EDITAL Nº01 /2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS

DENTISTA

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro)
opções de respostas em cada uma.
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas
as questões apresentaram marcação de resposta.
3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos,
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala,
o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar
celular nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às
questões 01 e 02:
CONTOS DE FADAS PARA
MULHERES MODERNAS
Era uma vez, numa terra muito distante,
uma linda princesa, independente e
cheia de autoestima que, enquanto
contemplava a natureza e pensava em
como o maravilhoso lago do seu castelo
estava de acordo com as conformidades
ecológicas, se deparou com uma rã.
Então, a rã pulou para o seu colo e
disse:
–Linda princesa, eu já fui um príncipe
muito bonito. Mas, uma bruxa má
lançou-me um encanto e
eu transformei-me nesta rã asquerosa.
Um beijo teu, no entanto, há de me
transformar de novo num belo príncipe e
poderemos casar e constituir lar feliz no
teu lindo castelo. A minha mãe poderia
vir morar conosco e tu poderias preparar
o meu jantar, lavarias as minhas roupas,
criarias os nossos filhos e viveríamos
felizes para sempre...
... E então, naquela noite, enquanto
saboreava pernas de rã à sautée,
acompanhadas de um cremoso molho
acebolado e de um finíssimo vinho
branco, a
princesa sorria e pensava: –
Eu, hein? ... nem morta!
Luís Fernando Veríssimo
QUESTÃO
01)
Considere
as
afirmativas, em seguida, assinale a
opção correta:
I. Em “Um beijo teu, no entanto, há de
me transformar de novo num belo
príncipe e poderemos casar e constituir
lar feliz no teu lindo castelo.” O período

é composto por coordenação e possui
três orações;
II. “... e poderemos casar...” é uma
oração coordenada adversativa;
III. Em: “enquanto saboreava pernas de
rã à sautée, acompanhadas de um
cremoso
molho acebolado...” a oração destacada
é subordinada adverbial temporal;
IV. O primeiro parágrafo do texto é
formado por dois períodos: o primeiro é
composto por coordenação e o segundo
é simples.
A) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
B) Apenas as afirmativas I e III são
verdadeiras;
C) Apenas as afirmativas I, II e IV são
verdadeiras;
D)
Todas
as
afirmativas
são
verdadeiras.
QUESTÃO 02) Antes do Novo Acordo
Ortográfico, a palavra autoestima era
separada por hífen, agora é junta.
Marque a opção em que o emprego do
hífen obedece às novas regras de
ortografia:
A) Antehipófise;
B) Água de colônia;
C) Autossustentável;
D) Anti-sequestro;
QUESTÃO 03) O sinal indicativo de
crase não está de acordo com a
Gramática Normativa em:
A) À medida que se luta por seus
sonhos, mais rápido podes alcançá-los;
B) No restaurante, pediram um filé à
Camões;
C) O professor referiu-se à minha teoria
D) Podemos ficar frente à frente com o
inimigo para tentarmos derrotá-lo;
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Leia o texto e responda às questões 04
e 05:
“Quando me amei de verdade, comecei
a perceber como ofensivo tentar forçar
alguma situação ou alguém apenas
para realizar aquilo que desejo, mesmo
sabendo que não é o momento ou a
pessoa não está preparada, inclusive eu
mesmo.
Hoje sei que o nome disso é...
Respeito.”
Charles Chaplin

QUESTÃO 07) Assinale o item em que
há erro na indicação da função sintática
do termo destacado:

QUESTÃO 04) Ao ler esse pensamento,
podemos concluir que:

QUESTÃO 08) Assinale a alternativa
que apresenta erro de regência verbal:

A) A nossa vontade deve prevalecer
sempre;
B)Devemos estar sempre preparados
para a exigência de quem amamos;
C)Respeito não tem nenhuma relação
com amor;
D)Respeitar
alguém
é
uma
demonstração de amor;

A) O filme a que assisti foi maravilhoso;
B) Aquele é o candidato em cujas
palavras acreditei;
C) A polícia vai proceder a um inquérito;
D) Informei-lhe sobre o horário da prova;

QUESTÃO 05) O verbo amar,
destacado logo no início do texto, de
acordo com sua transitividade é:
A) Intransitivo;
B) Transitivo indireto;
C) Transitivo direto;
D) Transitivo direto e indireto.

A)
O relógio da igreja bateu doze
horas;
B)
Os Estados Unidos elegeu o
presidente;
C)
Os candidatos mesmos
preencheram o formulário de inscrição;
D)
Visitamos museus e igrejas
maravilhosas;

QUESTÃO 06) Marque a opção em que
TODAS as palavras estão separadas
CORRETAMENTE:

QUESTÃO 10) No primeiro quadrinho,
na oração: “Tem razão, Mafalda”. A
vírgula foi usada para:

A) Flui-dez, Fru-i-ção, sal-sei-ro, ca-paz;
B)Frui-ção, tra-pa-ça, au-ment-o, sal-sei-ro;
C) Flu-i-dez, no-da, ca-pa-ci-da-de, a-limen-to;
D)Sal-sei-ro, Fu-cio-nar, flu-i-dez, trapa-ça.

A) Para separar o sujeito do predicado;
B) Para isolar o aposto;
C) Para isolar o adjunto adverbial;
D) Para isolar o vocativo.

A) “E abro as janelas, pálido de
espanto”– predicativo do sujeito;
B) “Inda as procuro pelo céu deserto” –
adjunto adverbial;
C)“A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila”–sujeito;
D) “E eu vos direi: “Amai para entendêlas!” –objeto indireto.

QUESTÃO 09) Há erro de
concordância em:
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Analise as equações a
seguir e marque a que tem como raízes
os números –2 e 8?
A) x² + 10x = 0
B) 8x² + 2x + 10 = 0
C) x² + x – 2 = 0
D) x² – 6x – 16 = 0
QUESTÃO 12) Fernando aplicou R$
110.000,00 do seguinte modo: R$
68.000,00 a 5% a.a. no Banco A e R$
42.000,00 a uma taxa desconhecida no
Banco B. Depois de 6 meses, a
aplicação do Banco A tinha rendido R$
125,00 a mais do que a do Banco B.
Pergunta-se qual a taxa anual praticada
na aplicação do Banco B? (Juros
simples)
A)6,9%
B)8,3%
C)7,5%
D)7,8%
QUESTÃO 13) A quantia resultante da
aplicação que fiz de R$ 5.000,00 à taxa
de 1,00% a.m., durante 5 meses, em
regime de juros simples é:
A) R$ 5.250,00
B) R$ 5.300,00
C) R$ 5.900,00
D) R$ 5.180,00
QUESTÃO 14) Podemos escrever o
número decimal 0,0725 na forma de
fração como:
A) 29/400.
B) 25/400.
C) 29/4000.
D) 29/4.

QUESTÃO 15) Uma bolsa custava R$
330,00. Ela teve dois aumentos
sucessivos de 15% e 20 %,
respectivamente. Em seguida, ela teve
um desconto de 10%. Qual o preço final
dessa bolsa?
A) R$ 273,24.
B) R$ 379,16.
C) R$ 409,86.
D) R$ 354,45.
QUESTÃO 16) Sabe-se que a soma dos
três ângulos internos de um triângulo é
igual a 180°. Se os ângulos internos de
um triângulo são proporcionais a 1, 2 e
3, então o maior desses ângulos mede:
A) 45°
B) 108°
C) 60°
D) 90°
QUESTÃO 17) Qual é o número 12,5
vezes maior que 8,50?
A) 87,5.
B) 137,5.
C) 47,5.
D) 106,25.
QUESTÃO 18) Para um cargo de certo
concurso, havia 180 candidatos. Tendo
sido aprovados 60, a razão entre o
número de reprovados e o de aprovados
é de:
A) 1/2.
B) 1.
C) 2.
D) 1/3.
QUESTÃO 19) Calcule o Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) de (18, 75, 250)
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e marque a opção que apresenta o
resultado CORRETO.
A) 1.570.
B) 2.135.
C) 2.250.
D) 3.350.
QUESTÃO 20) Calcule o juro simples
referente a um capital de R$ 2.400,00
nas seguintes condições: taxa de juros
21% a.a. e prazo: 32 dias.
A) R$ 44,80.
B) R$ 52,40.
C) R$ 58,90.
D) R$ 72,00.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21) A ____________ iniciase no forame jugular, na base do crânio,
desce reta no pescoço, coberta pelo
músculo esternocleidomastoideo, e
termina atrás da clavícula ao se unir
com a veia subclávia. Assinale a
alternativa
que
completa
CORRETAMENTE a lacuna acima.
A) veia jugular interna
B) veia jugular externa
C) veia maxilar
D) veia auricular posterior
QUESTÃO 22) O conceito moderno do
preparo do canal radicular impõe como
indicativo natural de qualidade e
requinte o preparo prévio do terço
cervical. O alargamento progressivo em
sentido apical tem sido o modelo
globalizado de se obter a melhor
manutenção associada ao adequado
padrão de limpeza. Assinale a

alternativa que NÃO representa uma
vantagem dessa manobra.
A) Remoção da contaminação cervical
pela maior eliminação do conteúdo do
canal radicular.
B) Redução na formação de degrau,
desvio apical e fratura de instrumentos,
a partir da diminuição de pressão e
tensão do instrumento endodôntico.
C) Maior controle sobre a parte ativa do
instrumento endodôntico, o que diminui
a tensão durante o preparo e possibilita
uma ação mais direta sobre as paredes
do canal radicular.
D) Diminuição do refluxo da substância
irrigadora, o que implica a remoção do
conteúdo presente no canal radicular
QUESTÃO 23) A língua tem uma
estrutura anatômica complexa. No terço
posterior da língua, encontram-se:
A) glândulas salivares serosas, que
fazem parte da papila circunvalada.
B) folículos linfoides, que são
conhecidos como tonsila lingual e fazem
parte do anel de Waldeyer, e glândulas
salivares serosas, que fazem parte da
papila circunvalada.
C)
glândulas
salivares
maiores,
chamadas de glândulas sublinguais.
D) órgãos linfoides e receptores
gustatórios, que fazem parte da língua
faríngea.
QUESTÃO 24) São fatores etiológicos
muito fortemente associados com a
doença periodontal:
A) espécies de Pseudomonas e
citomegalovírus.

EDITAL Nº01 /2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
B)
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
e
Porphyromonas gingivalis.
C) Porphyromonas gingivalis e EpsteinBarr vírus.
D) espécies de Selenomonas e
bactérias entéricas.
E)
Campylobacter
rectus
e
micobactérias.
QUESTÃO 25) Na cavidade oral, são
comuns os processos inflamatórios. Na
resolução
desses
processos,
a
fagocitose é um mecanismo importante.
São
células
especializadas
em
fagocitose:
A) leucócitos e plaquetas.
B) plasmócitos e monócitos.
C) linfócitos B e linfócitos T.
D) neutrófilos e macrófagos.
QUESTÃO 26) A articaína é uma
substância
anestésica
que
foi
sintetizada em 1969 e vem sendo cada
vez mais utilizada na odontologia
brasileira. Sobre tal substância, assinale
a alternativa CORRETA.
A) É mais tóxica que lidocaína.
B) Apresenta efeito vasodilatador menor
que o da lidocaína.
C) Possui excreção renal.
D) Possui boa ação anestésica quando
utilizada topicamente.
QUESTÃO 27) A desinfecção de
cavidades preparadas para restauração
pode alterar as propriedades dos
materiais utilizados como forradores.
Um dos materiais forradores mais
utilizados atualmente é o ionômero de
vidro, por suas propriedades biológicas.

Considerando
esse
material,
a
substância mais adequada para
proporcionar a desinfecção do preparo
cavitário é:
A) álcool a 70%.
B) detergente Tween 20 a 5%.
C) ácido cítrico a 15%.
D) gluconato de clorexidina a 4%.
QUESTÃO 28) A escolha da solução
anestésica local deve ser planejada de
acordo com os procedimentos clínicooperatórios
a
serem
realizados.
Considerando-se a realização de
procedimento endodôntico que irá durar
cerca de 90 minutos, pode-se utilizar:
A) mepivacaína 3% sem vasoconstritor.
B)
mepivacaína
10%
sem
vasoconstritor.
C) bupivacaína 0,5% sem epinefrina.
D) prilocaína associada a fenilpressina.
QUESTÃO 29) A técnica anestésica em
odontologia requer conhecimento das
estruturas anatômicas da cabeça e do
pescoço. Assinale a alternativa que
descreve,
respectivamente,
quais
nervos são bloqueados por meio da
inserção da agulha no espaço
pterigomandibular
para
injeção
anestésica e quais músculos podem ser
afetados acidentalmente causando
trismo.
A) nervos alveolar inferior e mentoniano;
músculos digástrico e bucinador.
B) nervos alveolar, lingual e bucal;
músculos temporal e pterigoide medial.
C) nervos alveolar e gengival; músculos
pterigoide distal e tireoglosso.
D) nervos lingual e bucal; músculos
bucinador e tireoglosso.
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QUESTÃO 30) São fabricadas em aço
inoxidável e possuem uma lâmina, que
se caracteriza por um espiral à
esquerda, sob a forma de pequenos
cones superpostos, com base voltada
para a base do instrumento. A secção
transversal é em forma de vírgula e sua
ponta é cônica, lisa e não-cortante. São
empregadas em movimentos de
limagem.
A
qual
instrumento
endodôntico
pertence
essas
características?
A) Limas Tipo K
B) Limas Tipo k-Flexofile
C) Limas Tipo Hedströem
D) Brocas Largo
QUESTÃO 31) Em relação ao
diagnóstico, tratamento e prognóstico
da necrose pulpar em dente decíduo
após traumatismo, é correto afirmar
que:
A) Em algumas situações clínicas, a
fístula não é indicador de necrose
pulpar.
B) A alteração de cor na coroa dental é
um sinal que define a degeneração
pulpar.
C) A necrose pulpar pode ocorrer por
rompimento do feixe vásculo nervoso no
momento do trauma.
D) No exame radiográfico, quando
houver lesão periapical envolvendo a
cripta do dente permanente, é
necessária a realização da terapia
pulpar.
QUESTÃO 32) Sobre fluorose, analise e
julgue:
I - Pode ser considerada uma hipoplasia
de esmalte.

II – É classificada como severa, quando
está generalizada e afeta a forma do
dente.
III – Causada por ingestão excessiva e
crônica de flúor, durante a fase de
mineralização dos dentes.
A) Apenas II e III estão corretas.
B) Apenas I está correta.
C) Apenas I e II estão corretas.
D) Todas estão corretas.
QUESTÃO
33) O procedimento
cirúrgico, que consiste na exérese do
tecido gengival que reveste a face
incisal ou oclusal da coroa dentária de
um dente decíduo ou permanente não
irrompido, de forma a lhe permitir um
caminho livre para ocupar a sua posição
normal no arco dentário é a:
A) Avulsão.
B) Gengivectomia.
C) Gengivoplastia.
D) Ulotomia.
QUESTÃO 34) “Técnica radiográfica
indicada quando ocorre intrusão do
dente decíduo, com o objetivo de
verificar a posição do dente e se houve
comprometimento com o sucessor
permanente.” Trata-se de:
A) Técnica de Clark
B) Telerradiografia lateral
C) Técnica lateral de Fazzi
D) Técnica de Miller-Winter.
QUESTÃO 35) Adolescente de 17 anos,
grávida de três meses, fumante, procura
a Unidade Básica de Saúde para uma
consulta de pré-natal, e relata a
enfermeira que apareceu uma “verruga”
com
uma
mancha
branca,
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assintomática, semelhante a couve flor
no céu da boca. Encaminhada até o
dentista, ele verifica a lesão do tipo
pediculada. A hipótese de diagnóstico
mais provável seja de:
A) Hiperplasia Fibrosa Inflamatória.
B) Estomatite nicotínica.
C) Sífilis.
D) Papiloma/HPV.
QUESTÃO
36)
Um
paciente
adolescente em tratamento ortodôntico
com acúmulo de biofilme em torno dos
braquetes
apresentando
manchas
brancas ativas sem cavitação, gengiva
edemaciada
com
coloração
avermelhada e com tendência a
sangramento. A primeira opção de
conduta do dentista na Estratégia de
Saúde da Família não deve ser:
A) Orientação quanto a redução da dieta
cariogênica, se necessário realizando
uma interconsulta com um Nutricionista
do NASF.
B) Realizar ou encaminhar para o
Centro
de
Especialidades
Odontológicas para o periodontista
operar gengivoplastia/gengivectomia.
C) Recomendar o emprego frequente de
fio dental e escova, inclusive dando ao
Técnico em Saúde Bucal, se existente
na unidade, a incumbência de orientálo.
D) Realizar a remoção de biofilme e
cálculo, por meio de profilaxia e
raspagem,
se
necessário
encaminhando-o para o periodontista do
Centro
de
Especialidades
Odontológicas.
QUESTÃO 37) De acordo com o
Capítulo II, artigo 5º, do Código de Ética

