PORTUGUÊS

02 – Conforme o tom do texto, a boa previsão para o filme
biográfico “Chico Xavier” se deve ao motivo de que:

Bola de cristal revela bom 2010 para cinema nacional
Vamos brincar um pouco de bola de cristal. Na minha,
começam a aparecer sinais de que o 2010 do cinema brasileiro
será ótimo, ao menos em termos de público. Com base em uma
lista de lançamentos do site Filme B, é possível arriscar que o
próximo ano será o segundo melhor do período da retomada,
logo abaixo de 2003, que registrou mais de 22 milhões de
espectadores para filmes nacionais.
Quais são os indícios? Primeiro,
claro, “Lula, o Filho do Brasil”, que estreia
em janeiro. Talvez o filme não chegue aos
10 milhões de espectadores desejado
pelo produtor Luiz Carlos Barreto. Mas
dá para dizer, sem medo de errar, que ele
quebrará o recorde de público da
retomada que hoje pertence a “Se Eu
Fosse Você 2”, que teve mais de 6
milhões de ingressos vendidos.
Até aí, foi fácil. Agora uma
previsão mais ousada: “Chico Xavier”, biografia do médium
mineiro com a assinatura de Daniel Filho, vai se aproximar da
casa dos 5 milhões de espectadores. De onde vem essa certeza?
Do sucesso de “Bezerra de Menezes”, filme modesto que levou
mais de 400 mil pessoas ao cinema apenas com seu chamariz
espírita, quase sem campanha de marketing.
Para finalizar, chuto outros quatro filmes que, a meu ver,
vão ultrapassar a barreira de 1 milhão de espectadores: “Quincas
Berro D’Água”, “Bruna Surfistinha”, “O Bem Amado” e “Tropa
de Elite 2”. Ou seja, seis filmes acima dessa marca – um a menos
que em 2003.
Minha bola de cristal só não consegue me dizer se 2010
será bom em termos de qualidade. Aí só Deus sabe. Nesse caso,
as previsões são retroativas. Só dá para afirmar que 2009 foi
decepcionante nesse sentido. Mas isso vai merecer um outro
post em breve.
Ricardo Calil
É crítico de cinema, redator-chefe da revista “Trip” e colaborador
da “Folha de S. Paulo”. Escreveu sobre filmes e outros assuntos
para o site NoMínimo, a revista “Bravo” e os jornais “Gazeta
Mercantil” e “Jornal da Tarde”, entre outros.

Disponível em: http://colunistas.ig.com.br/ricardocalil/2009/12/08/bola-de-cristal-2010-sera-

A) sua história é admirada por milhares de seguidores da
doutrina espírita;
B) uma grande campanha de marketing foi feita pelo diretor
Daniel Filho;
C) um filme empreitado por um diretor como Daniel filho não se
pode perder;
D) há um grande chamariz por ser de temática espírita;
E) baseado noutro filme do mesmo tema que levou mais de 400
mil pessoas aos cinemas, estima-se que este leve muito mais
gente.
03 – O autor do texto diz que “foi fácil” até determinada previsão
e que nas próximas “vai ousar”. Isso se dá porque:
A) o tema do primeiro filme é demasiado importante para os
espectadores em relação aos demais;
B) é mais fácil prever uma estimativa de números de
espectadores de filmes com temáticas mais comuns do que
aquelas envolvendo assuntos relativos à religiosidade do
povo;
C) o diretor de “Lula, o filho do Brasil” tem um nome mais
relevante no cinema que o do filme “Chico Xavier”;
D) um se trata de uma biografia autorizada e o outro de uma
autobiografia;
E) o primeiro quebrará o recorde de outro filme já estabelecido
no mundo da sétima arte.
04 – Quando o autor do texto afirma “um a menos que em
2003”, referindo-se ao total de filmes para 2010, ele sugere que:
A) o menor índice de filmes implicará em perda de audiência em
2010;
B) que o número 1 milhão corresponderá ao valor de bilheteria
em 2010;
C) mesmo com um número menor de filmes, isso não implicará
menor número de público para 2010;
D) apenas um filme em 2003 não ultrapassou a marca de 1 milhão
de espectadores;
E) somente filmes de 2010 ultrapassarão a marca de 1 milhão de
reais.
05 – Na opinião do autor do texto “2009 foi decepcionante”
pois:

otimo-para-o-cinema-nacional/. Acesso em 08/12/2009.

