
1 
 

Município de Palma Sola 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 03 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Nutricionista NASF 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Com relação à Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF), analise: 

 I - Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) não se constituem em porta de entrada do 

sistema, e devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir das demandas 

identificadas no trabalho conjunto com as equipes Saúde da Família; 

 II - O NASF 1 deverá ser composto por, no mínimo cinco profissionais de nível superior de ocupações 

não coincidentes entre: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional da Educação Física; 

Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista; Médico Homeopata; Nutricionista; 

Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; e Terapeuta Ocupacional;  

 III - O NASF 2 deverá ser composto por no mínimo quatro profissionais de nível superior de 

ocupações não coincidentes; 

 IV - Uma das ações de responsabilidade de todos os profissionais que compõem os NASF, a serem 

desenvolvidas em conjunto com as Equipes de Saúde da Família é identificar, em conjunto com a ESF e a 

comunidade, as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

02. Segundo a Portaria nº 2488, de 21 de outubro de 2011, não compete ao Ministério da Saúde:  

A) Prestar apoio institucional aos gestores dos estados, ao Distrito Federal e aos municípios no 

processo de qualificação e de consolidação da Atenção Básica. 

B) Contribuir com o financiamento tripartite da Atenção Básica. 

C) Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento da Atenção Básica. 

D) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças nos cursos de 

graduação e pós-graduação na área da saúde visando à formação de profissionais com perfil 

adequado à Atenção Básica. 
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03. A Portaria n° 3124, de 28 de dezembro de 2012, redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de 

Atenção Básica para populações específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências. Sobre 

a Modalidade NASF 3, assinale a alternativa correta: 

A) Nessa modalidade, nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 30 horas. 

B) Cada NASF 3 deverá estar vinculado a no mínimo 3 Equipes Saúde da Família. 

C) Cada ocupação que compõe o NASF 3, considerada isoladamente, deve ter no mínimo 20 horas 

e no máximo 44 horas de carga horária semanal. 

D) A soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular no mínimo 80 

horas semanais.  

 

04. Anemia perniciosa, formigamento nos dedos das mãos e dos pés, depressão e demência são 

sinais/sintomas da deficiência de: 

A) Proteína. 

B) Vitamina C. 

C) Vitamina B12. 

D) Ferro. 

 

05. Os índices antropométricos utilizados na avaliação nutricional de crianças com idade entre 5 (cinco) 

e 10 (dez) anos são: 

A) Peso para idade, IMC para idade e estatura para idade. 

B) Peso para idade, peso para estatura, IMC para idade e Estatura para idade. 

C) Peso para estatura e estatura para idade. 

D) IMC para idade e estatura para idade. 

 

06. “Essencial para o crescimento e desenvolvimento normal. Importante para formação e manutenção 

dos ossos e dentes normais. Influencia a absorção e o metabolismo do fósforo. Tóxico em grandes 

quantidades.”  

O texto acima se refere à qual substância? 

A) Vitamina A. 

B) Vitamina E. 

C) Vitamina K. 

D) Vitamina D. 
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07. Segundo o Ministério da Saúde (2009), a introdução de alimentos complementares antes dos 6 (seis) 

meses de idade está associada a: 

A) Menor número de hospitalizações por doença respiratória. 

B) Maior absorção de nutrientes importantes, como ferro e zinco. 

C) Maior número de episódios de diarreia. 

D) Menor risco de desnutrição. 

 

08. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro é uma das estratégias da PNAN para o combate da 

deficiência de ferro no Brasil e objetiva a prevenção e controle da anemia por meio da administração 

profilática de suplementos de ferro às crianças de: 

A) 6 a 24 meses. 

B) 0 a 18 meses. 

C) 6 a 18 meses. 

D) 0 a 24 meses. 

 

09. A circunferência muscular do braço tem forte associação com a desnutrição proteico-calórica, por 

refletir a perda muscular e a fórmula para seu cálculo inclui: 

A) Circunferência do braço e dobra cutânea bicipital. 

B) Circunferência do braço e dobra cutânea tricipital. 

C) Circunferência do braço, dobras cutâneas tricipital e bicipital. 

D) Dobras cutâneas tricipital e bicipital. 

 

10. O gasto energético de repouso (GER) é a energia gasta nas atividades necessárias para manter as 

funções corporais normais e a homeostase. São fatores que afetam o GER, exceto: 

A) Idade. 

B) Clima. 

C) Sexo. 

D) Atividade física. 

 

11. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a enzima envolvida na digestão gástrica das 

proteínas: 

A) Ptialina. 

B) Tripsina. 