Profissional do Conselho Federal de
Odontologia de 2013, o cirurgiãodentista tem como direito fundamental:
A) diagnosticar, planejar e executar
tratamentos, com liberdade, de todas as
doenças neoplásicas e não neoplásicas
de cabeça e pescoço.
B) recusar-se a exercer a profissão em
âmbito público ou privado onde as
condições de trabalho não sejam
dignas, seguras e salubres.
C) acumular cargos e atividades, em
qualquer circunstância, dentro de sua
experiência, ainda que essas atividades
possam causar empecilhos àquelas já
assumidas dentro do exercício da
odontologia.
D) executar atividades burocráticas ou
técnicas, ainda que essas não estejam
descritas como de sua competência
legal.
QUESTÃO 38) Sobre Ergonomia no
consultório odontológico, muito se fala
da posição de trabalho do dentista:
I - Na posição adequada de trabalho
sentado, o fêmur deve estar em 90
graus com a tíbia-fíbula e os pés
também a 90 graus com a tíbia-fíbula.
II – Quando sentado, o peso corporal do
dentista
deve
se
distribuir
adequadamente entre a região sacral, a
porção posteroinferior do fêmur e as
tuberosidades isquiáticas, e a porção
plantar dos pés.
A respeito dessas assertivas, assinale a
opção correta.
A) A assertiva I é uma proposição falsa,
e a II é uma proposição verdadeira.
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B) A assertiva I é uma proposição
verdadeira, e a II é uma proposição
falsa.
C) As assertivas I e II são proposições
verdadeiras, mas a II não é uma
justificativa correta da I.
D) As assertivas I e II são proposições
verdadeiras, e a II é uma justificativa
correta da I.
QUESTÃO 39) O Flúor é o 13º elemento
mais abundante no solo e o 15º no mar.
Apresenta grande afinidade pelos
metais bi e tri valentes, como o
manganês, ferro e cálcio, característica
que favorece sua fixação nos
organismos vivos. É o elemento
quimicamente mais reativo de todos os
íons carregados negativamente. Como
consequência, nunca é encontrado na
natureza em forma pura, mas sim em
compostos: os fluoretos. Isolado, o flúor
é um gás que possui odor irritante.
Sobre o flúor, assinale a alternativa
ERRADA:
A) Os fluoretos são compostos químicos
formados pela combinação com outros
elementos, encontrados em toda parte:
solo, ar, água, plantas e vida animal. Isto
explica porque muitos alimentos contêm
Flúor.
B) A importância dos fluoretos no solo
se dá ao fato da incorporação deste
elemento aos alimentos, principalmente
nas folhas de chá, inhame e mandioca.
Os fertilizantes contendo flúor, 0,58 –
2,43%, não influenciam em sua
concentração nos vegetais cultivados
em solos fertilizados.
C) Na ingestão, o sal de Flúor é
rapidamente veiculado através da

corrente sanguínea, ocorrendo uma
deposição de íons fluoretos nos tecidos
mineralizados: ossos e dentes, não
havendo deposição nos tecidos moles.
A parcela não absorvida, 90%, é
eliminada normalmente pelas vias
urinárias, ocorrendo também por meio
das fezes, suor e fluidos gengivais.
D) A efetividade do flúor sistêmico se
deve à combinação de três fatores: o
fortalecimento do esmalte pela redução
da sua solubilidade perante o ataque
ácido, inibindo a desmineralização; o
favorecimento da remineralização; e a
mudança na ecologia bucal pela
diminuição do número e do potencial
cariogênico dos microrganismos.
QUESTÃO 40) Analise as afirmativas a
seguir
sobre
o
controle
de
comportamento.
I. A contenção física é indicada para
pacientes que estejam sistemicamente
comprometidos.
II. A contenção física é indicada para
pacientes que apresentam retardo
mental.
III. A técnica mão sobre a boca é
indicada para crianças entre 3 a 7 anos
de idade e que não sejam portadoras de
deficiência física.
IV. A dessensibilização é uma técnica
não aversiva de comportamento, em
que se utilizam várias sessões para
reduzir o comportamento inadequado.
Está(ão)
correta(s)
apenas
a(s)
afirmativa(s):
A) I
B) I e IV
C) II e III
D) II e IV.
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Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS

EDUCADOR FÍSICONASF

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro)
opções de respostas em cada uma.
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas
as questões apresentaram marcação de resposta.
3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos,
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala,
o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar
celular nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às
questões 01 e 02:
CONTOS DE FADAS PARA
MULHERES MODERNAS
Era uma vez, numa terra muito distante,
uma linda princesa, independente e
cheia de autoestima que, enquanto
contemplava a natureza e pensava em
como o maravilhoso lago do seu castelo
estava de acordo com as conformidades
ecológicas, se deparou com uma rã.
Então, a rã pulou para o seu colo e
disse:
–Linda princesa, eu já fui um príncipe
muito bonito. Mas, uma bruxa má
lançou-me um encanto e
eu transformei-me nesta rã asquerosa.
Um beijo teu, no entanto, há de me
transformar de novo num belo príncipe e
poderemos casar e constituir lar feliz no
teu lindo castelo. A minha mãe poderia
vir morar conosco e tu poderias preparar
o meu jantar, lavarias as minhas roupas,
criarias os nossos filhos e viveríamos
felizes para sempre...
... E então, naquela noite, enquanto
saboreava pernas de rã à sautée,
acompanhadas de um cremoso molho
acebolado e de um finíssimo vinho
branco, a
princesa sorria e pensava: –
Eu, hein? ... nem morta!
Luís Fernando Veríssimo
QUESTÃO
01)
Considere
as
afirmativas, em seguida, assinale a
opção correta:
I. Em “Um beijo teu, no entanto, há de
me transformar de novo num belo
príncipe e poderemos casar e constituir
lar feliz no teu lindo castelo.” O período

é composto por coordenação e possui
três orações;
II. “... e poderemos casar...” é uma
oração coordenada adversativa;
III. Em: “enquanto saboreava pernas de
rã à sautée, acompanhadas de um
cremoso
molho acebolado...” a oração destacada
é subordinada adverbial temporal;
IV. O primeiro parágrafo do texto é
formado por dois períodos: o primeiro é
composto por coordenação e o segundo
é simples.
A) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
B) Apenas as afirmativas I e III são
verdadeiras;
C) Apenas as afirmativas I, II e IV são
verdadeiras;
D)
Todas
as
afirmativas
são
verdadeiras.
QUESTÃO 02) Antes do Novo Acordo
Ortográfico, a palavra autoestima era
separada por hífen, agora é junta.
Marque a opção em que o emprego do
hífen obedece às novas regras de
ortografia:
A) Antehipófise;
B) Água de colônia;
C) Autossustentável;
D) Anti-sequestro;
QUESTÃO 03) O sinal indicativo de
crase não está de acordo com a
Gramática Normativa em:
A) À medida que se luta por seus
sonhos, mais rápido podes alcançá-los;
B) No restaurante, pediram um filé à
Camões;
C) O professor referiu-se à minha teoria
D) Podemos ficar frente à frente com o
inimigo para tentarmos derrotá-lo;
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Leia o texto e responda às questões 04
e 05:
“Quando me amei de verdade, comecei
a perceber como ofensivo tentar forçar
alguma situação ou alguém apenas
para realizar aquilo que desejo, mesmo
sabendo que não é o momento ou a
pessoa não está preparada, inclusive eu
mesmo.
Hoje sei que o nome disso é...
Respeito.”
Charles Chaplin

QUESTÃO 07) Assinale o item em que
há erro na indicação da função sintática
do termo destacado:

QUESTÃO 04) Ao ler esse pensamento,
podemos concluir que:

QUESTÃO 08) Assinale a alternativa
que apresenta erro de regência verbal:

A) A nossa vontade deve prevalecer
sempre;
B)Devemos estar sempre preparados
para a exigência de quem amamos;
C)Respeito não tem nenhuma relação
com amor;
D)Respeitar
alguém
é
uma
demonstração de amor;

A) O filme a que assisti foi maravilhoso;
B) Aquele é o candidato em cujas
palavras acreditei;
C) A polícia vai proceder a um inquérito;
D) Informei-lhe sobre o horário da prova;

QUESTÃO 05) O verbo amar,
destacado logo no início do texto, de
acordo com sua transitividade é:
A) Intransitivo;
B) Transitivo indireto;
C) Transitivo direto;
D) Transitivo direto e indireto.

A)
O relógio da igreja bateu doze
horas;
B)
Os Estados Unidos elegeu o
presidente;
C)
Os candidatos mesmos
preencheram o formulário de inscrição;
D)
Visitamos museus e igrejas
maravilhosas;

QUESTÃO 06) Marque a opção em que
TODAS as palavras estão separadas
CORRETAMENTE:

QUESTÃO 10) No primeiro quadrinho,
na oração: “Tem razão, Mafalda”. A
vírgula foi usada para:

A) Flui-dez, Fru-i-ção, sal-sei-ro, ca-paz;
B)Frui-ção, tra-pa-ça, au-ment-o, sal-sei-ro;
C) Flu-i-dez, no-da, ca-pa-ci-da-de, a-limen-to;
D)Sal-sei-ro, Fu-cio-nar, flu-i-dez, trapa-ça.

A) Para separar o sujeito do predicado;
B) Para isolar o aposto;
C) Para isolar o adjunto adverbial;
D) Para isolar o vocativo.

A) “E abro as janelas, pálido de
espanto”– predicativo do sujeito;
B) “Inda as procuro pelo céu deserto” –
adjunto adverbial;
C)“A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila”–sujeito;
D) “E eu vos direi: “Amai para entendêlas!” –objeto indireto.

QUESTÃO 09) Há erro de
concordância em:
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Analise as equações a
seguir e marque a que tem como raízes
os números –2 e 8?
A) x² + 10x = 0
B) 8x² + 2x + 10 = 0
C) x² + x – 2 = 0
D) x² – 6x – 16 = 0
QUESTÃO 12) Fernando aplicou R$
110.000,00 do seguinte modo: R$
68.000,00 a 5% a.a. no Banco A e R$
42.000,00 a uma taxa desconhecida no
Banco B. Depois de 6 meses, a
aplicação do Banco A tinha rendido R$
125,00 a mais do que a do Banco B.
Pergunta-se qual a taxa anual praticada
na aplicação do Banco B? (Juros
simples)
A)6,9%
B)8,3%
C)7,5%
D)7,8%
QUESTÃO 13) A quantia resultante da
aplicação que fiz de R$ 5.000,00 à taxa
de 1,00% a.m., durante 5 meses, em
regime de juros simples é:
A) R$ 5.250,00
B) R$ 5.300,00
C) R$ 5.900,00
D) R$ 5.180,00
QUESTÃO 14) Podemos escrever o
número decimal 0,0725 na forma de
fração como:
A) 29/400.
B) 25/400.
C) 29/4000.
D) 29/4.

QUESTÃO 15) Uma bolsa custava R$
330,00. Ela teve dois aumentos
sucessivos de 15% e 20 %,
respectivamente. Em seguida, ela teve
um desconto de 10%. Qual o preço final
dessa bolsa?
A) R$ 273,24.
B) R$ 379,16.
C) R$ 409,86.
D) R$ 354,45.
QUESTÃO 16) Sabe-se que a soma dos
três ângulos internos de um triângulo é
igual a 180°. Se os ângulos internos de
um triângulo são proporcionais a 1, 2 e
3, então o maior desses ângulos mede:
A) 45°
B) 108°
C) 60°
D) 90°
QUESTÃO 17) Qual é o número 12,5
vezes maior que 8,50?
A) 87,5.
B) 137,5.
C) 47,5.
D) 106,25.
QUESTÃO 18) Para um cargo de certo
concurso, havia 180 candidatos. Tendo
sido aprovados 60, a razão entre o
número de reprovados e o de aprovados
é de:
A) 1/2.
B) 1.
C) 2.
D) 1/3.
QUESTÃO 19) Calcule o Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) de (18, 75, 250)
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e marque a opção que apresenta o
resultado CORRETO.
A) 1.570.
B) 2.135.
C) 2.250.
D) 3.350.
QUESTÃO 20) Calcule o juro simples
referente a um capital de R$ 2.400,00
nas seguintes condições: taxa de juros
21% a.a. e prazo: 32 dias.
A) R$ 44,80.
B) R$ 52,40.
C) R$ 58,90.
D) R$ 72,00.

A) Promover ações em que o sujeito
reconheça o seu espaço, a sua atuação,
os seus anseios e desejos.
B) Instrumentalizar os sujeitos para
contribuir
na
problematização
e
concretização de propostas de melhoria
dos fatores sociais que determinem sua
condição de vida e da comunidade onde
se inserem.
C) Evidenciar o trabalho obrigatório de
autoconsciência dos indivíduos sobre
suas possibilidades, seu valor e a
importância de sua atuação.
D) Prescrever diagnósticos e avaliação,
protocolos regidos por parâmetros
puramente biológicos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21) A história da Educação
Física no Brasil é marcada pelos
médicos higienistas que desenharam
um modelo para a sociedade brasileira
caracterizado por:
A) A educação e criação dos filhos em
ambiente familiar era fundamental.
B) Construção de um discurso
revolucionário liberal com autonomia
dos professores.
C) Construção de um discurso
normativo, disciplinador e moral, com
caráter cientifico.
D) Pelas imposições dos colégios sobre
os médicos.
QUESTÃO 22) As atuais concepções e
abordagens de promoção da saúde
propõem a implementação de ações
intersetoriais que visem à promoção da
autonomia dos sujeitos. Assinale a
alternativa que NÃO está de acordo com
as concepções contemporâneas.

QUESTÃO 23) “A resistência externa
oferecida aos músculos durante o
exercício impõe que eles demandem
informações ao cérebro e recrutem as
unidades motoras para produzir tensão
muscular de acordo com a atividade, as
ações musculares dependem do grau
de estimulação e da força desenvolvida
pelo músculo diante da resistência
externa a ele imposta”. Com relação aos
estímulos externos ou mesmo em ações
isoladas que não requerem movimentos
durante o exercício, as ações
musculares podem ser
A) hipertrofia e hiperplasia.
B) estáticas, força pura, potência
muscular.
C)
concêntricas,
excêntricas,
isométricas.
D) excêntricas, hipertrofia, potência
QUESTÃO 24) Conhecendo melhor o
nível de desenvolvimento motor dos
alunos, o professor poderá trabalhar a
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evolução progressiva de suas fases.
Entende-se que o desenvolvimento
humano ocorre em fases previsíveis,
com
mudanças
esperadas
em
determinadas faixas etárias. Uma
dessas propostas foi sugerida por
Gallahue e Ozmun (2005) e apresenta
as seguintes fases, EXCETO:
A) Fase motora reflexa – inicia-se na
vida intrauterina e vai até os 4 primeiros
meses após o nascimento. Essa fase
caracteriza-se pela presença de
movimentos voluntários, que são a base
para o desenvolvimento motor, por meio
dos quais ocorrem os primeiros contatos
do indivíduo com o meio ambiente.
B) Fase dos movimentos rudimentares –
vai do nascimento até os 2 primeiros
anos de vida. Nessa fase, aparecem os
primeiros movimentos voluntários que,
apesar de imperfeitos e descontrolados,
são de suma importância para a
aquisição
de
movimentos
mais
complexos.
C) Fase dos movimentos fundamentais
– dos 2 aos 7 anos de idade. Esses
movimentos são consequência dos
movimentos rudimentares. Nessa fase,
as crianças formam e exploram suas
capacidades motoras. Assim, os
movimentos fundamentais são básicos
para qualquer outra combinação de
movimentos.
D) Fase dos movimentos especializados
– dos 7 aos 14 anos de idade. Nesse
período, a criança/adolescente começa
a refinar suas habilidades fundamentais
e passa a combiná-las para a execução
de
inúmeras
atividades,
sejam
cotidianas ou de lazer.

QUESTÃO 25) “A formação de
profissionais no campo do lazer
necessita, portanto, ser pautada na
competência técnica, científica, política,
filosófica
e
pedagógica
e
no
conhecimento crítico da realidade. É
preciso romper com a visão tecnicista,
buscando uma práxis consciente. A
ação deve ser comprometida com
mudanças que considerem as lutas
contra as injustiças sociais, na intenção
de concretizar uma sociedade mais
igualitária que respeite as diferenças
culturais e crie possibilidades de
participação e democratização social.”
(MARCELLINO, 2010). Tendo como
ponto de partida o texto acima para
análise
das
competências
do
profissional do lazer, julgue as
proposições abaixo:
I. Profissional que tenha o domínio de
determinados
conhecimentos
que
possa reverter a expectativas do lucro
fácil, como a venda de pacotes
efêmeros, que se apresentam no
sentido de apenas divertir e “desviar a
atenção” da realidade com a qual
convivemos no cotidiano.
II. A construção de saberes e
competências
que
devem
estar
relacionados ao envolvimento com os
valores de uma sociedade democrática
e à compreensão do papel social do
profissional na educação para e pelo
lazer.
III. Profissional mais técnico, que tem
como orientação primordial o domínio
de
conteúdos
específicos
e
metodologias,
que
privilegia
a
familiarização com as práticas e as

EDITAL Nº01 /2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
atividades que se apresentam no dia a
dia do animador cultural.
IV. Domínio de conteúdos a serem
socializados, a partir do entendimento
de seus significados em diferentes
contextos
e
articulações
interdisciplinares.
V. Conhecimento de processos de
investigação
que
auxiliem
o
aperfeiçoamento da ação profissional
no campo do lazer.
Estão
CORRETAS
apenas
as
proposições:
A) I, II, III, V.
B) I, II, IV, V.
C) II, III, IV, V.
D) III, V, II, I
QUESTÃO 26) Em uma situação
hipotética, em que o Sr. Luis é
beneficiário do programa “Vivendo
Saúde” e portador da Diabetes mellitus
(Tipo 2), ao ser assistido pelo professor
de Educação Física, que condutas
profissionais seriam adotadas para
melhor acompanhamento da prática
regular do exercício físico?
I. Nos beneficiários com diabetes tipo 2,
a variação glicêmica é mais comum.
Dessa
forma,
o
monitoramento
glicêmico antes do exercício é
recomendável.
II. Evitar começar a sessão de exercício
se a glicemia estiver > 250 mg/dL com a
presença de cetose. Atenção se a
glicemia estiver > 300 mg/dl sem a
presença de cetose.
III. Evitar aplicar insulina em membros
exercitados.
Preferir
a
região
abdominal.