01 – De acordo com o autor 2010 será o ano do cinema brasileiro
porque:
A) lançará um filme que conta a história do presidente do Brasil;
B) o filme “Lula, o filho do Brasil” terá mais de 10 milhões de
espectadores;
C) serão lançados mais de seis filmes em 2010;
D) pela expectativa de público que deve ser maior que em 2003;
E) pela qualidade dos filmes que serão lançados.

A) produziu poucos filmes em relação a 2003 e 2010;
B) os filmes de 2009 não tiveram bons diretores e produtores
como Daniel Filho e Luiz Carlos Barreto;
C) não obteve um bom número de público como houve em 2003
e 2010;
D) as previsões retroativas a 2009 já previam o fracasso dos
filmes;
E) não houve incentivo por parte das leis de incentivo à cultura
já que não havia nenhum filme importante sendo rodado,
como é o filme sobre Lula.
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06 – O artigo “o” destacado no texto faz uma realização anafórica
com a entidade abaixo relacionada:
A) bola de cristal;
B) cinema brasileiro;
C) ano;
D) film B;
E) espectador.
07 – O pronome pessoal “ele” em negrito e sublinhado no texto
faz uma retomada de:
A) Luiz Carlos Barreto;
B) Lula;
C) Se Eu Fosse Você 2;
D) Lula, o Filho do Brasil;
E) Chico Xavier.
08 – Na frase “De onde vem essa certeza?”, o pronome
demonstrativo essa refere-se cataforicamente a:
A) certeza;
B) sucesso;
C) filme;
D) chamariz;
E) campanha.
09 – Nas frases “Aí só Deus sabe” e “Nesse caso, as previsões
são retroativas”. Os termos destacados fazem uma referência
anafórica a:
A) se 2010 será bom em termos de qualidade;
B) minha bola de cristal;
C) previsões retroativas;
D) se 2010 terá mais espectadores;
E) se 2010 venderá mais filmes.
10 – Na frase “Minha bola de cristal só não consegue me dizer
se 2010 será bom em termos de qualidade”, o termo em destaque
tem função de:
A) índice de indeterminação do sujeito;
B) objeto direto;
C) agente apassivador;
D) preposição condicional;
E) conjunção integrante de uma oração subordinada.

CONHECIMENTOS GERAIS
11 – Sobre a política do município de Cuitegi, todos os ilustres
abaixo já exerceram o papel de prefeito(a) da cidade, EXCETO:
A) Maria Evanisia Paulino e silva
B) Guilherme Cunha Madruga
C) Januario Soares dos Santos
D) Antonio Paulino Filho
E) Ednaldo Paulo Lino

12 – Todo cidadão que nasce em uma cidade, naturalmente, é
chamado por um gentílico correspondente. Neste caso, quem
nasce em Cuitegi é:
A) cuitegiense
B) cuitegense
C) cuitegiano
D) cuitegieniense
E) cuitense
13 – Todos os municípios abaixo citados fazem divisa com
Cuitegi, EXCETO:
A) Guarabira
B) Borborema
C) Alagoinha
D) Pilõezinhos
E) Pilões
14 – Conforme estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, a estimativa da
população do município de Cuitegi corresponde a:
A) 05.824 habitantes
B) 07.243 habitantes
C) 09.473 habitantes
D) 10.124 habitantes
E) 11.935 habitantes
15 – Cuitegi faz parte, geograficamente, de uma mesorregião
do estado da Paraíba formada por 66 municípios denominada:
A) Sertão Paraibano
B) Borborema
C) Agreste Paraibano
D) Mata Paraibana
E) Guarabira
16 – É sabido que em todo município sempre há algo que o
vangloria devido a presença de milhares de pessoas que são
atraídas em uma determinada época, data ou temporada do ano
para comemorar os festejos religiosos. Em Cuitegi não é
diferente, anualmente, as pessoas comparecem durante uma
semana para comemorar a festa de Santos Reis que ocorre no
mês de:
A) janeiro
B) fevereiro
C) julho
D) outubro
E) dezembro
17 – Um fato curioso na cidade de Cuitegi é que Santos Reis
não é oficialmente o padroeiro da cidade, apesar da tradicional
festa que se comemora no município. Religiosamente, o(a)
padroeiro(a) da cidade é:
A) Nossa Senhora da Luz
B) São Sebastião
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C) São Francisco
D) Santo Antônio
E) Nossa Senhora do Rosário
18 – Recentemente, o Governo do Estado da Paraíba apresentou
um projeto à população paraibana, pegando carona em um
audacioso projeto que será financiado pelo Governo Federal,
que pode ser, de vez, a inclinação ascendente da economia
paraibana para os próximos anos. Trata-se da instalação do
“Porto de Águas Profundas” a ser implantado na cidade de:
A) Cabedelo
B) Mataraca
C) Lucena
D) Pitimbú
E) João Pessoa
19 – Associe entre os nomes abaixo os pontos turísticos com as
cidades a que pertencem e assinale a alternativa correta.
( 1 ) Pinturas Rupestres
( 2 ) Cruz da Menina
( 3 ) Roliúde Nordestina (letreiro)
( 4 ) Pico do Jabre
( 5 ) Vale dos Dinossauros
(
(
(
(
(

