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CONCURSO PÚBLICO 002/2015 - EDITAL Nº 001/2015  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: NUTRICIONISTA   

DATA: 27/12/2015 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(QUARENTA) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito 
ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 

INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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1) Assinale a alternativa que apresenta a palavra “que” na função gramatical de pronome 

relativo. 

a) Ela disse que não aceita as ofertas; 

b) Marcia disse que não poderá vir e que mandará o livro pela enteada; 

c) O rapaz que entregou o convite é irmão da Janete; 

d) João decidiu que as meninas irão partir amanhã. 

 

2) Qual das alternativas abaixo apresenta todas as palavras acentuadas segundo as regras de 

acentuação das palavras paroxítonas. 

a) Faróis, lençóis, fórceps; 

b) Bônus, bíceps, carretéis; 

c) Ingênuo, prêmio, bênção; 

d) Fórceps, órfã, bênção. 

 

3) A alternativa que apresenta todas as palavras flexionadas no plural de forma correta é. 

a) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis; 

b) Caráter= caracteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis; 

c) Caráter= caráters, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fóssil; 

d) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fósseis. 

 

4) Escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

Marta foi se encontrar com Carlos na ________ de artigos masculinos da loja de 

departamento, e depois assistiram a ____________de cinema. 

a) Seção, sessão. 

b) Cessão, sessão. 

c) Sessão, seção. 

d) Sessão, cessão. 

5) No breve diálogo entre colegas do curso de Letras. 

- A faculdade comprará Patativa do Assaré? 

- Está no provão. 

Qual é a informação implícita contida na conversa? 

 

a) A compra de uma ou mais obras do cordelista Patativa do Assaré. 

b) Há provão instituído na faculdade. 

c) O livro de Assaré será comprado, pois consta na bibliografia do provão. 

d) A faculdade compra livros. 
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6) Analisando a fala da personagem no primeiro quadrinho, e observando a continuidade da 

conversa entre eles, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) A expressão “a menos que” tem sentido oposto de “se”. 

b) A menina sabe o significado dos termos “a menos que” e “se”. 

c) A fala final deixa implícita a possibilidade de casamento entre ambos. 

d) O termo “esperança”, no último quadrinho, torna o texto incoerente, porque não tem ligação com o 

restante da história. 

 

7) Marque a alternativa que apresenta apenas palavras dissílabas. 

a) queixa, foice, caixa; 

b) lagoa, saúde, sábia; 

c) viúva, meu, juízo; 

d) doutor, crânio, possui. 

 

8) Analise os anúncios abaixo e identifique a alternativa correta. 

 

       

a) A duas frases apresentam erro de concordância verbal. 

b) Apenas a primeira frase está correta, pois o verbo contratar concorda com o sujeito arrumadeiras. 

c) O primeiro anúncio não apresenta coerência na concordância verbal, enquanto que o segundo está 

gramaticalmente correto. 

d) Os dois anúncios estão dentro do que é recomendado pelo uso da linguagem padrão. 

9) Assinale a alternativa correta quanto a regência verbal. 

I. Preferia brincar à trabalhar. 

II. Marcela namorou com todos os meninos de sua sala. 

III. Não os obedecemos, enquanto foram presunçosos. 

IV. Informei-o do acontecido durante a reunião. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas a alternativa IV está correta. 

PRECISAM-SE DE FAXINEIRAS CONTRATAM-SE ARRUMADEIRAS 
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10) Marque a alternativa em que o uso da vírgula tem a função de isolar o aposto. 

a) O amante temia a ira do marido, e a mulher tratava os dois muito bem. 

b) Se cada época tem os adolescentes que merece, conforme opina o autor, há também os adolescentes 

que não merecem os adultos de sua época. 

c) “Dizem muito que, no Brasil, os corruptos ficam soltos enquanto os ladrões de galinha vão para a 

cadeia.” ( Luis Fernando Verissímo) 

d) Curitiba, capital do Paraná, é uma cidade que tem belas mulheres. 

 

11) Sobre o relevo paranaense, assinale a alternativa correta. 

a) O relevo paranaense é dividido em cinco regiões, que são planície litorânea, serra do  mar, primeiro 

planalto ou planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa e terceiro planalto ou 

planalto de Guarapuava. 

b) O relevo paranaense é dividido em quatro regiões que são, serra do mar, primeiro planalto ou 

planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Guarapuava e terceiro planalto ou planalto de 

Cascavel. 

c) O Paraná possui um relevo recortado em três partes, planície litorânea que engloba a serra do mar, 

planalto de Curitiba e planalto de Guarapuava. 

d) O relevo paranaense é composto pelo planalto de Cascavel, pelo planalto de Guarapuava, pelo 

planalto de Curitiba e pela planície litorânea. 

 

12) São as cidades mais populosas do Paraná, respectivamente: 

a) Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. 

b) Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. 

c) Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. 

d) Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Maringá. 