IV. Priorizar os exercícios aeróbios e
resistidos de alta intensidade. No
paciente com diabetes tipo 2, a variação
glicêmica é menos comum, desta forma,
o monitoramento glicêmico antes do
exercício é suficiente.
V. Estar atento aos principais sintomas
tanto da hiperglicemia (>300 mg/dl –
fraqueza, sede, boca seca, náusea,
vômito, respiração cetônica edema nas
pálpebras, diurese frequentemente),
quanto da hipoglicemia (< 80 mg/dL
sonolência, desmaio, tonturas, tremores
nas mãos, suor, fome excessiva, fadiga,
irritabilidade, apatia, visão turva, dor de
cabeça, falta de concentração).
Estão CORRETAS as condutas:
A) II, III, V, apenas.
B) I, II, III, V, apenas.
C) II, IV, V, apenas.
D) I, II, III, IV, V.
QUESTÃO 27) A testagem das
habilidades motoras e capacidades
físicas é fundamental para acompanhar
o desempenho dos alunos em qualquer
programa de atividades físicas. Nesse
sentido, analise as proposições e
assinale a alternativa CORRETA.
I. A
potência
anaeróbia
está
relacionada ao sistema energético de
maior potência e menor capacidade do
sistema musculoesquelético, uma vez
que ele predomina na produção de
energia em atividades que duram em
torno de 10 segundos, executadas em
alta intensidade.
PORQUE
II. Os testes de potência anaeróbia
dizem respeito ao fato de que, durante a
sua execução, é sempre importante que
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os indivíduos avaliados possam realizar
o movimento expiratório no momento
em que estão na fase positiva ou
concêntrica
dos
respectivos
movimentos. Essa atitude colabora com
a
contração
dos
músculos
estabilizadores, importantes sinergistas
dos movimentos avaliados.
A) As duas afirmações são verdadeiras
e a segunda justifica a primeira.
B) As duas afirmações são verdadeiras
e a segunda não justifica a primeira.
C) A primeira afirmação é verdadeira e
a segunda é falsa.
D) A primeira afirmação é falsa e a
segunda é verdadeira.
QUESTÃO 28) O crescimento é
resultado de um complexo mecanismo
celular que envolve basicamente três
fenômenos diferentes. Relacione-os:
1. Hiperplasia
2. Hipertrofia
3. Agregação
( ) Aumento da capacidade das
substâncias intercelulares de acoplar as
células.
( ) Aumento do tamanho das células a
partir de suas elevações funcionais,
particularmente
com
relação
às
proteínas e seus substratos.
( ) Aumento do número de células a
partir da divisão celular.
A sequência CORRETA obtida foi
A) 3,1,2.
B) 2,1,3.
C) 1,2,3.
D) 3,2,1.
QUESTÃO 29) Todo educador físico
que deseja prescrever atividade física

adequadamente deve ter um bom
conhecimento de fisiologia do exercício.
Sendo assim, para prevenir a
obesidade, o profissional de educação
física deverá prescrever exercícios que
utilizem, predominantemente, qual via
metabólica?
A) ATP-PC.
B) Anaeróbia lática.
C) Glicolítica.
D) Oxidativa.
QUESTÃO 30) Em relação à nutrição
associada ao exercício, assinale a
alternativa correta.
A) É recomendado ingerir suplemento
proteico sempre que for praticar
qualquer tipo de atividade física,
independente da intensidade e duração.
B) Durante qualquer tipo de exercício,
as gorduras são utilizadas pelo
organismo em maiores quantidades
quando
comparadas
com
os
carboidratos.
C) Proteínas nunca são utilizadas como
fonte de energia para prática de
exercícios intensos.
D) A ingestão de quantidades
adequadas de carboidratos antes do
exercício pode contribuir para minimizar
a degradação de massa magra.
QUESTÃO 31) Uma preocupação
importante que o educador físico
sempre deve ter com seus alunos/
pacientes é em relação à reidratação,
pois a prática de exercício físico,
especialmente em lugares quentes e
fechados,
provoca
diminuição
significativa do volume de água no
organismo. Diante disso, assinale a
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alternativa correta em relação ao
processo de desidratação.
A) A desidratação antecede a sede, e é
por esse motivo que não podemos
esperar a manifestação da sede para
nos hidratarmos. Portanto, durante a
atividade física, o indivíduo deve, a cada
cinco minutos, ingerir em média meio
litro de água.
B) O ideal é praticar atividade física com
roupas escuras para diminuir o
processo de desidratação.
C) O educador físico deve sempre
prescrever isotônico aos seus alunos
para prevenir a desidratação.
D) A perda hídrica pela sudorese
induzida pelo exercício, especialmente
quando realizado em ambientes
quentes, pode levar à desidratação,
alterando o equilíbrio hidroeletrolítico,
dificultando a termorregulação e,
podendo assim, representar um risco
para a saúde.
QUESTÃO 32) Antes de praticar
qualquer
atividade
física,
é
imprescindível o aquecimento corporal,
principalmente para prevenir lesões
ortopédicas. O aquecimento, que
abrange movimentos amplos, como
rotações articulares, saltar, caminhar e
correr, é definido como aquecimento
A) especializado.
B) estático.
C) geral.
D) isométrico.
QUESTÃO 33) A atividade física
praticada regularmente proporciona
efeitos psicológicos positivos. Esses
efeitos são consequência do aumento

da
secreção
de
alguns
neurotransmissores
em
regiões
cerebrais ligadas à percepção de
prazer.
Dentre
os
diferentes
neurotransmissores secretados durante
a prática da atividade física, quais estão
diretamente associados à sensação de
bem-estar e prazer?
A) Dopamina e adrenalina.
B) Glutamato e serotonina.
C) GABA e dopamina.
D) Anandamida e beta-endorfina.
QUESTÃO 34) O educador físico
envolvido
em
uma
equipe
multidisciplinar na área da saúde
necessita
apresentar
bom
relacionamento
com
os
outros
profissionais,
para
garantir
boa
qualidade na intervenção a ser realizada
pela equipe e, além disso, executar com
competência as atividades que são
atribuídas exclusivamente a sua
formação específica. Diante disso,
assinale a alternativa que apresenta as
atribuições
que
podem
ser
desempenhadas por um educador
físico.
A) Solicitar exames bioquímicos.
B) Prescrever medicamentos e dietas
hipocalóricas.
C) Realizar curativos e aplicar injeções.
D) Prescrever exercícios e avaliar a
evolução da intervenção
QUESTÃO 35) O educador físico que
trabalha com um grupo de pessoas
idosas com hipertensão deverá:
A)
elaborar
um
programa
de
treinamento aeróbio, supervisionando
este treinamento.
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B) recomendar que esses idosos
procurem um nutricionista e iniciem um
programa de exercício apenas quando a
pressão arterial estiver baixa.
C) prescrever exercícios anaeróbios.
D) recomendar que esses idosos
diminuam primeiramente o peso, com
uma
dieta
balanceada,
para
posteriormente prescrever atividade
física.
QUESTÃO 36) Em relação às
tendências históricas da educação
física, uma delas tem como concepção
principal o fato de que a educação física
teria papel fundamental na formação de
homens e mulheres sadios e fortes, na
busca de uma sociedade sem doenças
e de vícios. Dentre as alternativas
apresentadas a seguir, assinale aquela
que representa esta concepção.
A) Higienista.
B) Competitivista.
C) Militarista.
D) Pedagogicista.
7. QUESTÃO 37) A prática regular de
atividade física, orientada por um
educador físico, pode contribuir para:
A) aumentar a prevalência de doenças
crônicas.
B) prevenir diabetes, hipertensão e
dengue.
C) longevidade com qualidade de vida.
D) controlar apenas a obesidade
mórbida.
QUESTÃO 38) As danças são desde os
primórdios um importante componente
cultural da humanidade. O folclore
brasileiro é rico em danças que

representam tradições e culturas de
uma determinada região ligadas a
aspectos religiosos, festas, lendas, fatos
históricos, acontecimentos do cotidiano
e brincadeiras. As danças folclóricas
brasileiras
caracterizam-se
pelas
músicas,
figurinos
e
cenários
representativos, realizadas, geralmente,
em
espaços
públicos.
O
_________________ caracteriza-se por
elementos da cultura afro-brasileira
originalmente de culto aos orixás e
caboclos e os dançarinos se posicionam
em roda, ao som dos instrumentos
chocalho, pandeiro, viola, atabaque e
berimbau. Assinale a alternativa
correspondente a esta dança folclórica
brasileira:
A) Frevo.
B) Torém.
C) Ciranda.
D) Samba de roda.

QUESTÃO 39) Sabemos que várias
adaptações
fisiológicas
ocorrem
durante a gestação, e que os exercícios
físicos trazem grandes benefícios aos
seus praticantes. Assinale (V) para
verdadeiro e (F) para falso sobre os
benefícios da atividade física para a
gestante.
( ) Diminuição das lombalgias durante a
gravidez.
( ) Diminuição do acúmulo de gordura
abdominal pós-parto.
( ) Menores intervenções do obstetra.
( ) Aumento da adiposidade corporal.
( ) Aumento do bem-estar e da
autoestima da gestante.
Assinale a sequência CORRETA.
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A) V, V, V, V, V.
B) V, V, V, F, V.
C) V, F, V, F, V.
D) F, F, F, V, V.
QUESTÃO 40) Uma das finalidades do
Educador físico é prescrever exercícios,
contudo, os termos: atividade física,
exercício físico e aptidão física precisam
ser distintos. Diante desse cenário
marque a alternativa que expressa a
natureza de uma atividade física:
A) Participar de uma corrida é um
exemplo de atividade física.
B) Qualquer movimento corporal que
permite um gasto de energia maior do
que quando o corpo está em repouso.
C) Atividade planejada, elaborada,
estruturada e possui um objetivo em
comum.
D) Constitui uma sequência préelaborada de movimentos.

EDITAL Nº01 /2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS

ENFERMEIRO
PSF/HOSPITAL

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro)
opções de respostas em cada uma.
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas
as questões apresentaram marcação de resposta.
3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos,
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala,
o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar
celular nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às
questões 01 e 02:
CONTOS DE FADAS PARA
MULHERES MODERNAS
Era uma vez, numa terra muito distante,
uma linda princesa, independente e
cheia de autoestima que, enquanto
contemplava a natureza e pensava em
como o maravilhoso lago do seu castelo
estava de acordo com as conformidades
ecológicas, se deparou com uma rã.
Então, a rã pulou para o seu colo e
disse:
–Linda princesa, eu já fui um príncipe
muito bonito. Mas, uma bruxa má
lançou-me um encanto e
eu transformei-me nesta rã asquerosa.
Um beijo teu, no entanto, há de me
transformar de novo num belo príncipe e
poderemos casar e constituir lar feliz no
teu lindo castelo. A minha mãe poderia
vir morar conosco e tu poderias preparar
o meu jantar, lavarias as minhas roupas,
criarias os nossos filhos e viveríamos
felizes para sempre...
... E então, naquela noite, enquanto
saboreava pernas de rã à sautée,
acompanhadas de um cremoso molho
acebolado e de um finíssimo vinho
branco, a
princesa sorria e pensava: –
Eu, hein? ... nem morta!
Luís Fernando Veríssimo
QUESTÃO
01)
Considere
as
afirmativas, em seguida, assinale a
opção correta:
I. Em “Um beijo teu, no entanto, há de
me transformar de novo num belo
príncipe e poderemos casar e constituir
lar feliz no teu lindo castelo.” O período

é composto por coordenação e possui
três orações;
II. “... e poderemos casar...” é uma
oração coordenada adversativa;
III. Em: “enquanto saboreava pernas de
rã à sautée, acompanhadas de um
cremoso
molho acebolado...” a oração destacada
é subordinada adverbial temporal;
IV. O primeiro parágrafo do texto é
formado por dois períodos: o primeiro é
composto por coordenação e o segundo
é simples.
A) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
B) Apenas as afirmativas I e III são
verdadeiras;
C) Apenas as afirmativas I, II e IV são
verdadeiras;
D)
Todas
as
afirmativas
são
verdadeiras.
QUESTÃO 02) Antes do Novo Acordo
Ortográfico, a palavra autoestima era
separada por hífen, agora é junta.
Marque a opção em que o emprego do
hífen obedece às novas regras de
ortografia:
A) Antehipófise;
B) Água de colônia;
C) Autossustentável;
D) Anti-sequestro;
QUESTÃO 03) O sinal indicativo de
crase não está de acordo com a
Gramática Normativa em:
A) À medida que se luta por seus
sonhos, mais rápido podes alcançá-los;
B) No restaurante, pediram um filé à
Camões;
C) O professor referiu-se à minha teoria
D) Podemos ficar frente à frente com o
inimigo para tentarmos derrotá-lo;
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Leia o texto e responda às questões 04
e 05:
“Quando me amei de verdade, comecei
a perceber como ofensivo tentar forçar
alguma situação ou alguém apenas
para realizar aquilo que desejo, mesmo
sabendo que não é o momento ou a
pessoa não está preparada, inclusive eu
mesmo.
Hoje sei que o nome disso é...
Respeito.”
Charles Chaplin

QUESTÃO 07) Assinale o item em que
há erro na indicação da função sintática
do termo destacado:

QUESTÃO 04) Ao ler esse pensamento,
podemos concluir que:

QUESTÃO 08) Assinale a alternativa
que apresenta erro de regência verbal:

A) A nossa vontade deve prevalecer
sempre;
B)Devemos estar sempre preparados
para a exigência de quem amamos;
C)Respeito não tem nenhuma relação
com amor;
D)Respeitar
alguém
é
uma
demonstração de amor;

A) O filme a que assisti foi maravilhoso;
B) Aquele é o candidato em cujas
palavras acreditei;
C) A polícia vai proceder a um inquérito;
D) Informei-lhe sobre o horário da prova;

QUESTÃO 05) O verbo amar,
destacado logo no início do texto, de
acordo com sua transitividade é:
A) Intransitivo;
B) Transitivo indireto;
C) Transitivo direto;
D) Transitivo direto e indireto.

A)
O relógio da igreja bateu doze
horas;
B)
Os Estados Unidos elegeu o
presidente;
C)
Os candidatos mesmos
preencheram o formulário de inscrição;
D)
Visitamos museus e igrejas
maravilhosas;

QUESTÃO 06) Marque a opção em que
TODAS as palavras estão separadas
CORRETAMENTE:

QUESTÃO 10) No primeiro quadrinho,
na oração: “Tem razão, Mafalda”. A
vírgula foi usada para:

A) Flui-dez, Fru-i-ção, sal-sei-ro, ca-paz;
B)Frui-ção, tra-pa-ça, au-ment-o, sal-sei-ro;
C) Flu-i-dez, no-da, ca-pa-ci-da-de, a-limen-to;
D)Sal-sei-ro, Fu-cio-nar, flu-i-dez, trapa-ça.

A) Para separar o sujeito do predicado;
B) Para isolar o aposto;
C) Para isolar o adjunto adverbial;
D) Para isolar o vocativo.

A) “E abro as janelas, pálido de
espanto”– predicativo do sujeito;
B) “Inda as procuro pelo céu deserto” –
adjunto adverbial;
C)“A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila”–sujeito;
D) “E eu vos direi: “Amai para entendêlas!” –objeto indireto.

