 
do tipo P(p, q, r, s) possui quantas 
linhas? 
a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 
d) Essa informação é impossível de ser 
dada sem os valores lógicos de p, q, r e s.  
 
09) Determine o valor lógico da sentença 
“ 5²=25 ou 3 é par”: 
a) É uma negação. 
b) É uma proposição composta. 
c) É verdade. 
d) É falsidade.  
 
10) Uma reta passa, necessariamente, 
por 2 pontos distintos e, por sua vez, 
esses dois pontos são ligados por uma 
única reta. Desenhando em uma folha 10 
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pontos distintos, qual o número máximo 
de retas que podem ser formadas 
ligando-os? 
a) 45 retas. 
b) 55 retas. 
c) 60 retas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11) Até pouco tempo, antes de tomar 
posse como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Alexandre de 
Moraes, era filiado a qual Partido 
Político? 
a) DEM. 
b) PMDB. 
c) PSDB. 
d) PT. 
 
12) Estado do nordeste brasileiro 
conhecido como a “Terra dos 
Marechais”, por ser o berço de 
nascimento de Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto, é o local onde 
Fernando Collor de Mello iniciou sua 
carreira política e atualmente o 
representa no Senado Federal: 
a) Alagoas. 
b) Maranhão. 
c) Pernambuco. 
d) Sergipe. 
 
13) Nossa Constituição Federal 
completará 30 anos em outubro, quando 
de sua promulgação mais um Estado foi 
criado em nosso país. Que Estado fará 
aniversário juntamente com nossa Carga 
Magna? 
a) Amapá. 
b) Rondônia. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
 
14) O verbo “malufar” não existe 
oficialmente, porém foi incorporado ao 
nosso vocabulário para designar fatos 
políticos escusos. Quando da expedição 
da ordem de prisão de Paulo Maluf, o 
Ministro Edson Fachin determinou 
também a perda de seu mandato 
político. Que cargo Maluf ocupava 
quando de sua prisão no final do ano 
passado? 
a) Deputado Estadual em São Paulo. 

b) Deputado Federal por São Paulo. 
c) Governador de São Paulo. 
d) Senador por São Paulo. 
 
15) As DRIs propostas pelo Food and 
Nutrition Board (FND) que substituiram 
asRecommended Dietary Allowances 
(RDAs) para a população americana e as 
Recommended Nutrient Intakes (RNIs) 
para a população canadense, 
consideraram a preocupação 
contemporanea com a qualidade de vida 
e a natureza variável da dieta., sendo um 
importante avanço para o planejamento 
e a avaliação das dietas de indivíduos 
saudáveis em um grupo. Considerando 
os nutrientes e os indicadores utilizados 
para estimar as necessidades, marque a 
alternativa correta: 
a) A Ingestão adequada (AI) de 
carboidratos foi estabelecida em função do 
fornecimento da quantidade mínima de 
glicose usada para o cérebro sem a 
utilização de outra fonte de energia 
(proteína e gordura) para todos os estágios 
da vida. 
b) As proteínas tiveram seus valores 
recomendados em função de valores 
obtidos em estudos de balanço nitrogenado 
em todos os estágios da vida. 
c) Os valores estabelecidos do 
percentual de gordura para crianças e 
adolescentes foram diferenciados em 
função da alimentação predominantemente 
láctea na infância e o período de transição, 
além da inconsistência dos estudos que 
estabeleciam a relação da quantidade de 
gordura ingerida na infância e o risco de 
doença crônica no adulto. 
d) A Ingestão adequada (AI) de fibras 
foi baseada na ingestão mediana 
observada, sem considerar o risco de 
doença coronariana na população em 
estudo. 
 
16) A promoção da alimentação 
adequada e saudável faz parte dos 
cuidados da atenção nutricional 
devendo estar em associação com às 
demais ações de atenção à saúde do 
SUS, contribuindo para o enfrentamento 
do atual cenário epidemiológico, 
aumento significativo de doenças 
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crônicas não transmissíveis (DCNT) e 
importantes mudanças no consumo 
alimentar da população brasileira. As 
vertentes de atuação do Ministério da 
Saúde referentes à Promoção da 
Alimentação Saudável incluem medidas 
de incentivo, de proteção e de apoio 
para viabilizar  escolhas alimentares 
saudáveis à população. Em relação as 
vertentes adotadas pelo Ministério da 
Saúde, identifique uma medida de 
proteção: 
a) Campanhas publicitárias e eventos 
de mobilização. 
b) Regulamentação da rotulagem de 
produtos dirigidos a lactentes. 
c) Cantinas saudáveis nas escolas. 
d) Ações educativas nas unidades 
básicas de saúde. 
 
17) A Ingestão Adequada (AI) de 
fibraspara uma criança de 3 anosé: 
a) AI de 19g/dia. 
b) AI de 14g/dia. 
c) AI de 25g/dia. 
d) AI de 20g/dia. 
 
