Nome do Candidato

Inscrição

Prefeitura Municipal
de Roseira

Caderno
de Prova

Data 11/
11/01/2020

2h00 de duração

25 questões

Cargo: Nutricionista

INSTRUÇÕES

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternat ivas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a subst ituição do Gabarito Oficial.
- Não será permit ida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertat iva e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-

Gabarito Provisório
1)

6)

11)

16)

21)

26)

31)

36)

41)

46)

2)

7)

12)

17)

22)

27)

32)

37)

42)

47)

3)

8)

13)

18)

23)

28)

33)

38)

43)

48)

4)

9)

14)

19)

24)

29)

34)

39)

44)

49)

5)

10)

15)

20)

25)

30)

35)

40)

45)

50)

AGIRH – Assessoria e Gestão Integrada
em Recursos Humanos S/C Ltda
Email: contato@agirh.org
http://www.agirh.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Processo Seletivo 01/2019

Função: Nutricionista
Português
Leia atentamente a canção Alucinação, de Antonio Carlos Belchior, cantor e
compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Alucinação
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Nem em tinta pro meu rosto
Ou oba oba, ou melodia
Para acompanhar bocejos
Sonhos matinais
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Nem nessas coisas do oriente
Romances astrais
A minha alucinação
É suportar o dia a dia
E meu delírio
É a experiência
Com coisas reais
Um preto, um pobre
Uma estudante
Uma mulher sozinha
Blue jeans¹ e motocicletas
Pessoas cinzas normais
Garotas dentro da noite
Revólver: cheira cachorro
Os humilhados do parque
Com os seus jornais
Carneiros, mesa, trabalho
Meu corpo que cai do oitavo andar
E a solidão das pessoas
Dessas capitais
A violência da noite
O movimento do tráfego
Um rapaz delicado e alegre

Que canta e requebra
É demais!
Cravos, espinhas no rosto
Rock, Hot Dog
Play it cool, baby²
Doze Jovens Coloridos
Dois Policiais
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Mas eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Longe o profeta do terror
Que a laranja mecânica anuncia
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
Amar e mudar as coisas
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
¹ Blue jeans: calça de tecido jean azul.
² Play it cool, baby: fique tranquilo, querido.

01-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu lírico apresenta ao longo do poema um interesse por teorias
esotéricas, ligadas ao que é real.
II – As alucinações do eu lírico estão relacionadas a experiências etéreas,
como o cotidiano.
III – É possível afirmar que o eu lírico se interessa pela preservação daquilo
que ele vivencia e observa.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) Apenas I.
d) Apenas III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico nega teorias em favor de uma vivência
prática do cotidiano.
II – A figura de linguagem presente em “cravos, espinhas no rosto” é
metonímia.
III – Para o eu lírico, o cotidiano é permeado por situações de violência,
marginalidade e solidão.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) I e III.
d) III.
03- A locução “dia a dia” foi modificada pelo Novo Acordo Ortográfico,
implantado no Brasil em 2008. Houve algumas alterações também em relação
à acentuação. A alternativa que apresenta outras palavras também modificadas
pelo Novo Acordo Ortográfico é:
a) lâmpada, âncora; árvore.
b) bóia, jóia, paranóico.
c) saída, egoísmo, saúde.
d) papéis, fiéis, herói.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – Pela leitura da tirinha, é possível afirmar que Mafalda não gosta de sopas.
II – É possível afirmar que Mafalda se conforma com a definição da palavra
“sopa”, presente no dicionário.
III – No último quadrinho, a mãe de Mafalda consegue imaginar por que o
dicionário está no lixo.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) II e III.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas III.

05- Assinale a alternativa correta:
a) A tirinha foi escrita em linguagem formal.
b) Em “Não diz que é uma porcaria repugnante?”, o verbo “diz” está conjugado
na terceira pessoa do singular presente do subjuntivo.
c) Em “Lê pra mim”, o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular do
modo imperativo.
d) No primeiro quadrinho, “Nãããoo?” é uma interjeição.
Matemática
6- Em relação a função f definida por f(x) = 1 + x2, assinale a alternativa correta
a) É uma função linear crescente;
b) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para cima;
c) É uma função linear decrescente;
d) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para baixo;
7- Uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 36. Ao ser retirado ao acaso
uma dessas bolas, a probabilidade de que o número seja maior do que 25 é de
aproximadamente:
a) 20%
b) 25%
c) 27%
d) 30%