QUESTÃO 09) Há erro de
concordância em:
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Analise as equações a
seguir e marque a que tem como raízes
os números –2 e 8?
A) x² + 10x = 0
B) 8x² + 2x + 10 = 0
C) x² + x – 2 = 0
D) x² – 6x – 16 = 0
QUESTÃO 12) Fernando aplicou R$
110.000,00 do seguinte modo: R$
68.000,00 a 5% a.a. no Banco A e R$
42.000,00 a uma taxa desconhecida no
Banco B. Depois de 6 meses, a
aplicação do Banco A tinha rendido R$
125,00 a mais do que a do Banco B.
Pergunta-se qual a taxa anual praticada
na aplicação do Banco B? (Juros
simples)
A)6,9%
B)8,3%
C)7,5%
D)7,8%
QUESTÃO 13) A quantia resultante da
aplicação que fiz de R$ 5.000,00 à taxa
de 1,00% a.m., durante 5 meses, em
regime de juros simples é:
A) R$ 5.250,00
B) R$ 5.300,00
C) R$ 5.900,00
D) R$ 5.180,00
QUESTÃO 14) Podemos escrever o
número decimal 0,0725 na forma de
fração como:
A) 29/400.
B) 25/400.
C) 29/4000.
D) 29/4.

QUESTÃO 15) Uma bolsa custava R$
330,00. Ela teve dois aumentos
sucessivos de 15% e 20 %,
respectivamente. Em seguida, ela teve
um desconto de 10%. Qual o preço final
dessa bolsa?
A) R$ 273,24.
B) R$ 379,16.
C) R$ 409,86.
D) R$ 354,45.
QUESTÃO 16) Sabe-se que a soma dos
três ângulos internos de um triângulo é
igual a 180°. Se os ângulos internos de
um triângulo são proporcionais a 1, 2 e
3, então o maior desses ângulos mede:
A) 45°
B) 108°
C) 60°
D) 90°
QUESTÃO 17) Qual é o número 12,5
vezes maior que 8,50?
A) 87,5.
B) 137,5.
C) 47,5.
D) 106,25.
QUESTÃO 18) Para um cargo de certo
concurso, havia 180 candidatos. Tendo
sido aprovados 60, a razão entre o
número de reprovados e o de aprovados
é de:
A) 1/2.
B) 1.
C) 2.
D) 1/3.
QUESTÃO 19) Calcule o Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) de (18, 75, 250)
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e marque a opção que apresenta o
resultado CORRETO.
A) 1.570.
B) 2.135.
C) 2.250.
D) 3.350.
QUESTÃO 20) Calcule o juro simples
referente a um capital de R$ 2.400,00
nas seguintes condições: taxa de juros
21% a.a. e prazo: 32 dias.
A) R$ 44,80.
B) R$ 52,40.
C) R$ 58,90.
D) R$ 72,00.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21) O princípio do SUS que
objetiva garantir o acesso às ações e
serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e a todos que dele
necessitem é:
A) integralidade
B) universalidade
C) descentralização
D) hierarquização
QUESTÃO 22) A respeito do sistema de
planejamento do SUS, analise as
afirmativas a seguir:
I. O planejamento deve ser ascendente
e integrado, do nível local até o federal,
orientado
por
problemas
e
necessidades de saúde para a
construção das diretrizes, objetivos e
metas.
II.
São
instrumentos
para
o
planejamento no âmbito do SUS o Plano
de
Saúde,
as
respectivas
Programações Anuais e o Relatório de
Gestão.

III.
O
Relatório
de
Gestão
operacionaliza as intenções expressas
no Plano de Saúde e tem por objetivo
anualizar as metas do Plano de Saúde e
prever a alocação dos recursos
orçamentários a serem executados.
Está correto somente o que se afirma
em:
A) I
B) II
C) II e III.
D) I e II
QUESTÃO 23) De acordo com o código
de
ética
dos
profissionais
de
enfermagem, é proibido, EXCETO:
A) Aceitar cargo, função ou emprego
vago em decorrência de fatos que
envolvam recusa ou demissão de cargo,
função ou emprego, motivado pela
necessidade do profissional em cumprir
o presente código e a legislação do
exercício profissional.
B) Executar e determinar a execução de
atos contrários ao Código de Ética e às
demais normas que regulam o exercício
da enfermagem.
C) Participar de movimentos de defesa
da dignidade profissional, do seu
aprimoramento técnico-científico, do
exercício
da
cidadania
e
das
reivindicações por melhores condições
de assistência, trabalho e remuneração.
D) Realizar ou facilitar ações que
causem prejuízo ao patrimônio ou
comprometam a finalidade para qual
foram instituídas as organizações da
categoria.
QUESTÃO 24) Sobre os aspectos do
desenvolvimento de uma criança, é
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possível observar a presença de alguns
reflexos, por exemplo, aquele medido
pelo procedimento de segurar a criança
pelas mãos e liberar bruscamente seus
braços. Esse reflexo deve ser sempre
simétrico, é incompleto a partir do 3º
mês e não deve existir a partir do 6º
mês. A qual reflexo o enunciado se
refere?
A) Reflexo piramidal.
B) Reflexo Tônico-Cervical.
C) Reflexo Cutâneo-Plantar.
D) Reflexo de Moro.
QUESTÃO
25)
Um
aspecto
fundamental da vigilância em saúde é o
cuidado integral com a saúde das
pessoas por meio da promoção da
saúde. Essa política objetiva promover a
qualidade de vida, empoderando a
população
para
reduzir
a
vulnerabilidade e os riscos à saúde
relacionados aos seus determinantes e
condicionantes – modos de viver,
condições de trabalho, habitação,
ambiente, educação, lazer, cultura e
acesso a bens e serviços essenciais.
Qual das alternativas a seguir NÃO
condiz com as ações específicas da
promoção da saúde?
A) Alimentação saudável.
B) Prática corporal/atividade física.
C) Promoção do desenvolvimento de
vigilância sanitária.
D) Redução da morbimortalidade em
decorrência do uso de álcool e outras
drogas.
QUESTÃO 26) De acordo com o
Estatuto da Criança e do Adolescente,
por quanto tempo os hospitais e demais

estabelecimentos de atenção à saúde
de gestantes, públicos e particulares,
são obrigados a manter registro das
atividades desenvolvidas, através de
prontuários individuais?
A) 2 anos.
B) 5 anos.
C) 10 anos.
D) 18 anos.
QUESTÃO 27) Os indicadores de saúde
fornecem informações relevantes sobre
determinados atributos e dimensões
relacionados às condições de vida da
população e ao desempenho do sistema
de saúde. Através de indicadores de
saúde,
podemos
descrever
as
condições de saúde da população e as
suas características demográficas.
Quanto a esses indicadores, assinale as
alternativas abaixo com (V) verdadeiro
ou (F) falso.
( ) Indicadores de morbidade: indicam a
incidência e prevalência de doenças.
( ) Indicadores demográficos: indicam,
por exemplo, escolaridade, renda,
moradia e emprego da população.
( ) Indicadores de mortalidade: indicam
a mortalidade através, por exemplo, da
taxa de mortalidade geral, taxa de
mortalidade infantil, taxa de mortalidade
por grupos de causas (como doenças
cardiovasculares,
respiratórias
e
câncer) e razão de mortalidade
materna.
( ) Indicadores relacionados à nutrição,
crescimento
e
desenvolvimento:
indicam, por exemplo, proporção de
nascidos vivos com baixo peso e
proporção de adultos com obesidade.
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( ) Indicadores socioeconômicos:
indicam, por exemplo, distribuição da
população segundo sexo e idade. A
sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, V, F
B) V, F, F, V, V
C) F, V, V, F, V
D) V, F, V, F, F
QUESTÃO 28) Durante a campanha do
“outubro rosa” realizada pelo serviço de
promoção e prevenção da saúde de um
determinado
órgão
público,
a
enfermeira orientou corretamente uma
paciente de 54 anos, sem histórico de
câncer na família, que, para sua faixa
etária, é recomendável uma mamografia
de rastreamento a cada:
A) 6 meses
B) 1 ano
C) 2 anos
D) 3 anos
QUESTÃO 29) O baço normal possui
uma consistência mole, contorno liso,
triangular, e acompanha a concavidade
do diafragma. Em pacientes com um
quadro de esquistossomose ou cirrose
hepática, esse órgão terá uma
consistência:
A) mole e pouco dolorosa
B) mole e indolor
C) dura e pouco dolorosa
D) dura e muito dolorosa.
QUESTÃO 30) Durante um plantão na
clínica médica, um paciente com
hepatopatia
necessitou
de
uma
transfusão de plasma. A respeito desse
procedimento, analise as afirmativas a
seguir:

I . Os primeiros dez minutos de
transfusão devem ser acompanhados
por um profissional de saúde qualificado
para tal atividade, que permanecerá ao
lado do paciente durante esse intervalo
de tempo.
II . As unidades de plasma devem ser
transfundidas 6 horas após seu
descongelamento,
não
devendo
exceder 48 (quarenta e oito) horas se
armazenadas a 4 ± 2°C.
III
.
A
transfusão
deve
ser
imediatamente interrompida em caso de
reações alérgicas, mesmo que leves
(urticária), e a bolsa deve ser
desprezada. Está correto somente o
que se afirma em:
A) I
B) II
C) III
D) I e II
QUESTÃO 31) Um recém nascido (RN)
apresentou frequência cardíaca de 140
bpm e frequência respiratória de 45
mrm. Com base nos parâmetros
estabelecidos para a idade, é correto
afirmar que esse RN está:
A) taquicárdico e taquipneico
B) normocárdico e bradpneico
C) bradicárdico e taquipneico
D) normocárdico e normopneico.
QUESTÃO 32) A Enfermagem possui
um papel fundamental na promoção da
saúde sexual e reprodutiva da mulher,
devendo atuar garantindo todos os
recursos para auxiliar na concepção
quanto na contracepção além de
promover ações que orientem as
mulheres para o pleno exercício da sua
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sexualidade. Na atuação profissional na
assistência
à
anticoncepção,
o
enfermeiro deve desenvolver atividades
clínicas,
educativas
e
de
aconselhamento a fim de garantir a
saúde integral da mulher. Para isso,
deve oferecer informações que orientem
as usuárias no processo de escolha do
método contraceptivo. Sobre os
métodos contraceptivos, aponte a
alternativa CORRETA:
A) Os métodos hormonais atuam por
meio da inibição da ovulação além de
provocar alterações nas características
físicoquímicas do endométrio e do muco
cervical e incluem os hormônios oral
isolado e combinado, os hormônios
injetáveis combinado e isolado bem
como o DIU medicado com cobre. Pode
apresentar efeitos secundários como
náuseas, vômitos, alterações do fluxo
menstrual, cefaleia e ganho de peso.
B) O diafragma consiste num anel
flexível, coberto por uma delgada
camada de látex ou silicone que cobre
completamente o colo uterino e a parte
superior da vagina, impedindo a
penetração dos espermatozoides no
útero e tubas. Tem vida útil de três anos
e só pode ser retirado de seis a oito
horas após a última relação sexual.
C) O método de Billings consiste na
identificação do período fértil do ciclo
menstrual a partir da observação da
periodicidade do ciclo e da duração
média de 14 dias da fase lútea. Pode ser
muito eficaz, no entanto não oferece
proteção contra IST/ HIV/ AIDS.
D) A amamentação inibe o retorno da
fertilidade devido aos níveis elevados de
prolactina na circulação sanguínea

sendo
um
importante
método
anticonceptivo para mulheres em
aleitamento
materno
parcial
ou
exclusivo.
QUESTÃO 33) A situação das doenças
transmissíveis no Brasil apresenta um
quadro complexo, que pode ser
resumido em três grandes tendências:
doenças transmissíveis com tendência
descendente, doenças transmissíveis
com quadro de persistência e doenças
transmissíveis
emergentes
e
reemergentes.
Uma
doença
transmissível
com
tendência
descendente é:
A) malária
B) coqueluche
C) tuberculose
D) leptospirose
QUESTÃO 34) Para garantir a eficiência
dos processos de esterilização, a UBS
deve contar com um programa de
monitoramento para avaliar e controlar
todas as suas fases, detectar possíveis
falhas e onde elas ocorrem. A
preparação padronizada de esporos
bacterianos, que, após passar pelo
processo de autoclavagem, são
incubados
para
verificação
do
crescimento
e
viabilidade
dos
microrganismos, é um processo de
monitoramento por:
A) identificação de produtos.
B) monitoração mecânica.
C) indicador químico.
D) indicador biológico.
QUESTÃO 35) Conforme Lei do
Exercício Profissional de Enfermagem –
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Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986,
“Art.11, alínea g: O enfermeiro exerce
todas as atividades de enfermagem,
cabendo-lhe:
assistência
de
enfermagem à gestante, parturiente e
puérpera”. O profissional enfermeiro
pode acompanhar inteiramente o prénatal de baixo risco na rede básica de
saúde, de acordo com o Ministério de
Saúde e conforme garantido pela Lei do
Exercício Profissional, regulamentada
pelo decreto nº 94.406/87. Sobre o
cronograma
de
consulta
de
enfermagem, assinale a alternativa
correta:
A) Até 26º semana – mensalmente. Da
26º até a 36º semana – quinzenalmente.
Da
36º
até
a
41º
semana
semanalmente.
B) Até 28º semana – mensalmente. Da
28º até a 38º semana – quinzenalmente.
Da 38º até a 41º semana –
semanalmente.
C) Até 22º semana – mensalmente. Da
22º até a 36º semana – quinzenalmente.
Da 36º até a 41º semana –
semanalmente.
D) Até 28º semana – mensalmente. Da
28º até a 36º semana – quinzenalmente.
Da 36º até a 41º semana –
semanalmente.
QUESTÃO 36) Coberturas podem ser
utilizadas para o tratamento de feridas
agudas e crônicas. É um meio
terapêutico que consiste na limpeza e
aplicação de uma cobertura em uma
ferida, quando necessário, com a
finalidade de promover a rápida
cicatrização e prevenir a contaminação
ou infecção. Quanto ao tipo de

cobertura, indicação e tipo de cobertura
a ser utilizada nas feridas, conforme
Caderno de Atenção Primaria nº 30 do
Ministério da Saúde, considere as
alternativas a seguir:
I. Hidrocoloide.
II. Alginato de Cálcio.
III. Sulfadiazina de Prata.
IV. Ácidos Graxos essenciais (AGE).
( ) Feridas exsudativas, com ou sem
sangramento, cavitárias, tunelizadas,
com ou sem infecção.
( ) Prevenção e tratamento de feridas
abertas não infectadas. Utiliza-se em
feridas abertas, com leve à moderada
exsudação, prevenção ou tratamento de
úlceras de pressão não infectadas.
( ) Prevenção de úlceras de pressão,
tratamento de feridas abertas com ou
sem infecção.
( ) Indicado para tratar queimaduras,
lesões infectadas ou com tecido
necrótico. Assinale a alternativa que
contém a sequência correta:
A) III, I, IV, II.
B) II, I, III, IV.
C) I, II, IV, III.
D) II, I, IV, III.
QUESTÃO
37)
Na
avaliação
neurológica de um paciente, o
enfermeiro precisa estar apto para
reconhecer e intervir nos achados do
exame físico. Quanto aos distúrbios
neurológicos, leia as afirmativas abaixo
e coloque V nas Verdadeiras e F nas
Falsas.
( ) A escala de coma de Glasgow (ECG)
tem por objetivo avaliar, de forma
rápida, o nível de consciência.
Utilizando apenas a ECG como
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instrumento de avaliação, é possível
monitorar e localizar a disfunção
neurológica.
( ) A insuficiência vascular cerebral é
causada por placa aterosclerótica ou
trombose,
aumento
da
PCO2,
diminuição da PO2, diminuição da
viscosidade sanguínea e aumento da
pressão intracraniana (PIC).
( ) São fatores de risco para Acidente
Vascular Cerebral: distúrbios cardíacos
(valvulopatias, cardiopatias congênitas,
endocardites, consumo de cocaína e
hereditariedade).
( ) Dentre as complicações do
aneurisma cerebral, podem ser citadas:
ressangramento
do
aneurisma,
hidrocefalia, convulsões e liberação
anormal de catecolaminas.
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA.
A) F-F-V-F
B) V-V-F-V
C) F-V-V-V
D) F-V-F-F
QUESTÃO 38) A lavagem das mãos é,
isoladamente, uma das ações mais
importantes para a prevenção e o
controle das infecções hospitalares.
Analise as afirmativas abaixo e coloque
V nas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) A lavagem das mãos deve ser feita
somente após a higiene pessoal (assoar
o nariz e usar sanitários).
( ) A lavagem das mãos deve ser feita
antes e após o preparo de medicação.
( ) O uso das luvas dispensa a lavagem
das mãos após a realização de
procedimentos.