18) Sobre a alimentação complementar, 
marque a alternativa correta: 
a) A clara do ovo deve ser introduzida a 
partir do sexto mês de idade como fonte 
protéica, principalmente na impossibilidade 
de oferecer a carne. 
b) O mel deve ser introduzido a partir 
do sexto mês de idade em substituição ao 
açúcar por ser menos processado e útil 
para aumentar a densidade energética das 
preparações. 
c) Apesar do fígado apresentar um 
elevado teor de ferro de excelente absorção 
e também de vitaminas deve ser 
introduzido na alimentação complementar 
da criança a partir de um ano, devido ao 
seu elevado teor alergênico. 
d) O sal iodado, além de fornecer o 
iodo, é importante para que a criança se 
adapte à alimentação da família; porém, 
seu uso deve ser moderado e restrito 
àquele adicionado às papas salgadas, 
devido a limitada capacidade de 
concentração renal e também a formação 
de bons hábitos alimentares. 
 

19) No aconselhamento nutricional de 
adolescentes, para evitar a obesidade ou 
carênciasnutricionais, o nutricionista 
deve: 
a) Permitir o consumo de lanches uma 
vez que na adolescência eles prevalecem e 
são consumidos no lugar das refeições, 
mas estimulara escolha de alimentos e 
bebidas saudáveis para compor os lanches. 
b) Estimular o adolescente a omitir o 
café da manhã (desjejum), porque os 
estudos indicam associação com bons 
resultados alimentares, incluindo menor 
circunferência abdominal e índice de massa 
corporal, menos pressão arterial elevada, 
lipídios no sangue e níveis de glicemia em 
jejum. 
c) Recomendar suplementação 
nutricional para todos os adolescentes, não 
necessitando de situações especiais, uma 
vez que a alimentação habitual não 
fornecesse todos os nutrientes necessários, 
nem as quantidades adequadas.  
d) Orientar os pais sobre a 
necessidade da não participação deles no 
processo, respeitado o desejo de 
autonomia e independência social do 
adolescente. 
 
20) Marque a alternativa que apresenta 
uma indicação de terapia nutricional 
enteral em crianças: 
a) Enterocolitesevera. 
b) Coma por tempo prolongado. 
c) Fístula no TGI com débito > 500 
mL/dia. 
d) Condições que requerem repouso 
intestinal. 
 
21) O tempo máximo recomendado para 
congelar um produto manipulado e/ou 
uma embalagem de produto 
industrializado aberta em temperatura de 
-6 a -10°  é: 
a) 10 dias. 
b) 20 dias. 
c) 30 dias. 
d) 90 dias. 
 
22) De acordo com a legislação vigente, 
marque a alternativa correta: 
a) A reutilização do óleo não é 
permitida. 
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b) Após a utilização, o óleo deve ser 
descartado na rede de esgoto ou em águas 
pluviais. 
c) Os óleos e gorduras utilizados nas 
frituras podem ser aquecidos a mais de 
cento e oitenta graus Celsius, quando estes 
nãoapresentam alterações das 
características sensoriais como cor, sabor e 
odor ou formação de espuma e fumaça. 
d) Os óleos e gorduras utilizados nas 
frituras não devem ser aquecidos a mais de 
cento e oitenta graus Celsius. 
 
23) Identifique um fator intrínseco que 
interfere no metabolismo dos 
microrganismos: 
a) Conteúdo em elementos nutritivos 
(composição do alimento). 
b) Irradiação. 
c) Umidade relativa do ambiente. 
d) Temperatura. 
 
24) O Decreto nº 7.272/2010 que instituiu 
A Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, estabeleceu 
diretrizes para elaboração do Plano 
Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional. Em relação as diretrizes, 
analise as alternativas abaixo: 
1 - Promoção do acesso universal à 
alimentação adequada e saudável, com 
prioridade para as famílias e pessoas em 
situação de insegurança alimentar e 
nutricional; 
2 - Instituição de processos 
permanentes de educação alimentar e 
nutricional, pesquisa e formação nas 
áreas de segurança alimentar e 
nutricional e do direito humano à 
alimentação adequada; 
3 - Fortalecimento das ações de 
alimentação e nutrição exclusivamente 
no nível terciário de atenção à saúde , de 
modo articulado às demais ações de 
segurança alimentar e nutricional; 
4 - Promoção do acesso universal à 
água de qualidade e em quantidade 
suficiente, com prioridade para as 
famílias em situação de insegurança 
hídrica e para a produção de alimentos 
da agricultura familiar e da pesca e 
aquicultura. 
São diretrizes do Decreto Nº 7.272/2010: 

a) As afirmativas 1, 2 e 4. 
b) As afirmativas 1, 3 e 4. 
c) As afirmativas 1 e 3. 
d) As afirmativas 3 e 4. 
 
25) A quem se destina o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE): 
a) Destina-se aos alunos da educação 
básica matriculados em escolas federais, 
estaduais e municipais na educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio, 
excluindo a educação de jovens e adultos. 
b) Destina-se a alunos de toda a 
educação básica (educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e educação de 
jovens e adultos) matriculados em escolas 
públicas, filantrópicas e em entidades 
comunitárias (conveniadas com o poder 
público). 
c) Destina-se a alunos de toda a 
educação básica, matriculados somente na 
rede de ensino municipal. 
d) Destina-se exclusivamente a alunos 
da educação infantil, matriculados em 
escolas públicas, filantrópicas e em 
entidades comunitárias (conveniadas com o 
poder público). 
 