C) Pepsina. 

D) Lipase. 
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12. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A ___________________ representa o valor de ingestão de um nutriente estimado para cobrir a necessidade de 

50% dos indivíduos saudáveis de determinada faixa etária, estado fisiológico e sexo.”  

A) UL. 

B) RDA. 

C) AI. 

D) EAR. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

TEXTO 
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13. “...estudaram 843 galáxias de todos os tipos (...)” (linha 15). Caso a pessoa utilizada para tratamento 

na frase retirada do texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o 

modo verbal, sua reescrita correta seria: 

A)  “...estudavas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

B) “...estudas 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

C) “...estudaste 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

D)  “...estudarias 843 galáxias de todos os tipos (...)”. 

 

14. Acerca da ortografia, coesão textual e pontuação, assinale a alternativa incorreta. 

A) O verbo “ficam” (linha 3) está corretamente empregado, pois faz referência à palavra “Elas” 

(linha 3), no plural. 

B) As vírgulas utilizadas para isolar o termo “mas” (linha 9), está corretamente empregada, pois 

isola o vocativo. 

C) As aspas utilizadas nas linhas 1 e 2, estão corretamente empregadas, pois utiliza-se aspas, neste 

caso, para salientar palavras de outras línguas – estrangeirismos – usadas dentro de um período. 

D) O travessão utilizado na linha 19 está corretamente empregado, pois se utiliza travessão, neste 

caso, para destacar, enfaticamente, a parte final de um enunciado. 

 

15. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do texto, é correto afirmar que: 

“Pesquisa publicada nesta segunda-feira na "Nature Astronomy" mostra que as galáxias crescem mais...” 

(linhas 1 e 2). 

A) Classifica-se como conjunção integrante, não possuindo, portanto, função sintática própria. 

B) Retoma uma preposição e exerce a função de sujeito simples da oração a que pertence. 

C) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

D) Poderia ser corretamente substituída por “as quais”, sem quaisquer outras alterações no 

período. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto é acentuada pela seguinte razão: Assinalam-

se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas, ou não, de “s”. 

A)  “também” (linha 3). 

B) “direções” (linha 10). 

C) “galáxias” (linha 2). 

D)  “conclusões” (linha 14). 
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17. Assinale a alternativa que justifica corretamente a regra pelo qual a palavra “astrônomos” (linha 14) 

é acentuada: 

A) A palavra “astrônomos” perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

B) Os vocábulos paroxítonos finalizados em “i” ou “o”, seguidos, ou não, de “s”, marcam-se com 

acento circunflexo quando na sílaba tônica figuram “a”, “e”, “o” abertos, “i” ou “u”. 

C) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. 

D) Põe-se o acento circunflexo no “e” e no “o” tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Nos séculos XVII e XVIII, a expansão territorial do Brasil foi impulsionada pelas bandeiras. Os 

bandeirantes entraram para o interior do Brasil, explorando e conquistando territórios. Neste contexto, 

várias vilas foram fundadas, favorecendo a ocupação destas regiões. Em relação à ocupação territorial 

no sul do Brasil: 

A) A principal atividade era a produção de açúcar, e a grande parte dos engenhos estava instalada 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

B) Os bandeirantes se concentraram em cidades fundadas na região litorânea do Brasil, e não 

desenvolveram atividades econômicas que contribuíssem para a ocupação do Sul do Brasil. 

C) A principal atividade era a extração de minérios, e grande parte das jazidas estavam instaladas 

na Capitania de Santa Catarina, o que contribuiu para a ocupação. 

D) A criação de gado para o abastecimento de carne para regiões auríferas fez com que várias vilas 

e cidades se desenvolvessem na região interior do sul do Brasil. 

 

19. As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, com 

o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). No 

total são 8 (oito) metas, dentre elas: 

A) Acabar com a corrupção e melhorar a saúde das gestantes. 

B) Acabar com a fome e a miséria e reduzir a mortalidade infantil. 

C) Direito ao ensino superior e qualidade de vida. 

D) Igualdade entre sexos e direito universal ao voto. 

 

20. “O governador Raimundo Colombo (PSD) entregou na tarde desta quinta-feira ao presidente da 

Assembleia Legislativa, Aldo Schneider (MDB), a carta em que renuncia ao mandato após sete anos à frente 

do Executivo catarinense.” 

(Adaptado Correio Catarinense, 05/04/2018) 
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O motivo da renúncia de Raimundo Colombo foi: 

A) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Federal. 

B) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Presidente. 

C) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Senador. 

D) Sua pretensão à candidatura ao cargo de Deputado Estadual. 

 

 

 