( ) O uso das luvas dispensa, de uma
maneira geral, a lavagem das mãos.
( ) A lavagem das mãos deve ser feita
antes e após a realização de cuidados
ou exames em cada paciente. Assinale
a alternativa que contém a sequência
CORRETA.
A) V-F-V-V-V
B) F-V-F-F-V
C) V-V-F-V-F
D) V-V-V-V-V
QUESTÃO 39) O exame físico é a
avaliação céfalo-caudal do paciente,
que fornece informações objetivas e
permite que o enfermeiro faça
avaliações clínicas. O exame clínico e
exame físico é composto por várias
etapas, entre elas: entrevista, exame
físico, inspeção e palpação, percussão
e ausculta. Quantos aos sinais
semiológicos importantes que podem
ser encontrados, assinale a alternativa
correta.
A) Sinal de Blumberg indica sinal de
colecistite aguda, é definido como dor
intensa quando o examinador solicita
que o paciente respire profundamente.
B) Sinal de Murphy é realizado com uma
punho-percussão
súbita
pelo
profissional da saúde, pode despertar
dor na vigência de afecções renais e
uretéricas.
C) Sinal de Giordano é definido com dor
ou piora da dor a compressão e
descompressão súbita no ponto de
McBurney. A sua presença é sinal
sugestivo do diagnóstico de Apendicite.
D) Sinal do Piparote é realizado quando
fazemos a percussão no abdome e
notamos a propagação de uma onda de
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líquido acumulado. É sinal indicativo de
ascite.
QUESTÃO 40) Considerando a Política
de Saúde Mental, os cuidados a uma
pessoa em situação de crise devem
seguir alguns pressupostos. Assinale a
alternativa que apresenta um desses
pressupostos.
A) Estimular a internação psiquiátrica e
sustentar o usuário no seu contexto de
vida com o apoio dos Hospitais
Psiquiátricos.
B) Potencializar e qualificar todos os
pontos
da
Rede
de
Atenção
Psicossocial
para
desenvolver
intervenção nas situações de urgência/
emergência e no cuidado longitudinal.
C) Considerar os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) como último
recurso de tratamento, seguindo a
lógica do acolhimento em hospitais
gerais e psiquiátricos.
D) Considerar a internação como
primeiro recurso de tratamento em
conjunto com o Projeto Terapêutico
Singular (PTS).
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Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS

FISIOTERAPEUTA

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro)
opções de respostas em cada uma.
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas
as questões apresentaram marcação de resposta.
3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos,
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala,
o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar
celular nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às
questões 01 e 02:
CONTOS DE FADAS PARA
MULHERES MODERNAS
Era uma vez, numa terra muito distante,
uma linda princesa, independente e
cheia de autoestima que, enquanto
contemplava a natureza e pensava em
como o maravilhoso lago do seu castelo
estava de acordo com as conformidades
ecológicas, se deparou com uma rã.
Então, a rã pulou para o seu colo e
disse:
–Linda princesa, eu já fui um príncipe
muito bonito. Mas, uma bruxa má
lançou-me um encanto e
eu transformei-me nesta rã asquerosa.
Um beijo teu, no entanto, há de me
transformar de novo num belo príncipe e
poderemos casar e constituir lar feliz no
teu lindo castelo. A minha mãe poderia
vir morar conosco e tu poderias preparar
o meu jantar, lavarias as minhas roupas,
criarias os nossos filhos e viveríamos
felizes para sempre...
... E então, naquela noite, enquanto
saboreava pernas de rã à sautée,
acompanhadas de um cremoso molho
acebolado e de um finíssimo vinho
branco, a
princesa sorria e pensava: –
Eu, hein? ... nem morta!
Luís Fernando Veríssimo
QUESTÃO
01)
Considere
as
afirmativas, em seguida, assinale a
opção correta:
I. Em “Um beijo teu, no entanto, há de
me transformar de novo num belo
príncipe e poderemos casar e constituir
lar feliz no teu lindo castelo.” O período

é composto por coordenação e possui
três orações;
II. “... e poderemos casar...” é uma
oração coordenada adversativa;
III. Em: “enquanto saboreava pernas de
rã à sautée, acompanhadas de um
cremoso
molho acebolado...” a oração destacada
é subordinada adverbial temporal;
IV. O primeiro parágrafo do texto é
formado por dois períodos: o primeiro é
composto por coordenação e o segundo
é simples.
A) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
B) Apenas as afirmativas I e III são
verdadeiras;
C) Apenas as afirmativas I, II e IV são
verdadeiras;
D)
Todas
as
afirmativas
são
verdadeiras.
QUESTÃO 02) Antes do Novo Acordo
Ortográfico, a palavra autoestima era
separada por hífen, agora é junta.
Marque a opção em que o emprego do
hífen obedece às novas regras de
ortografia:
A) Antehipófise;
B) Água de colônia;
C) Autossustentável;
D) Anti-sequestro;
QUESTÃO 03) O sinal indicativo de
crase não está de acordo com a
Gramática Normativa em:
A) À medida que se luta por seus
sonhos, mais rápido podes alcançá-los;
B) No restaurante, pediram um filé à
Camões;
C) O professor referiu-se à minha teoria
D) Podemos ficar frente à frente com o
inimigo para tentarmos derrotá-lo;
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Leia o texto e responda às questões 04
e 05:
“Quando me amei de verdade, comecei
a perceber como ofensivo tentar forçar
alguma situação ou alguém apenas
para realizar aquilo que desejo, mesmo
sabendo que não é o momento ou a
pessoa não está preparada, inclusive eu
mesmo.
Hoje sei que o nome disso é...
Respeito.”
Charles Chaplin

QUESTÃO 07) Assinale o item em que
há erro na indicação da função sintática
do termo destacado:

QUESTÃO 04) Ao ler esse pensamento,
podemos concluir que:

QUESTÃO 08) Assinale a alternativa
que apresenta erro de regência verbal:

A) A nossa vontade deve prevalecer
sempre;
B)Devemos estar sempre preparados
para a exigência de quem amamos;
C)Respeito não tem nenhuma relação
com amor;
D)Respeitar
alguém
é
uma
demonstração de amor;

A) O filme a que assisti foi maravilhoso;
B) Aquele é o candidato em cujas
palavras acreditei;
C) A polícia vai proceder a um inquérito;
D) Informei-lhe sobre o horário da prova;

QUESTÃO 05) O verbo amar,
destacado logo no início do texto, de
acordo com sua transitividade é:
A) Intransitivo;
B) Transitivo indireto;
C) Transitivo direto;
D) Transitivo direto e indireto.

A)
O relógio da igreja bateu doze
horas;
B)
Os Estados Unidos elegeu o
presidente;
C)
Os candidatos mesmos
preencheram o formulário de inscrição;
D)
Visitamos museus e igrejas
maravilhosas;

QUESTÃO 06) Marque a opção em que
TODAS as palavras estão separadas
CORRETAMENTE:

QUESTÃO 10) No primeiro quadrinho,
na oração: “Tem razão, Mafalda”. A
vírgula foi usada para:

A) Flui-dez, Fru-i-ção, sal-sei-ro, ca-paz;
B)Frui-ção, tra-pa-ça, au-ment-o, sal-sei-ro;
C) Flu-i-dez, no-da, ca-pa-ci-da-de, a-limen-to;
D)Sal-sei-ro, Fu-cio-nar, flu-i-dez, trapa-ça.

A) Para separar o sujeito do predicado;
B) Para isolar o aposto;
C) Para isolar o adjunto adverbial;
D) Para isolar o vocativo.

A) “E abro as janelas, pálido de
espanto”– predicativo do sujeito;
B) “Inda as procuro pelo céu deserto” –
adjunto adverbial;
C)“A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila”–sujeito;
D) “E eu vos direi: “Amai para entendêlas!” –objeto indireto.

QUESTÃO 09) Há erro de
concordância em:
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Analise as equações a
seguir e marque a que tem como raízes
os números –2 e 8?
A) x² + 10x = 0
B) 8x² + 2x + 10 = 0
C) x² + x – 2 = 0
D) x² – 6x – 16 = 0
QUESTÃO 12) Fernando aplicou R$
110.000,00 do seguinte modo: R$
68.000,00 a 5% a.a. no Banco A e R$
42.000,00 a uma taxa desconhecida no
Banco B. Depois de 6 meses, a
aplicação do Banco A tinha rendido R$
125,00 a mais do que a do Banco B.
Pergunta-se qual a taxa anual praticada
na aplicação do Banco B? (Juros
simples)
A)6,9%
B)8,3%
C)7,5%
D)7,8%
QUESTÃO 13) A quantia resultante da
aplicação que fiz de R$ 5.000,00 à taxa
de 1,00% a.m., durante 5 meses, em
regime de juros simples é:
A) R$ 5.250,00
B) R$ 5.300,00
C) R$ 5.900,00
D) R$ 5.180,00
QUESTÃO 14) Podemos escrever o
número decimal 0,0725 na forma de
fração como:
A) 29/400.
B) 25/400.
C) 29/4000.
D) 29/4.

QUESTÃO 15) Uma bolsa custava R$
330,00. Ela teve dois aumentos
sucessivos de 15% e 20 %,
respectivamente. Em seguida, ela teve
um desconto de 10%. Qual o preço final
dessa bolsa?
A) R$ 273,24.
B) R$ 379,16.
C) R$ 409,86.
D) R$ 354,45.
QUESTÃO 16) Sabe-se que a soma dos
três ângulos internos de um triângulo é
igual a 180°. Se os ângulos internos de
um triângulo são proporcionais a 1, 2 e
3, então o maior desses ângulos mede:
A) 45°
B) 108°
C) 60°
D) 90°
QUESTÃO 17) Qual é o número 12,5
vezes maior que 8,50?
A) 87,5.
B) 137,5.
C) 47,5.
D) 106,25.
QUESTÃO 18) Para um cargo de certo
concurso, havia 180 candidatos. Tendo
sido aprovados 60, a razão entre o
número de reprovados e o de aprovados
é de:
A) 1/2.
B) 1.
C) 2.
D) 1/3.
QUESTÃO 19) Calcule o Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) de (18, 75, 250)
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e marque a opção que apresenta o
resultado CORRETO.
A) 1.570.
B) 2.135.
C) 2.250.
D) 3.350.
QUESTÃO 20) Calcule o juro simples
referente a um capital de R$ 2.400,00
nas seguintes condições: taxa de juros
21% a.a. e prazo: 32 dias.
A) R$ 44,80.
B) R$ 52,40.
C) R$ 58,90.
D) R$ 72,00.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21) Na eletroterapia, há
diversos aparelhos que podem ser
utilizados na conduta fisioterapêutica, o
laser de baixa intensidade é um deles.
Sobre este aparelho, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) O laser de baixa intensidade é
indicado no auxílio da regeneração de
feridas.
B) O laser de baixa intensidade é
indicado no tratamento de lesão de
tecidos moles.
C) O laser de baixa intensidade é
indicado no alívio da dor.
D) O laser de baixa intensidade pode ser
realizado em pacientes com carcinoma
ativo.
QUESTÃO 22) Doença neurológica
progressiva e crônica, envolvendo os
gânglios da base e resultando em
perturbações do tônus, posturas
anormais e movimentos involuntários.

Clinicamente, o paciente, em geral,
exibe alguma combinação de três sinais
clássicos: rigidez, bradicinesia e tremor.
O enunciado refere-se à:
A) doença de Alzheimer.
B) osteoartrose.
C) hanseníase.
D) doença de Parkinson.
QUESTÃO 23) A aspiração traqueal é
um recurso utilizado amplamente pelo
profissional fisioterapeuta, quanto à esta
técnica,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A) É uma técnica utilizada para retirada
de secreções das vias aéreas, mediante
a utilização de uma sonda conectada a
um gerador de pressão negativa.
B) Pode ser aplicada em pacientes com
tosse ineficaz ou em uso de via aérea
artificial.
C) A técnica exige que o profissional
execute-a de forma asséptica.
D) No paciente em via aérea artificial, o
cuff do tubo endotraqueal deve ser
desinsuflado durante a manobra de
aspiração traqueal.
QUESTÃO 24) Qual é a principal ação
do músculo tibial anterior?
A) Flexão dorsal do tornozelo.
B) Flexão plantar do tornozelo.
C) Abdução de quadril.
D) Adução de quadril.
QUESTÃO 25) Teste realizado com o
paciente em pé, parado, com os pés
juntos (um tocando o outro), braços
junto ao corpo e olhos fechados,
terapeuta observa as oscilações de
tronco. Se o indivíduo não apresentar
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oscilações o resultado é negativo, se
apresentar oscilações, o resultado é
positivo. Este teste é uma das formas de
avaliar o equilíbrio do paciente. O
enunciado refere-se:
A) à prova de Stewart-Homes.
B) ao sinal de Romberg.
C) ao sinal de Romberg-sensibilizado.
D) ao index-Index.
QUESTÃO 26) Quanto ao puerpério,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Período que se inicia após o parto,
com duração de 6 a 8 meses,
terminando quando todos os órgãos da
reprodução tenham retomado ao normal
não gravídico.
B) Uma das alterações que podem ser
detectadas no puerpério, é a diástase
entre os músculos abdominais, que
encontram-se distendidos.
C) Neste período, os seios podem
tornar-se
ingurgitados
devido
à
lactação, que geralmente inicia no
terceiro ou quarto dia pós-parto.
D) Um dos objetivos fisioterapêuticos na
paciente puerperal é reeducar e
fortalecer os músculos do assoalho
pélvico.
QUESTÃO 27) Com base na lei 8.080,
de 19 de setembro de 1990, analise as
assertivas e assinale a alternativa
CORRETA:
I. A identificação e divulgação dos
fatores condicionantes e determinantes
da saúde; a formulação de política de
saúde destinada a promover, nos
campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º, do art.
2º, desta lei; e a assistência às pessoas

por intermédio de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, com
a realização integrada das ações
assistenciais
e
das
atividades
preventivas, são objetivos do Sistema
Único de Saúde (SUS).
II. A articulação das políticas e
programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá, em especial,
as seguintes atividades: alimentação e
nutrição; saneamento e meio ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia;
recursos
humanos; ciência e tecnologia; e saúde
da criança e do adolescente.
III. As ações e serviços de saúde,
executados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da
iniciativa privada, serão organizados de
forma globalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente.
IV. À direção estadual do Sistema Único
de Saúde (SUS) compete promover a
descentralização para os Municípios
dos serviços e das ações de saúde;
acompanhar, controlar e avaliar as
redes hierarquizadas do SUS; prestar
apoio técnico e financeiro aos
Municípios e executar supletivamente
ações e serviços de saúde; gerir
laboratórios públicos de saúde e
hemocentros; dentre outros.
A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas I, III e IV.
QUESTÃO 28) Em relação à Resolução
do COFFITO nº 424, de 08 de Julho de
2013, que estabelece o Código de Ética
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e Deontologia da Fisioterapia, analise
as assertivas e assinale a alternativa
que aponta o(s) artigo(s) pertencente(s)
a essa resolução:
I. Artigo 4º – O Fisioterapeuta presta
assistência ao ser humano, tanto no
plano individual quanto coletivo,
participando da promoção da saúde,
prevenção de agravos, tratamento e
recuperação da sua saúde e cuidados
paliativos, sempre tendo em vista a
qualidade de vida, sem discriminação
de qualquer forma ou pretexto, segundo
os princípios do sistema de saúde
vigente no Brasil.
II. Artigo 10º – Na ocorrência do
exercício ilegal das profissões de
Fisioterapeuta
e
Terapeuta
Ocupacional, ou do favorecimento
desse exercício, o CREFITO denunciará
o fato à autoridade competente e
acompanhará, em todas as fases, o
processamento
das
providências
respectivas até que cesse a atividade
ilegal, recorrendo em última instância ao
Poder Judiciário.
III. Artigo 13º – O Fisioterapeuta deve
zelar para que o prontuário do
cliente/paciente/ usuário permaneça
fora do alcance de estranhos à equipe
de saúde da instituição, salvo quando
outra conduta seja expressamente
recomendada pela direção da instituição
e que tenha amparo legal.
IV. Artigo 34º – É recomendado ao
Fisioterapeuta,
com
vistas
à
responsabilidade social e consciência
política,
pertencer
a
entidades
associativas da classe, de caráter
cultural, social, científico ou sindical, a

nível local ou nacional em que exerce
sua atividade profissional.
A) Apenas I.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas I, III e IV.
QUESTÃO 29) A habilidade de
monitorar os sinais vitais de modo
preciso é um importante componente
das habilidades gerais de avaliação da
Fisioterapia. “(...) Os sinais vitais,
conhecidos como sinais cardeais,
geralmente são: temperatura, pulso,
respiração e pressão arterial. Esses
sinais são importantes indicadores do
estado fisiológico do corpo, refletindo o
funcionamento dos órgãos internos.
Variações nos sinais clínicos são um
nítido indicador da ocorrência de
alguma alteração no estado fisiológico
do paciente.” (O'SULLIVAN, Susan &
SCHMITZ, Thomas J. Fisioterapia Avaliação e Tratamento. Editora Manole
Ltda. São Paulo). Entre os propósitos da
obtenção de informações relacionadas
aos sinais vitais, marque o incorreto.
A) O estabelecimento de uma base de
dados dos valores para cada paciente.
B) O auxílio na determinação de metas,
e no planejamento do tratamento.
C) Descrever métodos para o registro de
dados obtidos através da monitoração
dos sinais clínicos.
D) O auxílio na avaliação da resposta do
paciente ao tratamento.
QUESTÃO 30) Sobre “Avaliação da
Fisioterapia”, marque a afirmação
incorreta.
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A) O tratamento qualificado do indivíduo
com
AR envolve
uma
equipe
multidisciplinar.
B) O Fisioterapeuta precisa revisar
cuidadosamente o prontuário de seu
paciente, e conferenciar com todos os
outros profissionais envolvidos nos
cuidados do enfermo, para que fiquem
assegurados seus planos e metas
terapêuticas.
C) O Fisioterapeuta deve começar a
avaliação já com as metas terapêuticas
para adiantar os procedimentos em
função
do
restabelecimento
do
paciente.
D) Nos estágios agudo e subagudo, o
paciente está, na maioria das vezes,
preocupado com a dor, que deve ser
avaliada em termos de sua localização,
duração e intensidade, juntamente com
outros sinais de inflamação: calor, rubor
e edema. Nos estágios crônicos, os
indivíduos estão usualmente mais
envolvidos com a perda da função,
deformidade
e
prevenção
de
deteriorações futuras.
QUESTÃO 31) Responda verdadeiro
(V) ou falso (F) com relação aos termos
a seguir e assinale a alternativa que traz
a sequência correta:
( ) Hipoestesia muscular: redução do
trofismo muscular;
( ) Hipoventilação: redução das trocas
gasosas pulmonares;
(
)
Hiperestesia:
aumento
da
sensibilidade em determinado local.
A) V-V-F.
B) F-V-V.
C) V-F-F.
D) F-F-V.