26) A prevalência de sobrepeso e 
obesidade e o aparecimento cada vez 
mais precoce das doenças crônicas não 
transmissíveis decorrentes de padrões 
dietéticos composto por altos teores de 
sódio, gorduras totais, colesterol, 
carboidratos refinados, baixos teores de 
ácidos graxos insaturados e fibras, 
aliados à rotina de trabalho sedentário e 
à falta de tempo para as refeições 
adequadas, indicam a necessidade de 
implementação de medidas que visem o 
controle e a redução do problema. No 
Brasil, ainda que muito tenha que ser 
feito, o Ministério da Saúde fomentou 
algumas estratégias. Identifique uma 
estratégia específica de promoção de 
alimentação saudável para promoção da 
saúde: 
a) Campanhas de divulgação em 
massa dos dados referentes às mortes e 
sequelas provocadas por acidentes de 
trânsito. 
b) Dia Nacional de Combate ao Fumo. 
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c) Guia Alimentar para a População 
Brasileira. 
d) Práticas corporais/atividade física no 
ambiente de trabalho 
 
27) De acordo com a legislação, são 
atividades privativas dos nutricionistas: 
a) Estudos e trabalhos experimentais 
em alimentação e nutrição. 
b) Atuação em marketing na área de 
alimentação e nutrição. 
c) Controle de qualidade de gêneros e 
produtos alimentícios. 
d) Assistência dietoterápica hospitalar, 
ambulatorial e a nível de consultórios de 
nutrição e dietética, prescrevendo, 
planejando, analisando, supervisionando e 
avaliando dietas para enfermos. 
 
28) O Programa de Alimentação do 
Trabalhador - PAT busca estimular o 
empregador a fornecer alimentação 
nutricionalmente adequada aos 
trabalhadores, por meio da concessão 
de incentivos fiscais, tendo como 
prioridade o atendimento aos 
trabalhadores de baixa renda. Nele o 
empregador pode conceder aos 
trabalhadores, a seu critério, as 
seguintes opções: 
a) Refeição pronta, cesta de alimentos, 
documento de legitimação para aquisição 
de refeição pronta ou gêneros alimentícios. 
Sendo a refeição pronta e a cesta de 
alimentos concedidos tanto na modalidade 
de serviço próprio ou de fornecimento de 
alimentação coletiva. Já o documento de 
legitimação para aquisição de refeição 
pronta ou gêneros alimentícios, apenas na 
prestação de serviço de alimentação 
coletiva. 
b) Refeição pronta, cesta de alimentos, 
documento de legitimação para aquisição 
de refeição pronta ou gêneros alimentícios, 
somente na modalidade de fornecimento de 
alimentação coletiva. 
c) Refeição principal pronta ou cesta de 
alimentos, não sendo permitido conceder 
documento de legitimação para aquisição 
de refeição pronta ou gêneros alimentícios. 
d) Refeição pronta ou documento de 
legitimação para aquisição de refeição 

pronta ou gêneros alimentícios, não 
podendo conceder cesta de alimentos. 
 
29) Sobre aprevenção da anemia 
ferropriva na criança, marque a 
alternativa correta: 
a) A fortificação de alimentos como 
estratégia de prevenção de anemia na 
criança, alcança poucos segmentos da 
população, devido ao aumento significativo 
no preço e as alterações nas características 
organolépticas do produto pelos sais de 
ferro. 
b) A educação nutricional é uma 
excelente estratégia a longo prazo,  porque 
suas atividades estão voltadas para o 
combate dos fatores determinantes da 
carência nutricional. 
c) A fortificação do leite de vaca em pó 
ou líquido é superior aos resultados com 
uso de fórmulas lácteas na prevenção de 
anemia no lactente, tanto pelo preço alto 
das fórmulas como pela adequação dos 
nutrientes. 
d) O uso de panela de ferro, deve ser 
recomendado de forma rotineira sem 
necessidade de monitoramento, pois o 
aporte de ferro oferecido por essa 
estratégia é suficiente para suprir na 
necessidades diárias do lactente. 
 
30) A osteoporose é considerada um 
importante problema de saúde pública 
mundial, pela sua prevalência, 
morbidade e mortalidade e alto custo do 
tratamento. Considerando os fatores de 
riscos modifcáveis, destaca-se a 
ingestão suficientedos micronutrientes 
que influenciam o metabolismo ósseo, 
através da homeostase do cálcio, 
estrutura óssea, taxa de remodelamento 
ósseo e sistema endócrino, que são 
eles: 
a) Sódio e vitamina B12. 
b) Cálcio e fósforoapenas. 
c) Cálcio, magnésio, fósforo, fluor, 
cobre, zinco, potássio, proteína, vitamina D 
e K, oligossacarídeos (inulina e 
oligofrutose). 
d) Sódio e Vitamina E. 
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CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               
 
 