8- O valor de x na equação 2(x – 3) + 4(x – 5) = 4x é:
a) 6
b) 11
c) 13
d) 20

9- O governo anunciou que o valor do salário mínimo será corrigido de R$ 998
para R$ 1.039 para o ano de 2020. A medida entrou em vigor no dia
01/01/2020. É mais correto dizer que a porcentagem do reajuste foi de:
a) 3,9%
b) 4%
c) 4,1%
d) 4,2%

10- O décimo nono termo da progressão aritmética (11, 19...) é:
a) 155
b )147
c) 163
d) 171

Conhecimentos Gerais
11-O dia 21 de março é anualmente feriado municipal, em Roseira. O dia
comemora:
a) Dia da Padroeira Sant’ Ana
b) Aniversário da emancipação política administrativa da cidade.
c) Inauguração da Igreja Nossa Senhora da Piedade que deu início a cidade.
d) Dia da Consciência Negra.
12- O ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, viajou ao Líbano
após fugir do Japão, onde é acusado de crimes:
a) financeiros.
b) políticos.
c) hediondos.
d) cibernéticos
13- As inundações de 02/01/2020 provocadas pelas chuvas torrenciais na
região de Jacarta, deixaram pelo menos 29 mortos, anunciaram os serviços de
emergência. O balanço não é definitivo, informou a agência de gestão de
Catástrofes. Dezenas de milhares de pessoas procuraram abrigos temporários
na região da capital, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. Estas são
consideradas as inundações mais graves nos últimos anos. Jacarta, é capital
da:
a) Malásia.
b) Filipinas.
c) Indonésia.
d) Nova-Guiné.
14-A manifestação de Ano-Novo em Hong Kong, que já contava com a
presença de milhares de pessoas, terminou antes do previsto a pedido da
polícia. Durante a passeata, organizada pela Frente Civil pelos Direitos
Humanos, os manifestantes lembraram mais uma vez ao governo, através de
cartazes e gritos, as demandas do movimento pró-democracia. As exigências
dos manifestantes incluem:
I. Uma investigação independente da brutalidade policial na repressão dos
protestos;
II. Anistia para as mais de 6.000 pessoas detidas;

III. A retirada do termo "revolta" da manifestação de 12 de junho;
IV. O sufrágio universal para eleger o chefe do governo local.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas.
15- Idealizador do pacote anticrime sancionado por Jair Bolsonaro, o ministro
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes celebrou a aprovação da lei
e rebateu críticas sobre a criação do juiz de garantias. Esse juiz será
responsável:
a) Pelo controle da investigação penal, mas não pela sentença contra o
investigado.
b) Por supervisionar todo o processo de investigação e julgamento, interferindo
quando julgar necessário.
c) Por reavaliar a decisão do juiz encarregado do processo quando solicitado
pelo réu.
d) Pela priorização ao combate à criminalidade organizada e aos crimes
violentos.
Conhecimentos específicos
16-Julgue as seguintes afirmativas sobre o abastecimento de água, de acordo
com as boas práticas para serviços de alimentação:
I. Deve ser utilizada somente água potável para manipulação de alimentos.
Quando utilizada solução alternativa de abastecimento de água, a potabilidade
deve ser atestada semestralmente mediante laudos laboratoriais, sem prejuízo
de outras exigências previstas em legislação específica.
II. O gelo para utilização em alimentos deve ser fabricado a partir de água
potável, mantido em condição higiênico-sanitária que evite sua contaminação.
III. O vapor, quando utilizado em contato direto com alimentos ou com
superfícies que entrem em contato com alimentos, deve ser produzido a partir
de água potável e não pode representar fonte de contaminação.
IV. O reservatório de água deve ser edificado e ou revestido de materiais que
não comprometam a qualidade da água, conforme legislação específica. Deve
estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos dentre
outros defeitos e em adequado estado de higiene e conservação, devendo
estar devidamente tampado. O reservatório de água deve ser higienizado, em
um intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantidos registros da
operação.
São corretas:
a) afirmativas I e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas II e IV.
d) todas afirmativas.