 

13) Sobre a divisão político administrativa do Paraná responda a alternativa correta. 

a) O Paraná possui 315 municípios, sendo 8 litorâneos e 307 interioranos. 

b) O Paraná possui  422 municípios interioranos e 7 litorâneos. 

c) O Paraná possui 12 municípios litorâneos e 255  municípios interioranos. 

d) O Paraná possui  399 municípios, sendo 7 litorâneos e 392 municípios interioranos. 

 

14) A Revolução Federalista ocorrida no final do século XIX,  possui em sua história um 

episódio ocorrido em solo paranaense,  esse acontecimento serviu de base para a criação de 

um filme que recebeu o nome dê? 

a) O Cerco da Lapa. 

b) O Cerco do Paraná. 

c) O Preço da Paz. 

d) A Paz Banhada em Sangue. 

 

15) A região Centro Oeste do Brasil é composta pelos seguintes estados. 

a) Paraná, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

b) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. 

c) Tocantins , Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima. 

d) Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. 
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16) A Revolução Farroupilha ocorreu em que estado da federação . 

a) Rio Grande do Norte. 
b) Rio Grande do Sul. 
c) Paraná. 
d) Santa Catarina. 

 

17) A Guerra do Contestado envolveu os seguintes estados da federação. 

a) Paraná e São Paulo. 
b) Paraná e Rio Grande do Sul. 
c) Paraná e Mato Grosso do Sul. 
d) Paraná e Santa Catarina. 

 

18) A principal fonte de energia do Brasil é? 

a) Petróleo. 
b) Energia Hidroelétrica. 
c) Energia Nuclear. 
d) Energia Eólica. 

 

19) Em relação ao Porto de Paranaguá, responda a alternativa correta. 

a) É o principal Porto do país, seguido pelo Porto de Santos e pelo Porto de Itajaí. 
b) É o segundo maior Porto do país, perdendo apenas para o Porto de Santos. 
c) O Porto de Paranaguá é o terceiro maior porto do país, sendo superado apenas pelos portos de 

Santos e Itajaí. 
d) O Porto de Paranaguá é o mais importante da América do Sul. 

 

20) Assinale o rio que não faz parte da Bacia do Rio Paraná. 

a) Rio Ribeira. 
b) Rio Iguaçu. 
c) Rio Ivaí. 
d) Rio Piquiri. 

21) Quais são os Macronutrientes encontrados na alimentação? 

a) Proteínas, carboidratos, cálcio e ferro. 

b) Carboidratos, gorduras, fósforo e magnésio. 

c) Proteínas, carboidratos, gorduras e fibras. 

d) Proteínas, fibras, sódio, vitamina A. 

22) O reaquecimento dos alimentos cozidos é a melhor medida contra os microorganismos que 

podem ter se proliferado durante o armazenamento, qual é essa temperatura? 

a) 30° C. 

b) 50° C. 

c) 65° C. 

d) 70° C. 

 

23) Quais são as Leis da alimentação? 

a) Adequação, higienização, qualidade e quantidade. 

b) Qualidade, quantidade, adequação, nutritiva. 

c) Quantidade, qualidade, harmonia, adequação.  

d) Adequação, colorida, harmonia, quantidade. 
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24) Uma das manifestações clinica da Desnutrição é o Kwashiorkor, quais os sintomas dessa 

manifestação? 

a) Lactentes menores de dois anos, perda severa de peso. 

b) Edema, fígado aumentado e gorduroso, início rápido, desnutrição protéica energética aguda, perda de 

apetite. 

c) Perda severa de peso, perda muscular grave com perda de gordura, ausência de fígado gorduroso. 

d) Pele fina e seca, enrugada, ausência de edema, fígado aumentado. 

 

25) Se tratando de Fibras, quais alimentos possuem firas Solúveis? 

a) Aveia, pão integral e verduras folhosas. 

b) Milho, feijão e aveia. 

c) Farelo de trigo, feijão e milho. 

d) Cenoura, aveia e maçã.  

 

26) O que é proibido ao profissional nutricionista de acordo com o Código de Ética? 

a) Prestar serviços profissionais gratuitamente a algumas instituições beneficentes. 

b) Participar no planejamento e execução das atividades que visem a formação continuada de recurso 

humano em saúde. 

c) Dar atendimento através da mídia falada ou escrita, atendimento individual sobre  forma de consulta, 

diagnóstico e dieta. 

d) Participar na elaboração e gerenciamento de políticas de alimentação e nutrição. 

 

27) Assinale a alternativa incorreta: 

a) Dieta líquida completa deve ser administrada a cada 2 ou 3 horas durante o dia e se necessário 

também a noite. 

b) Dieta pastosa é usada como transição para dieta normal. 

c) Dieta branda fornece alimentos semi-sólidos que podem ser mastigados e deglutidos com pouco 

esforço. 

d) Dieta líquida restrita é composta principalmente por água e carboidratos. 