) Patos
) Maturéia
) Sousa
) Ingá
) Cabaceiras

A sequência correta é:
A) 4, 2, 5, 1, 3
B) 2, 4, 5, 3, 1
C) 3, 4, 5, 2, 1
D) 2, 4, 1, 3, 5
E) 2, 4, 5, 1, 3

B) Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Atenção
Básica.
C) Pacto de Atenção Básica.
D) PPI da Visa.
E) Pacto de Saúde, Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e
Pacto de Gestão.
22 – O programa bolsa família beneficia famílias em situação de
pobreza, visando assegurar o direito humano à alimentação
adequada, enquanto no setor saúde as famílias são
acompanhadas pelo programa que registra informações do
estado nutricional. Qual é esse programa?
A) SIM
B) Hiperdia
C) SINAM
D) SISVAM
E) PNAE
23 – Um paciente com Insuficiência renal crônica que faz diálise,
tem várias alterações bioquímicas, sendo que a um nutriente.
Qual é?
A) Fósforo
B) Albumina
C) Uréia
D) Potássio
E) Creatinina
24 – O cálcio é um micronutriente importante na formação óssea.
Na coagulação sanguínea, é necessário que sua concentração
seja mantida dentro de limites normais, tanto em indivíduos
eutróficos como em pacientes com Insuficiência renal crônica.
Qual seria esse valor?
A) 8,5 a 10,5 g/dl
B) 5,5 a 8,0 g/dl
C) 7,0 a 8,0 g/dl
D) 11,0 a 12,0 g/dl
E) 6,0 a 8,5 g/dl

20 – Todos os artistas abaixo citados são paraibanos, EXCETO:
A) Chico César
B) Zé Ramalho
C) Elba Ramalho
D) Alcymar Monteiro
E) Renata Arruda

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 – O novo marco jurídico-constitucional do SUS foi discutido
e debatido, sendo apresentado na comissão intergestores
TRIPARTITE (2005); foi posteriormente referendado por portaria
ministerial. Qual é esse instrumento jurídico?

25 – Sabemos que um paciente submetido a hemodiálise perde
proteína durante uma sessão de 4 horas, como também para
manter um balanço nitrogenado positivo é necessário um aporte
protéico adequado. Assinale a assertiva que mostra quanto um
paciente perde de proteína na sessão de hemodiálise e quanto
deveria ser a ingesta diária de proteína, deste paciente,
respectivamente:
A) 5, 0 a 8,0 g de aminoácido; 1,2 g/kg/ptn
B) 5,0 a 6,0 g de aminoácido; 1,2 g/kg/ptn
C) 4,5 a 7,0 g de aminoácido; 0,8 g/kg/ptn
D) 5,0 a 10,0 g de aminoácido; 1,0 g/kg/ptn
E) 8,0 a 10,0 g de aminoácido; 1,5 g/kg/ptn

A) Lei orgânica do SUS 8080/1990.
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26 – Durante o período gestacional, a mulher grávida deve ter
muito cuidado com a higiene dos alimentos, pois caso esta mulher
consuma algum alimento contaminado, este pode causar um
quadro de toxinfecção e resultar em anomalias fetais severas do
tipo retardo mental e cegueira. Qual seria essa doença?
A) Salmonelose.
B) Listeriose.
C) Toxoplamose.
D) Hipotireoidismo.
E) Estreptococcia.
27 – Quando os grãos de arroz parbolizado são cozidos, eles
ficam mais soltos e tem maior rendimento. Devido a que processo
isso acontece?
A) Retrogradação
B) Gelatinização
C) Branqueamento
D) Caramelização
E) Hidrólise
28 – Esse alimento é rico em amido, fornece energia, contribui
para síntese protéica, indicado para portadores de doença celíaca,
é útil no estabelecimento de doenças intestinais depois de crises
diarréicas e dificilmente provoca alergias. Assinale a assertiva
correta.
A) Araruta
B) Aveia
C) Milho
D) Arroz
E) Trigo
29 – Um paciente quando submetido à cirúrgia bariátrica, deve
seguir alguns critérios. Marque F (falso) ou V (verdadeiro) e
assinale a assertiva correta:
( ) Não tomar suplemento vitamínico.
( ) Não tomar sucos de frutas do tipo ameixa, morango e goiaba.
( ) A sacarose é muito indicado para prevenir a Síndrome
dumping.
( ) É indicado coar os sucos e ser só de frutas naturais.
A) F V V V
B) V V V V
C) F V F F
D) F V F V
E) F F F V
30 – Após a realização da cirúrgia bariátrica, pacientes podem
apresentar alterações metabólicas, nas quais pode aumentar ou
diminuir algumas substâncias. Qual seria essa alteração?
A) Aumento da absorção de vitamina D.
B) Aumento da sacarase.
C) Diminuição da amilase.
D) Aumento da tripsina.
E) Diminuição do pepsinogênio.