QUESTÃO 32) Os conhecimentos de
fisiologia são essenciais para um
programa de reabilitação respiratória.
Sobre
a fisiologia do
sistema
respiratório, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Os músculos esternoclidomastóideo
elevam o diâmetro anteroposterior do
tórax.
B) O reto abdominal, os oblíquos interno
e externo e o transverso abdominal
contraem-se a fim de forçar para baixo a
caixa torácica.
C) Os intercostais internos funcionam,
primariamente, durante a inspiração
forçada, elevando as costelas.
D)Durante a inspiração relaxada, o
diafragma é o principal músculo
responsável pelo movimento do ar.
QUESTÃO 33) Paciente portador de
cardiomiopatia dilatada com disfunção
grave do ventrículo esquerdo deu
entrada na emergência do hospital
geral,
apresentando
hipoperfusão
periférica,
hipotensão
arterial,
congestão pulmonar, cansaço ao
repouso e respiração irregular e cíclica,
que se iniciava com aumento gradativo
da amplitude respiratória seguido por
outra fase de diminuição progressiva,
até chegar à apneia, esta durando
alguns segundos. As informações
descritas caracterizam a:
A) respiração assincrônica.
B) respiração de Cheyne-Stokes.
C) respiração de Kussmaul.
D) platipneia.
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QUESTÃO 34) Com relação à
fisioterapia pneumológica, assinale a
alternativa incorreta:
A) O tórax é um compartimento cuja
mobilidade isolada é a responsável pela
ventilação.
B) Uma combinação de redução da
pressão expiratória máxima e pico de
fluxo expiratório compromete a tosse e
a expectoração.
C)
Os
músculos
abdominais
desempenham importante papel na
inspiração.
D) A expiração é um processo de
contração excêntrica dos músculos
inspiratórios associado às forças de
retração elástica dos pulmões e da
parede torácica.
QUESTÃO 35) Assinale a seqüência
numérica correta:
(1) Acinesia
(2) Distonia
(3) Coréia
(4) Disdiadococinesia
(5) Bradicinesia
( ) contrações musculares constantes,
freqüentemente causando movimentos
desorientados e repetitivos ou posturas
anormais.
( ) lentidão na execução dos
movimentos.
( ) incapacidade na iniciação dos
movimentos ou demora no tempo de
reação.
( ) movimentos contorcidos das
articulações axiais.
( ) incapacidade para desempenhar
movimentos alternados rapidamente.
A) 1, 3, 5, 2, 4
B) 2, 4, 3, 1, 5
C) 2, 5, 1, 3, 4

D) 2, 3, 1, 4, 5
QUESTÃO 36) Assinale a alternativa
em que caracteriza indicações corretas
para indivíduos com perdas ósseas em
diferentes estágios: osteopenia e
osteoporose severa, respectivamente.
A) Caminhada e exercícios aeróbicos de
alto impacto.
B) Exercícios aeróbicos de alto impacto
e natação.
C) Natação e caminhada.
D) Treinamento de força e exercícios
aeróbicos de médio à baixo impacto.
QUESTÃO 37) Considerando a Portaria
que aprova as Diretrizes Operacionais
do Pacto pela Saúde 2006, bem como a
Portaria que regulamenta as Diretrizes
Operacionais dos Pactos pela Vida e de
Gestão, assinale a alternativa incorreta.
A) Cria os núcleos de apoio à saúde da
família (NASF) com o objetivo de
ampliar a abrangência e o escopo das
ações da atenção básica
B)
Estabelece
que
os
NASF
constituídos por equipes de diferentes
áreas de conhecimento atuem em
parceria com os profissionais das
equipes Saúde da Família (ESF).
C) Os NASF se constituem em porta de
entrada do sistema, e devem atuar de
forma integrada à rede de serviços de
saúde.
D) Os NASF devem buscar instituir a
plena integralidade do cuidado físico e
mental aos usuários do SUS por
intermédio
da
qualificação
e
complementaridade do trabalho da ESF.
QUESTÃO 38) A reabilitação tem um
papel de fundamental importância nos
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NASF. Com base neste aspecto,
assinale a alternativa incorreta quanto
às ações das equipes NASF na
reabilitação.
A). Desenvolver projetos e ações
intersetoriais, como o Projeto de Saúde
no Território.
B) Desenvolver propostas de ações de
reabilitação baseadas na comunidade.
C) Atenção às famílias de forma integral,
em conjunto com as equipes de Saúde
da Família estimulando a reflexão sobre
o conhecimento dessas famílias, como
espaços de desenvolvimento individual
e grupal, sua dinâmica e crises
potenciais.
D) Apoiar as equipes de Saúde da
Família no acompanhamento de idosos
com problema de locomoção ou
acamados.
QUESTÃO 39) Sobre o NASF assinale
a sequência correta:
( ) Um objetivo do NASF é reforçar o
atendimento individualizado através das
diferentes especialidades propostas
pelo NASF.
( ) O apoio matricial será formado por
um conjunto de profissionais que não
tem necessariamente relação direta
com o usuário, mas cujas tarefas serão
de prestar apoio à equipe de referência.
( ) As equipes do NASF e as equipes da
Saúde da Família criarão espaços de
discussões para gestão do cuidado,
como
reuniões
e
atendimentos
conjuntos constituindo processo de
aprendizado coletivo.
( ) Os NASF devem funcionar em horário
de trabalho coincidente com o das
equipes de Saúde da Família e a carga

horária dos profissionais seja de no
mínimo 40 horas semanais, sendo que
apenas os profissionais médicos podem
ser registrados dois, que ocupem 20
horas semanais cada um.
( ) Tendo em vista a magnitude dos
transtornos mentais, recomenda-se que
cada NASF conte com pelo menos um
profissional da área de Saúde Mental.
A) V, F, V, F, V.
B) F, V, V, F, V.
C) F, F, V, F, F.
D) V, V, F, V, V.
QUESTÃO 40) As ações da reabilitação
deverão
ser
constantemente
acompanhadas por toda a equipe
envolvida no processo de trabalho
(NASF ou equipe de SF). Existem
algumas sugestões de temas que
poderão ser utilizados para o
desenvolvimento
das
ações
de
reabilitação no contexto local, com
relação a isso, assinale a alternativa
correta da sequência V e F.
( ) mapeamento e conhecimento de toda
a população com deficiência do
território.
( ) garantia da universalidade do acesso.
(
)
diminuição
das
barreiras
arquitetônicas e da gravidade das
lesões.
( ) aumento da participação social e da
adesão ao tratamento.
( ) Inclusão em atividade laboral.
A) V, F,V,V,V.
B) V,V,F,V,V.
C) V,V,V,F,V.
D) V,V,V,V,V.
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Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS

FONOAUDIOLOGO

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro)
opções de respostas em cada uma.
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas
as questões apresentaram marcação de resposta.
3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos,
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala,
o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar
celular nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às
questões 01 e 02:
CONTOS DE FADAS PARA
MULHERES MODERNAS
Era uma vez, numa terra muito distante,
uma linda princesa, independente e
cheia de autoestima que, enquanto
contemplava a natureza e pensava em
como o maravilhoso lago do seu castelo
estava de acordo com as conformidades
ecológicas, se deparou com uma rã.
Então, a rã pulou para o seu colo e
disse:
–Linda princesa, eu já fui um príncipe
muito bonito. Mas, uma bruxa má
lançou-me um encanto e
eu transformei-me nesta rã asquerosa.
Um beijo teu, no entanto, há de me
transformar de novo num belo príncipe e
poderemos casar e constituir lar feliz no
teu lindo castelo. A minha mãe poderia
vir morar conosco e tu poderias preparar
o meu jantar, lavarias as minhas roupas,
criarias os nossos filhos e viveríamos
felizes para sempre...
... E então, naquela noite, enquanto
saboreava pernas de rã à sautée,
acompanhadas de um cremoso molho
acebolado e de um finíssimo vinho
branco, a
princesa sorria e pensava: –
Eu, hein? ... nem morta!
Luís Fernando Veríssimo
QUESTÃO
01)
Considere
as
afirmativas, em seguida, assinale a
opção correta:
I. Em “Um beijo teu, no entanto, há de
me transformar de novo num belo
príncipe e poderemos casar e constituir
lar feliz no teu lindo castelo.” O período

é composto por coordenação e possui
três orações;
II. “... e poderemos casar...” é uma
oração coordenada adversativa;
III. Em: “enquanto saboreava pernas de
rã à sautée, acompanhadas de um
cremoso
molho acebolado...” a oração destacada
é subordinada adverbial temporal;
IV. O primeiro parágrafo do texto é
formado por dois períodos: o primeiro é
composto por coordenação e o segundo
é simples.
A) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
B) Apenas as afirmativas I e III são
verdadeiras;
C) Apenas as afirmativas I, II e IV são
verdadeiras;
D)
Todas
as
afirmativas
são
verdadeiras.
QUESTÃO 02) Antes do Novo Acordo
Ortográfico, a palavra autoestima era
separada por hífen, agora é junta.
Marque a opção em que o emprego do
hífen obedece às novas regras de
ortografia:
A) Antehipófise;
B) Água de colônia;
C) Autossustentável;
D) Anti-sequestro;
QUESTÃO 03) O sinal indicativo de
crase não está de acordo com a
Gramática Normativa em:
A) À medida que se luta por seus
sonhos, mais rápido podes alcançá-los;
B) No restaurante, pediram um filé à
Camões;
C) O professor referiu-se à minha teoria
D) Podemos ficar frente à frente com o
inimigo para tentarmos derrotá-lo;
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Leia o texto e responda às questões 04
e 05:
“Quando me amei de verdade, comecei
a perceber como ofensivo tentar forçar
alguma situação ou alguém apenas
para realizar aquilo que desejo, mesmo
sabendo que não é o momento ou a
pessoa não está preparada, inclusive eu
mesmo.
Hoje sei que o nome disso é...
Respeito.”
Charles Chaplin

QUESTÃO 07) Assinale o item em que
há erro na indicação da função sintática
do termo destacado:

QUESTÃO 04) Ao ler esse pensamento,
podemos concluir que:

QUESTÃO 08) Assinale a alternativa
que apresenta erro de regência verbal:

A) A nossa vontade deve prevalecer
sempre;
B)Devemos estar sempre preparados
para a exigência de quem amamos;
C)Respeito não tem nenhuma relação
com amor;
D)Respeitar
alguém
é
uma
demonstração de amor;

A) O filme a que assisti foi maravilhoso;
B) Aquele é o candidato em cujas
palavras acreditei;
C) A polícia vai proceder a um inquérito;
D) Informei-lhe sobre o horário da prova;

QUESTÃO 05) O verbo amar,
destacado logo no início do texto, de
acordo com sua transitividade é:
A) Intransitivo;
B) Transitivo indireto;
C) Transitivo direto;
D) Transitivo direto e indireto.

A)
O relógio da igreja bateu doze
horas;
B)
Os Estados Unidos elegeu o
presidente;
C)
Os candidatos mesmos
preencheram o formulário de inscrição;
D)
Visitamos museus e igrejas
maravilhosas;

QUESTÃO 06) Marque a opção em que
TODAS as palavras estão separadas
CORRETAMENTE:

QUESTÃO 10) No primeiro quadrinho,
na oração: “Tem razão, Mafalda”. A
vírgula foi usada para:

A) Flui-dez, Fru-i-ção, sal-sei-ro, ca-paz;
B)Frui-ção, tra-pa-ça, au-ment-o, sal-sei-ro;
C) Flu-i-dez, no-da, ca-pa-ci-da-de, a-limen-to;
D)Sal-sei-ro, Fu-cio-nar, flu-i-dez, trapa-ça.

A) Para separar o sujeito do predicado;
B) Para isolar o aposto;
C) Para isolar o adjunto adverbial;
D) Para isolar o vocativo.

A) “E abro as janelas, pálido de
espanto”– predicativo do sujeito;
B) “Inda as procuro pelo céu deserto” –
adjunto adverbial;
C)“A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila”–sujeito;
D) “E eu vos direi: “Amai para entendêlas!” –objeto indireto.

QUESTÃO 09) Há erro de
concordância em:
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Analise as equações a
seguir e marque a que tem como raízes
os números –2 e 8?
A) x² + 10x = 0
B) 8x² + 2x + 10 = 0
C) x² + x – 2 = 0
D) x² – 6x – 16 = 0
QUESTÃO 12) Fernando aplicou R$
110.000,00 do seguinte modo: R$
68.000,00 a 5% a.a. no Banco A e R$
42.000,00 a uma taxa desconhecida no
Banco B. Depois de 6 meses, a
aplicação do Banco A tinha rendido R$
125,00 a mais do que a do Banco B.
Pergunta-se qual a taxa anual praticada
na aplicação do Banco B? (Juros
simples)
A)6,9%
B)8,3%
C)7,5%
D)7,8%
QUESTÃO 13) A quantia resultante da
aplicação que fiz de R$ 5.000,00 à taxa
de 1,00% a.m., durante 5 meses, em
regime de juros simples é:
A) R$ 5.250,00
B) R$ 5.300,00
C) R$ 5.900,00
D) R$ 5.180,00
QUESTÃO 14) Podemos escrever o
número decimal 0,0725 na forma de
fração como:
A) 29/400.
B) 25/400.
C) 29/4000.
D) 29/4.

QUESTÃO 15) Uma bolsa custava R$
330,00. Ela teve dois aumentos
sucessivos de 15% e 20 %,
respectivamente. Em seguida, ela teve
um desconto de 10%. Qual o preço final
dessa bolsa?
A) R$ 273,24.
B) R$ 379,16.
C) R$ 409,86.
D) R$ 354,45.
QUESTÃO 16) Sabe-se que a soma dos
três ângulos internos de um triângulo é
igual a 180°. Se os ângulos internos de
um triângulo são proporcionais a 1, 2 e
3, então o maior desses ângulos mede:
A) 45°
B) 108°
C) 60°
D) 90°
QUESTÃO 17) Qual é o número 12,5
vezes maior que 8,50?
A) 87,5.
B) 137,5.
C) 47,5.
D) 106,25.
QUESTÃO 18) Para um cargo de certo
concurso, havia 180 candidatos. Tendo
sido aprovados 60, a razão entre o
número de reprovados e o de aprovados
é de:
A) 1/2.
B) 1.
C) 2.
D) 1/3.
QUESTÃO 19) Calcule o Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) de (18, 75, 250)
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e marque a opção que apresenta o
resultado CORRETO.
A) 1.570.
B) 2.135.
C) 2.250.
D) 3.350.
QUESTÃO 20) Calcule o juro simples
referente a um capital de R$ 2.400,00
nas seguintes condições: taxa de juros
21% a.a. e prazo: 32 dias.
A) R$ 44,80.
B) R$ 52,40.
C) R$ 58,90.
D) R$ 72,00.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21) Afasia é a perda total ou
parcial da capacidade de comunicar-se.
As Afasias são classificadas em
diferentes tipos. Em relação a Afasia de
Broca, analise as afirmativas abaixo e
marque verdadeiro (V) ou falso (F).
( )Neste tipo de afasia, a área do cérebro
afetada situa-se no lobo temporal do
hemisfério direito conhecida como Área
de Broca;
( )Apresenta baixa fluidez e problemas
de articulação;
( )Em geral a compreensão da
linguagem falada e escrita é pouca
afetada;
( )A fala é logorreica e com jargão
afásico.
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo:
A) F, F,V,V;
B) V, V,F,V;
C) F, V,V,F;
D) V, F,F,F.