17- Muitos pacientes críticos oncológicos acordados, colaborativos e sem risco
de broncoaspiração podem receber uma dieta via oral acrescida ou não de
suplemento oral hipercalórico e hiperproteico, com ou sem imunonutrientes. A
terapia enteral está indicada quando o paciente não puder utilizar a via oral ou
quando a via oral for insuficiente, ou seja, na presença de ingestão oral em
torno de:
a) 40% das necessidades nutricionais.
b) 50% das necessidades nutricionais.
c) 60% das necessidades nutricionais.
d) 70% das necessidades nutricionais.
18- O IMC, índice de massa corporal, (calculado através da divisão do peso em
kg pela altura em metros elevada ao quadrado, kg/m²) é o cálculo mais usado
para avaliação da adiposidade corporal. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a
gordura corporal.
b) O IMC não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser menos
preciso em indivíduos mais idosos, em decorrência da perda de massa magra
e diminuição do peso, e subestimado em indivíduos musculosos.
c) O IMC não reflete a distribuição da gordura corporal.
d) Existem gráficos de IMC padronizados para faixa etária pediátrica, uma vez
que em crianças, além da variação do peso, o IMC também varia com a altura
e com a idade, não sendo adequada a sua aplicação direta.
19- Sobre a desidratação, é INCORRETO afirmar que:
a) A desidratação por redução da ingestão de água é mais frequente nas
populações de risco como, por exemplo, idosos, crianças, adolescentes,
gestantes e mulheres que estejam amamentando.
b) Os idosos apresentam comprometimento dos sistemas que regulam o
equilíbrio da água corporal, pois têm mais sede e menor chance de perder
água e eletrólitos.
c) Para as crianças, por apresentarem menor massa corporal, pequenas
perdas já são significativas em termos de hidratação. Crianças pequenas
podem não conseguir expressar a sensação de sede.
d) Os neurônios são células altamente sensíveis às alterações da osmolaridade
e, portanto, a desidratação seguida de hipo ou hipernatremia podem levar a
sintomas e sinais graves, como confusão mental, sonolência, convulsões e
coma.
20- Reação imunológica adversa, que se manifesta após a ingestão de uma
porção (ainda que mínima), de leite ou derivados, podendo provocar alergias
na pele, reações respiratórias e diferentes graus de injúria no intestino
(constipação crônica, dores abdominais e/ou diarreias), além de náuseas e
vômitos. Neste caso, não pode haver ingestão da proteína do leite. Trata-se:
a) alergia à proteína do leite de vaca.
b) intolerância à lactose.
c) hipolactasia.
d) doença de Chron.

21- Julgue as seguintes afirmativas sobre a vitamina A:
I. A vitamina A (retinol) é nutriente essencial, necessário em pequenas
quantidades em humanos para o adequado funcionamento do sistema visual,
crescimento e desenvolvimento, expressão gênica, manutenção da integridade
celular epitelial, função imune, defesa antioxidante e reprodução.
II. O termo vitamina A refere-se a um grupo de compostos, que inclui retinol,
retinaldeído e ácido retinóico.
III. A vitamina A pré-formada encontra-se no fígado, gema de ovo, leite e
produtos lácteos.
IV. Os sinais e sintomas clínicos oculares da deficiência de vitamina A, embora
de difícil avaliação, são os indicadores de maior fidedignidade no diagnóstico
dessa carência.
São corretas:
a) afirmativas I e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas.
22- A gota, é um distúrbio do metabolismo das purinas, em que níveis
anormalmente elevados de ácido úrico se acumulam no sangue
(hiperuricemia). É tratada com medicamentos que inibem a síntese do ácido
úrico e evitar alimentos ricos em purina como por exemplo:
a) queijos, ovos, manteigas.
b) cereais e produtos derivados de cereais, café, condimentos.
c) macarrão, sorvete, leite, nozes, sal.
d) anchovas, miolos, coração, extratos de carne.
23- Enzima que tem como substrato o amido, hidrolizando-o para formar
dextrinas e oligossacarídeos ramificados. Trata-se da:
a) pepsina.
b) ptialina.
c) lipase.
d) tripsina.
24- Os indivíduos dependentes de álcool, cuja alimentação é geralmente
deficiente, podem sofrer de beribéri e escorbuto, provocados respectivamente
pela deficiência de:
a) tiamina (vitamina B1) e ácido ascórbico.
b) vitamina B12 e ácido fólico.
c) vitamina C e folato.
d) vitamina D e ferro.
25- Sobre a gordura saturada, é INCORRETO afirmar que:
a) Está presente em alimentos de origem animal, é sólida à temperatura
ambiente.
b) Aumentam o risco de dislipidemias como também de doenças cardíacas.
c) As principais fontes são alimentos de origem animal (manteiga, banha,
toucinho e carnes e seus derivados, leite e laticínios integrais), embora alguns
óleos vegetais sejam ricos nesse tipo de gordura (óleo de coco).
d) É recomendável que o total de energia da alimentação fornecido pelas
gorduras saturadas seja menor do que 30%.