 

28) Tratando-se de Dieta Parenteral assinale a alternativa correta: 

a) É aquela que utiliza a via oral normal  para entrada dos alimentos. 

b) Se faz diretamente por sondas introduzidas diretamente no estômago ou intestino do paciente. 

c) Esse tipo de dieta pode ser natural ou industrial. 

d) É a alimentação que fornece todos os nutrientes necessários ao paciente por via venosa. 

 

29) Qual a conduta considerada a mais importante a ser tomada em uma criança de uma 

ano de idade com diarréia aguda? 

a) Suspender o aleitamento materno. 

b) Repôr as perdas hídricas e manter o aleitamento materno. 

c) Manter a alimentação sólida e suspender o aleitamento materno. 

d) Manter o aleitamento materno, manter a alimentação sólida. 
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30) Se tratando de Anemia Hemolítica, assinale a alternativa correta: 

a) Problemas ou doenças que levam a destruição das células vermelhas como infecções, doenças 

autoimune, aneurisma ou problemas cardíacos. 

b) Alimentação pobre em ferro, perdas de sangue ou problemas que diminuem a absorção de ferro pelo 

organismo, como diarréia crônica ou doenças do intestino. 

c) Baixa ingestão de vitamina B12 ou danos que dificultam a utilização da vitamina B12 pelo organismo, 

como a Diabetes tipo 1, vitiligo. 

d) Doença genética hereditária que provoca a formação de células vermelhas deformadas e com baixa 

capacidade de transportar oxigênio.  

 

31) Assinale a alternativa correta sobre cofatores envolvidos na predisposição para Diarréia 

Infecciosa: 

a) Condições precárias de habitação, alimentos contaminados. 

b) Praticas higiênicas inadequadas, desmame precoce. 

c) Água e contato próximo a animais, viagem para área de risco. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

32) Segundo o cálculo do Índice de Massa Corpórea para o paciente ser clasificado como 

Obesidade grau 2 , esse IMC deve ser de quanto? 

a) 25,0 – 29,9. 

b) 35,0 – 39,9. 

c) 17,0 – 18,4. 

d) 30,0 – 34,9. 

 

33) Assinale a alternativa incorreta: 

a) A formação das lipoproteínas ocorre quase que inteiramente no pâncreas, onde ocorre grande parte da 

síntese de colesterol, fosfolipídeo e triglicerídeo. 

b) Os lipídeos provenientes da dieta alimentar sofrem ação das enzimas liberadas pelo trato 

gastrointestinal e, posteriormente são absorvidos pelo epitélio em escova do intestino. 

c) Alguns compostos químicos pertencem a classe dos lipídeos como triglicerídeos, fosfolipídeos e 

colesterol. 

d) Aceita-se que o LDL seja o vilão, responsável pelas patologias e o HDL o mocinho. 

 

34) Pigmentos naturais presente na maioria das plantas, tem mostrado que possui diversos 

efeitos benéficos a saúde, principalmente por suas proprietdades antimutagênicas, trata-

se da: 

a) Cúrcuma e curcumina. 

b) Clorofila. 

c) Betalaína. 

d) Pigmentos de Tagetes. 
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35) Uma dieta constituídas de preparações mistas, as quais contem líquidos e substâncias 

em estado de dispersão grosseira, cujas partículas se encontram em suspensão ou 

emulsão, resultando em um líquido espessado, trata-se da dieta: 

a) Semi-líquida ou leve. 

b) Pastosa. 

c) Branda. 

d) Líquida completa. 

 

36) Para uma dieta Obstipante, qual alimento devemos usar: 

a) Mingau de aveia. 

b) Suco de mamão. 

c) Maçã. 

d) Laranja com ameixa. 

 

37) Qual alternativa não corresponde as principais regras da alimentação? 

a) Lavar as mãos constantemente. 

b) Evitar o contato dos alimentos crus e cozidos. 

c) Produtos perecíveis não necessitam ser retirado das embalagens originais. (caixotes, caixa de 

papelão) imediatamente após a conferência. 

d) Descongelar carnes, frangos e pescados em câmaras frias. 

 

38) Na avaliação do estado nutricional do paciente, o que devemos levar em consideração 

algumas dessas alternativas, qual delas não se encaixa? 

a) Antropometria. 

b) História clinica. 

c) Eletrocardiograma. 

d) Exames laboratoriais. 

 

39) Para se planejar o serviço de nutrição, qual a primeira etapa a respeitar? 

a) Estabelecimento do plano diretor. 

b) Definição da planta física. 

c) Construção do hospital. 

d) Definição do lay-out do serviço de alimentação. 

40) Osteomalácea é uma doença causada pela falta de qual vitamina? 

a) Vitamina C. 

b) Vitamina D. 

c) Vitamina E. 

d) Vitamina A. 

 

DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 