QUESTÃO 22) Com relação a certos
tipos de Afasia. Analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Afasia Transcortical Sensorial, as
ligações entre a área de Wernicke. e o
resto do cérebro são cortadas, mas a
área em si é deixada intacta. Principais
características para essa afasia são:
dificuldade para entender a linguagem e
expressar seus pensamentos, mas
podem repetir o discurso;
II. Afasia Global é causada por danos
generalizados no hemisfério cerebral
dominante. Caracterizado por uma
perda quase total de todos os tipos de
habilidade verbal, fala, compreensão,
leitura e escrita;
III.Afasia Semântica é causada por
danos do hemisfério esquerdo, e não
afetam as áreas de Broca e Wernicke.
Geralmente ocorre depois da doença de
Alzheimer.
Está correto o que se afirma em:
A) Apenas o item I está correto;
B) Apenas o item II está correto;
C) Apenas os itens II e III estão corretos;
D) Todos os itens estão corretos
QUESTÃO 23) Assinale a resposta
correta no seguinte caso: Paciente 38
anos,
apresenta
perda
auditiva
neurossensorial na orelha esquerda e
limiares auditivos normais na orelha
direita. Marque a opção que responde a
seguinte pergunta: O que pode ser
observado
na
Acumetria
deste
paciente?
A) Rinne + em ambas as orelhas e
Weber lateralizado para a orelha direita;
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B) Rinne – em ambas as orelhas e
Weber lateralizado para a orelha
esquerda;
C)Rinne + na orelha direita e Rinne – na
orelha esquerda e Weber lateralizado
para aorelha direita;
D) Rinne –em ambas as orelhas e
Weber indiferente

I. As Dislexias fonológicas, de superfície
e profunda são dislexias do tipo central;
II. Naperiférica incluem as dislexias
atencional e fonéticas;
III.Dislexia literal (pura) apresenta leitura
letra por letra preservada e lesões
occipitais inferiores extensa à esquerda;
IV.Dislexia por negligência apresenta
dificuldades na leitura no campo visual
do lado contralateral ao da lesão
cerebral.
Está correto o que se afirma em:
A) Apenas I e IV estão corretos;
B) Apenas II e III estão corretos;
C) Apenas I, III e IV estão corretos;
D) Estão corretos I, II, III e IV.

( )A característica mais frequente em
casos de deglutição atípica é o
posicionamento da língua nos dentes da
frente, que muitas vezes faz com que
abra um espaço entre eles;
( )Devido a interposição da língua entre
os dentes o indivíduo apresenta
dificuldades em articular os fonemas: F,
V, P e B. Esses fonemas têm seu ponto
articular nos mesmos dentes onde a
língua pressiona no momento da
deglutição atípica;
( )O fato desta musculatura não estar
com seu tônus adequado, acarreta
dificuldade para vedamento labial,
facilitando o desenvolvimento do hábito
da respiração bucal;
( )O papel da fonoaudiologia em
pacientes com deglutição atípica é
reeducar o ato de deglutir, preparando
os músculos para que consigam realizar
de maneira adequada a função e,
depois, adaptando os movimentos da
língua na deglutição.
A sequência correta de cima para baixo
é:
A) V, F, V, V;
B) V, V, F, F;
C)F, V, V, F;
D) F, F, F, V.

QUESTÃO 25) A Deglutição Atípica
ocorre quando a língua ou outro
músculo
trabalha
de
maneira
inadequada no momento da deglutição,
fazendo com que haja uma alteração na
função de engolir. De acordo com as
características mais frequentes em
casos de deglutição atípica, marque
verdadeiro (V) ou falso (F) nas opções
abaixo:

QUESTÃO
26)
Fonoaudiologia
Hospitalar com base nas funções do
profissional fonoaudiólogo que atua
nessa área: “presente em berçário de
risco, pediatria, centro de atendimento
intensivo e enfermaria, tem como
principais objetivos, EXCETO:
A)Avaliação, prognóstico e participação
na decisão do tipo de dieta;
B)Orientação pré-cirúrgica;

QUESTÃO 24) As dislexias podem ser
divididas em dois tipos: central e
periférica. Quanto a sua classificação
podemos afirmar:
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C)Avaliar o tipo de sonda a ser utilizada
quando necessário;
D)Decidir quando será a retirada da
sonda nasotraqueal
QUESTÃO 27) Sobre a intervenção
fonoaudiólogica em recém-nascidos
pré-termo
(RNPT),
analise
as
afirmativas abaixo:
I.O RNPT apresenta imaturidade global
e do sistema sensório motor oral,
impossibilitando a alimentação por via
oral;
II.Para o início da alimentação por via
oral do RNPT deve-se levar em
consideração
alguns
fatores
importantes, como: idade gestacional
corrigida, peso atual, saturação de
oxigênio, frequência respiratória e
freqüência
cardíaca
durante
a
alimentação;
III.O uso da técnica sucção não-nutritiva
(SNN) e de estimulação oromotora não
diminuem os transtornos causados pelo
uso prolongado da sonda gástrica.
Estão corretas:
A)Apenas as afirmativas I e II;
B)Apenas as afirmativas II e III;
C)Apenas as afirmativas I e III;
D)Todas as afirmativas.
QUESTÃO 28) Indique o item que
apresenta atividades de estimulação da
linguagem e da fala:
A)Sequencializar sons da fala;
B)Sequencializar sons ambientais;
C)Dramatizações, contação de histórias
e derivados das palavras;
D)Completar ou aumentar frases;

QUESTÃO
29)
Nos
distúrbios
articulatórios as causas são de origem:
A)Orgânica;
B)Neurológica;
C)Pragmática;
D)Fonética/Fonológica;
QUESTÃO 30) O termo ‘gagueira’
significa: Interrupção na fluência da
expressão verbal que é caracterizada
por repetições ou prolongamentos
involuntários, audíveis ou silenciosos,
na emissão de pequenos elementos da
fala, chamadas: sons, sílabas e
palavras de uma sílaba. Relacione as
colunas de acordo com o nome da
técnica e sua descrição.
(1)Fala rítmica;
(2)Fala em eco;
(3)Fala monótona;
(4)Ênfase.
(
)
O
gago
repete
quase
simultaneamente o que outra pessoa
diz;
(
)O gago enfatiza cada sílaba tônica
de sua fala;
( )Usa-se, em geral, um metrônomo
para marcar o ritmo, e o gago segue
este ritmo padronizado pelo metrônomo;
( )O gago fala sem variar o tom de voz.
A sequência é:
A) 1, 4, 2, 3;
B) 3, 2, 1, 4;
C) 2, 4, 1, 3;
D)1, 2, 3, 4;
QUESTÃO
31)
Os
testes
comportamentais
para
avaliar
o
processamento
auditivo
(PA)
diferenciam-se por apresentarem tipos
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de estímulos diferentes (verbais e não
verbais) e pela forma de apresentação
nas orelhas (binaural e monoaural).
Indique o item que apresenta um teste
monoaural de baixa redundância, e tem
como estimulo principal, sentenças
sintáticas representadas por código
gráfico.
A)
SSI
–Synthethic
Sentence
Identification;
B) PSI–Pediatrics Speech Inteligibility;
C) Fala filtrada (FF);
D)Fala com ruido (FR);
QUESTÃO 32) Qual exame é realizado
em triagem em bebês recém-nascidos,
em avaliação infantil e monitoramento
da função coclear?
A)Audiometria tonal;
B)Processamento auditivo;
C)Logoaudiometria;
D)Eletrococleografia;
QUESTÃO 33) O ponto de articulação
das palavras: “amor” e “mato”, são:
A) Velar e Bilabial;
B) Palatal e Alveolar;
C) Alveolar e Bilabial;
D) Velar e Labiodental;
QUESTÃO 34) A deglutição normal
envolve um complexo grupo de
estruturas interdependentes conectadas
ao mecanismo neuronal. Trata-se,
portanto, de um processo dinâmico e de
curta
duração,
que
pode
ser
didaticamente dividido em quatro fases.
Qual a opção que apresenta o nome das
fases e ordem em que elas acontecem?

A) Fase oral, fase preparatória,
faríngica e fase esofágica;
B) Fase preparatória, fase oral,
esofágica e fase faríngica;
C) Fase oral, fase faríngica,
preparatória e fase esofágica;
D) Fase preparatória, fase oral,
faríngica e fase esofágica;

fase
fase
fase
fase

QUESTÃO 35) Fatores que prejudicam
o desenvolvimento da fala:
A)Uso prolongado de mamadeira, falta
de estimulação, lesões neurológicas e
estimulação dos adultos;
B) Uso prolongado de chupeta,
mamadeira, estimulação exagerada,
lesões neurológicas e fala infantilizada
pelos adultos;
C)Uso prolongado de mamadeira,
chupeta, sucção de dedo, respirador
bucal, falta de estimulação, imaturidade
neurológica, distúrbio da atenção e
hiperatividade
(TDAH),
lesões
neurológicas e uso da fala infantilizada
pelos adultos;
D)Uso prolongado de mamadeira,
chupeta, sucção de dedo, maturidade
neurológica, distúrbio da atenção e
hiperatividade
(TDAH),
lesões
neurológicas e uso da fala infantilizada
pelos adultos;
QUESTÃO 36) Marque a alternativa
falsa:
A)
Com a amamentação no seio
materno, a criança posiciona a língua
corretamente, a qual vai ganhando
tônus adequado;
B) O aleitamento materno beneficia o
amadurecimento dos lábios, língua,
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mandíbula, bochechas e dos músculos
da face, o que é fundamental para um
posterior desenvolvimento adequado da
fala e da mastigação da criança;
C) A amamentação no seio materno é a
melhor forma de prevenção da
síndrome do respirador bucal, das
patologias do aparelho respiratório, da
deglutição atípica, da má oclusão, das
disfunções crânio-mandibulares e das
dificuldades da fala;
D) O bebê deve estar bem próximo ao
corpo
da
mãe,
na
posição
horizontalizada, o que favorece a
sucção adequada do bico do seio,
devendo os lábios do bebê estar bem
acoplados ao bico do seio, impedindo a
entrada de ar evitando que se
desprenda da mama.
QUESTÃO 37) A gagueira clônica se
apresenta como:
A)Bloqueios espasmódicos no início da
frase;
B)Bloqueios insignificantes no meio das
frases;
C)Bloqueio e tensão em todo corpo;
D)Repetição de uma sílaba ou de um
grupo de sílabas;

QUESTÃO 38) As disfonias podem ser
classificadas quanto à sua origem em:
I. Disfonias funcionais: há uma
desarmonia entre os sistemas psíquico,
neural, muscular e de revestimento
mucoso da laringe;
II. Disfonias orgânico-funcionais:
alterações
vocais
associadas
a
problemas no revestimento das pregas

vocais. As lesões surgem como
conseqüência do abuso ou do uso
inadequado da voz;
III. Disfonias orgânicas: são as
alterações vocais que surgem como
consequência de doenças sistêmicas.
Marque a alternativa CORRETA:
A)Os itens I, II e III estão corretos;
B)Os itens I e II estão incorretos;
C)Os itens II e III estão incorretos;
D)Todos os itens estão incorretos.
QUESTÃO 39) O diapasão é colocado
na mastoide do paciente e, em seguida,
em frente ao pavilhão auricular”. Essa
definição refere-se a qual teste auditivo?
A)Teste de Bing;
B)Teste de Schwabach;
C)Teste de Rinne;
D)Teste de Weber;
QUESTÃO
40)
Corresponde
à
movimentação inadequada da língua
e/ou de outras estruturas que participam
do ato de deglutir, durante a fase oral da
deglutição, sem que haja nenhuma
alteração de forma, na cavidade oral”.
Essa definição se refere à:
A)Deglutição adaptada;
B)Deglutição mista;
C)Deglutição atípica;
D)Deglutição normal;
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Nº DA INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

CADERNO DE PROVAS

NUTRICIONISTA-NASF

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro)
opções de respostas em cada uma.
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas
as questões apresentaram marcação de resposta.
3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos,
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala,
o Caderno de Provas.
5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta.
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar
celular nas dependências da escola.
7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta.
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às
questões 01 e 02:
CONTOS DE FADAS PARA
MULHERES MODERNAS
Era uma vez, numa terra muito distante,
uma linda princesa, independente e
cheia de autoestima que, enquanto
contemplava a natureza e pensava em
como o maravilhoso lago do seu castelo
estava de acordo com as conformidades
ecológicas, se deparou com uma rã.
Então, a rã pulou para o seu colo e
disse:
–Linda princesa, eu já fui um príncipe
muito bonito. Mas, uma bruxa má
lançou-me um encanto e
eu transformei-me nesta rã asquerosa.
Um beijo teu, no entanto, há de me
transformar de novo num belo príncipe e
poderemos casar e constituir lar feliz no
teu lindo castelo. A minha mãe poderia
vir morar conosco e tu poderias preparar
o meu jantar, lavarias as minhas roupas,
criarias os nossos filhos e viveríamos
felizes para sempre...
... E então, naquela noite, enquanto
saboreava pernas de rã à sautée,
acompanhadas de um cremoso molho
acebolado e de um finíssimo vinho
branco, a
princesa sorria e pensava: –
Eu, hein? ... nem morta!
Luís Fernando Veríssimo
QUESTÃO
01)
Considere
as
afirmativas, em seguida, assinale a
opção correta:
I. Em “Um beijo teu, no entanto, há de
me transformar de novo num belo
príncipe e poderemos casar e constituir
lar feliz no teu lindo castelo.” O período
é composto por coordenação e possui
três orações;

II. “... e poderemos casar...” é uma
oração coordenada adversativa;
III. Em: “enquanto saboreava pernas de
rã à sautée, acompanhadas de um
cremoso
molho acebolado...” a oração destacada
é subordinada adverbial temporal;
IV. O primeiro parágrafo do texto é
formado por dois períodos: o primeiro é
composto por coordenação e o segundo
é simples.
A) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
B) Apenas as afirmativas I e III são
verdadeiras;
C) Apenas as afirmativas I, II e IV são
verdadeiras;
D)
Todas
as
afirmativas
são
verdadeiras.
QUESTÃO 02) Antes do Novo Acordo
Ortográfico, a palavra autoestima era
separada por hífen, agora é junta.
Marque a opção em que o emprego do
hífen obedece às novas regras de
ortografia:
A) Antehipófise;
B) Água de colônia;
C) Autossustentável;
D) Anti-sequestro;
QUESTÃO 03) O sinal indicativo de
crase não está de acordo com a
Gramática Normativa em:
A) À medida que se luta por seus
sonhos, mais rápido podes alcançá-los;
B) No restaurante, pediram um filé à
Camões;
C) O professor referiu-se à minha teoria
D) Podemos ficar frente à frente com o
inimigo para tentarmos derrotá-lo;
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Leia o texto e responda às questões 04
e 05:
“Quando me amei de verdade, comecei
a perceber como ofensivo tentar forçar
alguma situação ou alguém apenas
para realizar aquilo que desejo, mesmo
sabendo que não é o momento ou a
pessoa não está preparada, inclusive eu
mesmo.
Hoje sei que o nome disso é...
Respeito.”
Charles Chaplin

QUESTÃO 07) Assinale o item em que
há erro na indicação da função sintática
do termo destacado:

QUESTÃO 04) Ao ler esse pensamento,
podemos concluir que:

QUESTÃO 08) Assinale a alternativa
que apresenta erro de regência verbal:

A) A nossa vontade deve prevalecer
sempre;
B)Devemos estar sempre preparados
para a exigência de quem amamos;
C)Respeito não tem nenhuma relação
com amor;
D)Respeitar
alguém
é
uma
demonstração de amor;

A) O filme a que assisti foi maravilhoso;
B) Aquele é o candidato em cujas
palavras acreditei;
C) A polícia vai proceder a um inquérito;
D) Informei-lhe sobre o horário da prova;

QUESTÃO 05) O verbo amar,
destacado logo no início do texto, de
acordo com sua transitividade é:
A) Intransitivo;
B) Transitivo indireto;
C) Transitivo direto;
D) Transitivo direto e indireto.

A)
O relógio da igreja bateu doze
horas;
B)
Os Estados Unidos elegeu o
presidente;
C)
Os candidatos mesmos
preencheram o formulário de inscrição;
D)
Visitamos museus e igrejas
maravilhosas;

QUESTÃO 06) Marque a opção em que
TODAS as palavras estão separadas
CORRETAMENTE:

QUESTÃO 10) No primeiro quadrinho,
na oração: “Tem razão, Mafalda”. A
vírgula foi usada para:

A) Flui-dez, Fru-i-ção, sal-sei-ro, ca-paz;
B)Frui-ção, tra-pa-ça, au-ment-o, sal-sei-ro;
C) Flu-i-dez, no-da, ca-pa-ci-da-de, a-limen-to;
D)Sal-sei-ro, Fu-cio-nar, flu-i-dez, trapa-ça.

A) Para separar o sujeito do predicado;
B) Para isolar o aposto;
C) Para isolar o adjunto adverbial;
D) Para isolar o vocativo.

A) “E abro as janelas, pálido de
espanto”– predicativo do sujeito;
B) “Inda as procuro pelo céu deserto” –
adjunto adverbial;
C)“A via láctea, como um pálio aberto,
Cintila”–sujeito;
D) “E eu vos direi: “Amai para entendêlas!” –objeto indireto.

QUESTÃO 09) Há erro de
concordância em:
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11) Analise as equações a
seguir e marque a que tem como raízes
os números –2 e 8?
A) x² + 10x = 0
B) 8x² + 2x + 10 = 0
C) x² + x – 2 = 0
D) x² – 6x – 16 = 0
QUESTÃO 12) Fernando aplicou R$
110.000,00 do seguinte modo: R$
68.000,00 a 5% a.a. no Banco A e R$
42.000,00 a uma taxa desconhecida no
Banco B. Depois de 6 meses, a
aplicação do Banco A tinha rendido R$
125,00 a mais do que a do Banco B.
Pergunta-se qual a taxa anual praticada
na aplicação do Banco B? (Juros
simples)
A)6,9%
B)8,3%
C)7,5%
D)7,8%
QUESTÃO 13) A quantia resultante da
aplicação que fiz de R$ 5.000,00 à taxa
de 1,00% a.m., durante 5 meses, em
regime de juros simples é:
A) R$ 5.250,00
B) R$ 5.300,00
C) R$ 5.900,00
D) R$ 5.180,00
QUESTÃO 14) Podemos escrever o
número decimal 0,0725 na forma de
fração como:
A) 29/400.
B) 25/400.
C) 29/4000.
D) 29/4.

QUESTÃO 15) Uma bolsa custava R$
330,00. Ela teve dois aumentos
sucessivos de 15% e 20 %,
respectivamente. Em seguida, ela teve
um desconto de 10%. Qual o preço final
dessa bolsa?
A) R$ 273,24.
B) R$ 379,16.
C) R$ 409,86.
D) R$ 354,45.
QUESTÃO 16) Sabe-se que a soma dos
três ângulos internos de um triângulo é
igual a 180°. Se os ângulos internos de
um triângulo são proporcionais a 1, 2 e
3, então o maior desses ângulos mede:
A) 45°
B) 108°
C) 60°
D) 90°
QUESTÃO 17) Qual é o número 12,5
vezes maior que 8,50?
A) 87,5.
B) 137,5.
C) 47,5.
D) 106,25.
QUESTÃO 18) Para um cargo de certo
concurso, havia 180 candidatos. Tendo
sido aprovados 60, a razão entre o
número de reprovados e o de aprovados
é de:
A) 1/2.
B) 1.
C) 2.
D) 1/3.
QUESTÃO 19) Calcule o Mínimo
Múltiplo Comum (MMC) de (18, 75, 250)
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e marque a opção que apresenta o
resultado CORRETO.
A) 1.570.
B) 2.135.
C) 2.250.
D) 3.350.
QUESTÃO 20) Calcule o juro simples
referente a um capital de R$ 2.400,00
nas seguintes condições: taxa de juros
21% a.a. e prazo: 32 dias.
A) R$ 44,80.
B) R$ 52,40.
C) R$ 58,90.
D) R$ 72,00.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21) “As vitaminas são
essenciais ao nosso organismo,
atuando em conjunto com algumas
enzimas, controlando as atividades das
células e diversas funções do corpo. A
deficiência
de
uma
vitamina
hidrossolúvel
origina
a
pelagra
caracterizada por feridas, mudanças no
aspecto das mucosas e sintomas
mentais.” Trata-se da vitamina:
A) C.
B) B1.
C) B2.
D) B3.
QUESTÃO 22) As fichas técnicas são
ferramentas fundamentais para o
planejamento de cardápios. Sobre a
Ficha Técnica de Preparo (FTP), NÃO é
correto afirmar:
A) É um instrumento gerencial de apoio
operacional pelo qual se fazem o
levantamento dos custos, a ordenação

do preparo e o cálculo do valor
nutricional da preparação.
B) Com a FTP, é possível obter o per
capita, o fator de correção e de cocção,
a composição centesimal em macro e
micronutrientes da preparação, o
rendimento e o número de porções
(porcionamentos), permitindo o controle
financeiro e a determinação da
composição nutricional.
C) Na FTP, são descritos todas as
etapas de pré-preparo, preparo e
distribuição,
o
tempo
de
armazenamento e processamento, a
ordem e a qualidade dos gêneros, além
do detalhamento da técnica de preparo.
D) É uma ferramenta para o controle dos
gêneros e cálculo do cardápio na qual
aparecem discriminados todos os
ingredientes e os tipos de equipamentos
a serem utilizados.
QUESTÃO 23) “Obesidade é um dos
mais antigos distúrbios metabólicos. Ao
estudar a obesidade e sua evolução,
diversos autores têm investigado o
papel de alguns nutrientes na
prevenção e tratamento da obesidade.
Entre estes nutrientes, destaca-se o
mineral ____________, que auxilia nas
dietas de emagrecimento e prevenção
da lipogênese, já que confere um
aumento da lipólise e altera a absorção
de gordura pelo organismo.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
A) iodo
B) cálcio
C) fósforo
D) manganês
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QUESTÃO 24) Em postos de saúde ou
em ambulatórios, opta-se por comparar
o Índice de Massa Corporal (IMC) da
mulher no período pré-gestacional com
um maior ponto de corte (19,8kg/m²)
para aumentar as chances de incluí-la
no programa de acompanhamento
nutricional mulheres com baixa reserva
energética. Porém, pode-se usar o
IMC=18,5kg/m² como ponto de corte.
Segundo o IOM, uma gestante com IMC
pré-gestacional abaixo de 19,8kg/m² é
considerada de baixo peso. Um IMC
entre 19,8 e 26kg/m² classifica a mulher
como eutrófica, enquanto entre 26,1 e
29kg/m² é considerado sobrepeso. Uma
mulher no período pré-gestacional é
classificada como obesa caso o IMC
seja maior do que:
A) 26kg/m²
B) 27kg/m²
C) 28kg/m²
D) 29kg/m²

QUESTÃO 25) Sobre a adiponectina
que desempenha um papel fundamental
na obesidade infantil, assinale V para a
afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Diminui a sensibilidade à insulina
( ) Contribui na oxidação de ácidos
graxos
( ) Aumenta a utilização de glicose no
músculo esquelético
As afirmativas são, respectivamente:
A) V, V e V.
B) F, F e F.
C) V, F e V.
D) F, V e V.

QUESTÃO 26) Gastrite atrófica e
competição bacteriana por crescimento
excessivo podem ser causas de
deficiência do seguinte micronutriente
no idoso:
A) Vitamina B12.
B) Ácido fólico.
C) Vitamina K.
D) Vitamina B6.
QUESTÃO 27) Em mulheres adultas, o
diagnóstico da síndrome metabólica
inclui os critérios listados a seguir, à
exceção de um. Assinale-o.
A) Circunferência de cintura acima de 88
cm.
B) Triglicerídeos menor ou igual 150
mg/dL.
C) HDL menor que 50 mg/dL.
D) Pressão arterial sistólica maior ou
igual a 130 mmHg ou diastólica maior ou
igual a 85 mmHg.
QUESTÃO
28)
Na
assistência
nutricional no pré-natal o ganho de peso
que ocorre, especialmente após a 20ª
semana, pode ser sugestivo de edema
ou síndrome hipertensiva da gestação
se ele for maior que
A) 0,5 kg/mês.
B) 1 kg/mês.
C) 3 kg/mês.
D) 1 kg/semana.

QUESTÃO 29) Segundo a Lei Federal
nº 8.234/1991 que regulamenta a
profissão do nutricionista e suas
atividades,
qual
das
seguintes
atividades é privativa do profissional
nutricionista?
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A) Participar da equipe multiprofissional
responsável pelo desenvolvimento de
produtos alimentícios.
B) Participar de inspeção sanitária
relativa a alimento.
C) Elaborar informes técnico-científicos
relativos à área de alimentos.
D) Ensinar matérias profissionais dos
cursos de graduação em nutrição.
QUESTÃO 30) Assinale a alternativa
INCORRETA no que diz respeito aos
indicadores do estado de nutrição.
A) Os percentis de espessura das
dobras cutâneas são mais bem
utilizados como indicadores do grau de
desnutrição infantil.
B) A antropometria permite obter
informações, de forma direta e não
invasiva, de baixo custo e fácil
execução. É usada para classificar o
estado nutricional e/ou monitorar os
efeitos de uma intervenção nutricional
adequada.
C) Na avaliação do estado nutricional de
uma
população,
os
dados
antropométricos, clínicos e bioquímicos
são considerados indicadores diretos.
D) O Recordatório de 24 horas (R24h)
não pode ser usado em dias seguintes a
finais de semana e feriados.
QUESTÃO 31) As interações entre
drogas e nutrientes podem alterar os
efeitos das drogas, assim como os
efeitos das drogas podem afetar o
estado nutricional. Relacione os
medicamentos listados a seguir aos
respectivos efeitos na absorção dos
nutrientes.
1. Sequestradores de ácidos biliares.

2. Anticonvulsivante.
3. Agentes antituberculose.
( ) Reduz absorção de cálcio e de
vitamina D, além de aumentar o
catabolismo hepático da vitamina K.
( ) Induz deficiência de vitamina D,
piridoxina e niacina.
( ) Reduz a absorção de gorduras e de
vitaminas lipossolúveis por serem
quelantes de sais biliares e pode
interferir na absorção de folato. Assinale
a opção que indica a relação correta, de
cima para baixo.
A) 1 – 3 – 2
B) 2 – 1 – 3
C) 2 – 3 – 1
D) 3 – 2 – 1
QUESTÃO 32) Assinale a alternativa
que apresenta apenas alimentos e
preparações que podem ser incluídos
na alimentação de uma pessoa
portadora de doença celíaca.
A) Salsicha, leite maltado, azeite,
macarronada, polenta, biscoito de
polvilho.
B) Arroz, milho cozido, pão de queijo,
polenta, biscoito de polvilho, pirão de
peixe.
C) Aveia, salada de frutas, talharim a
bolonhesa, bolo de trigo simples,
hambúrguer de carne, cuscuz.
D)Tapioca, leite de vaca, bolo integral
de centeio, farofa de carne de sol,
cuscuz, hambúrguer de carne.
QUESTÃO 33) Dentre as estratégias
para o controle da hipovitaminose A, são
apresentadas medidas de curto, médio
e longo prazo, respectivamente,

EDITAL Nº01 /2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
A)
fortificação
de
alimentos,
diversificação
dietética
e
suplementação com megadoses.
B) suplementação com megadoses,
fortificação de alimentos e diversificação
dietética.
C)
diversificação
dietética,
suplementação com megadoses e
fortificação de alimentos
D) suplementação com megadoses,
diversificação dietética e fortificação de
alimentos.
QUESTÃO
34)
A
desnutrição
energético-proteica
(DEP),
condicionada pela deficiência primária
e/ou secundária de energia e proteínas,
representa uma síndrome carencial que
reúne variadas manifestações clínicas,
antropométricas
e
metabólicas.
Crianças com desnutrição grave,
frequentemente,
estão
seriamente
doentes, apresentam quadro clínico
diferenciado, segundo a presença de
marasmo ou kwashiorkor. Com relação
às características do marasmo e
kwashiorkor, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F, para as
falsas:
( ) Anemia está presente na maioria dos
casos de kwashiorkor devido à
deficiência proteica para síntese de
eritrócitos, deficiência de ferro e de
ácido fólico, parasitoses intestinais e
infecções frequentes.
( ) No kwashiorkor, a criança apresenta
os cabelos com alteração de textura, de
cor (discromias) e são quebradiços. Os
cabelos pretos tornam-se castanhos ou
avermelhados. Pode estar presente o
“sinal de bandeira”.

( ) Na criança marasmática, em geral, o
apetite está preservado e, ao contrário
do kwashiorkor, ela apresenta-se ativa e
interessada.
( ) O marasmo é um estado de má
nutrição que resulta de uma deficiência
calórica total.
( ) A função hepática no kwashiorkor
encontra-se
prejudicada
com
a
presença de hepatomegalia por
esteatose hepática; contudo, no
marasmo, ela encontra-se normal.
Assinale a alternativa que contém, de
cima para baixo, a sequência
CORRETA.
A) V, F, F, V, F.
B) F, V, V, F, F.
C) F, V, V, V, V.
D) V, V, V, V, V.
QUESTÃO 35) Mesmo dispondo-se,
atualmente, de inúmeras informações
relativas à etiologia e à prevalência da
anemia, esta continua persistindo como
um dos mais graves problemas de
saúde pública no mundo. Assinale a
alternativa INCORRETA em relação às
anemias.
A) O leite materno possui pequena
quantidade de ferro, mas alta
biodisponibilidade para esse mineral,
com uma utilização elevada quando da
ausência de outros fatores dietéticos.
B) A anemia grave na gestação está
associada ao maior risco de morbidade
e mortalidade fetal e materna.
C) O ácido ascórbico, presente
basicamente nas frutas, destaca-se por
ser um potente facilitador da absorção
do ferro, quando oferecido juntamente
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com a refeição, podendo aumentar a
biodisponibilidade do ferro das dietas.
D) Os principais grupos biológicos
afetados pelas anemias são nutrizes e
crianças entre 2 e 4 anos de idade.
QUESTÃO 36) Sobre sistema e
ferramenta de gestão da segurança dos
alimentos, pode-se afirmar:
I - A Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle (APPCC) é um
sistema que deve ser implementado
antes das Boas Práticas (BP).
II - A APPCC visa à prevenção e à
inspeção do produto final acabado.
III - As Boas Práticas de Fabricação
(BPF) são aplicáveis a manipuladores,
instalações, equipamentos, móveis,
utensílios,
matérias-primas,
fornecedores, controle da água e de
pragas.
IV - Os Procedimentos Operacionais
Padronizados (POP) são definidos
como procedimentos descritos de forma
objetiva que definem as instruções para
a realização de uma atividade na rotina
da produção de alimentos, seja na
elaboração e transporte, seja no
armazenamento.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) II e III, apenas.
B) I e IV, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e II, apenas.
QUESTÃO 37) No contexto das
responsabilidades profissionais do
nutricionista constituem seus deveres:
I. Assumir a responsabilidade de
qualquer ato profissional que tenha
praticado ou delegado, mesmo que

tenha sido solicitado ou consentido pelo
indivíduo
ou
pelo
respectivo
responsável legal.
II. Alterar prescrição ou orientação de
tratamento determinada por outro
nutricionista quando tal conduta deva
ser adotada em benefício do indivíduo,
devendo comunicar o fato ao
responsável pela conduta alterada ou
ao responsável pela unidade de
atendimento nutricional.
III. Colaborar com as autoridades
sanitárias e de fiscalização profissional.
IV. Analisar com rigor técnico-científico
qualquer tipo de prática ou pesquisa,
adotando-a somente quando houver
níveis inconsistentes de evidência
científica ou quando integrada em
protocolos implantados nos respectivos
serviços.
É certo o que se afirma em:
A) I, II, III e IV
B) II e IV
C) I, II e III
D) III
QUESTÃO 38) O número de pacientes
com doença renal crônica vem
aumentando de forma significativa no
Brasil e no mundo. Em relação a essa
patologia,
assinale a
alternativa
INCORRETA.
A) Os rins têm como função excretar a
maior parte dos produtos finais do
metabolismo orgânico.
B) A falha da função renal acarreta uma
série
de
distúrbios
metabólicos
importantes, que podem comprometer o
estado nutricional do paciente
com doença renal crônica.
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C) A prevalência de desnutrição
energético-proteíca nesses pacientes é
elevada.
D) A restrição proteica é a manipulação
dietética mais comum no tratamento
durante a fase dialítica.
QUESTÃO
39)
Alimentação
complementar é definida como a
alimentação, no período em que outros
alimentos ou líquidos são oferecidos à
criança, em adição ao leite materno. De
acordo
com
a
alimentação
complementar do lactente, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) A criança pode ser alimentada com
os alimentos disponíveis para a família,
assegurando-se a consistência e a
densidade
energética
adequadas.
Preparações que não atinjam a
densidade mínima recomendada de
energia, tais como sopas, mingaus e
leites muito diluídos devem ser evitadas.
B) Do oitavo mês em diante, os
alimentos para a criança devem ser
variados, com misturas balanceadas,
contendo cereais, tubérculos, alimento
de origem animal, de origem vegetal e
gordura. Somente uma dieta variada
assegura
o
suprimento
de
micronutrientes, favorece a formação de
bons hábitos alimentares e previne o
aparecimento de anorexia decorrente
da monotonia alimentar.
C) A Academia Americana de Pediatria
recomenda a adição de mel durante o
período de alimentação complementar,
já que ele não possui risco de
contaminação e melhora a imunidade
do lactente.

D) As crianças (e depois, como adultos)
tendem a preferir os alimentos da
maneira como eles foram apresentados
inicialmente. Por isso, é recomendável
que se ofereçam, inicialmente, à
criança, alimentos com baixos teores de
açúcar e de sal.
QUESTÃO 40) De acordo com a RDC
nº 63 de 06 de julho de 2000, as
amostras
de
nutrição
enteral
manipuladas para contraprova devem
ser conservadas sob refrigeração à
temperatura de:
A) +2° a +8° durante 48 horas após seu
prazo de validade
B) +2° a +8° durante 72 horas após o
seu preparo
C) +2° a +8° durante 72 horas após seu
prazo de validade
D) +2° a +10° durante 48 horas após o
seu preparo