31 – Na alimentação infantil não é recomendado introduzir o
tomate, o morango, a beterraba, no primeiro ano de vida. Por
quê?
A) São considerados alimentos alergênicos.
B) Possuem muito agrotóxico.
C) São alimentos que levam à flatulência.
D) São alimentos muito ácidos.
E) São alimentos laxativos.
32 – O Programa Nacional da Alimentação do Escolar (PNAE),
é o programa mais antigo criado pelo Governo Federal na área
de educação. Assinale F (falso) ou V (verdadeiro) e marque a
assertiva correta:
( ) De acordo com as novas metas. O PNAE tenta suprir 25%
das necessidades nutricionais diárias.
( ) Os Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição
Escolar (CECANES), tem a função de fiscalizar as aplicações
dos recursos federais ao PNAE.
( ) O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) é responsável pelo repasse dos recursos federais
para alimentação escolar.
( ) O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) tem a função
também de repassar verbas para as escolas
A) V V V V
B) V F V F
C) F V F V
D) F F V F
E) F V V V
33 – A terapia nutricional no diabetes tipo 2 é atingir e manter
normais a glicemia, os lipídios séricos e pressão arterial. Leia e
assinale V (verdadeiro) e F (falso) e marque a resposta correta:
( ) Muitas vezes se faz necessário suplementar potássio,
devido aos pacientes fazerem uso de diuréticos.
( ) Em relação à contagem de carboidratos, 2 unidades de
insulina cobrem 30 g de glicídios.
( ) A frutose dietética produz uma maior elevação da glicemia
do que quantidades isocalóricas de sacarose.
A) V V V
B) F V V
C) V V F
D) V F V
E) F V F
34 – Na cozinha a cor preta é utilizada para indicar o que, segundo
a Legislação da Associação Brasileira de Normas Técnicas:
A) Área restrita para funcionário.
B) Coletores de resíduos.
C) Equipamento de segurança.
D) Caixa de alarme.
E) Extintores.

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI (PB) – CARGO: NUTRICIONISTA

04

35 – Uma criança com pneumonia, apresentando um quadro
febril de 39 ºC, quanto aumentaria o seu metabolismo basal?
A) 10%
B) 26%
C) 30%
D) 18%
E) 5%
36 – Pesquisas comprovam que suplementando em conjunto o
ferro com a vitamina A, ajudaria a diminuir o índice de que
carência nutricional:
A) Hipovitaminose A.
B) Anemia megaloblástica.
C) Anemia ferropriva.
D) Anemia perniciosa.
E) Anemia falciforme.
37 – A partir do 7º mês a dieta da criança deverá ser suplementada,
e para que ela aceite esses novos alimentos, estes devem ser
oferecidos com freqüência, podendo ser em média entre:
A) 8 a 10 exposições do novo alimento.
B) 6 a 7 exposições do novo alimento.
C) 7 a 8 exposições do novo alimento.
D) 5 a 7 exposições do novo alimento.
E) 10 a 12 exposições do novo alimento.
38 – A arginina tem sido utilizada na terapia nutricional de que
patologia?
A) Hepatite
B) Insuficiência Cardíaca
C) Hipertensão Arterial
D) Câncer
E) Cirrose Hepática
39 – Num paciente com um quadro de esteatose hepática não
alcóolica, é indicado para o tratamento que o individuo beba um
certo tipo de bebida, objetivando diminuir o colesterol e estimular
o metabolismo dos triglicerídios. Qual é esta bebida e em que
dose?
A) Tomar 1/2 cálice de vinho tinto.
B) Tomar 1 cálice de vinho tinto na hora do almoço.
C) Tomar 1 cálice de vinho tinto na hora do jantar.
D) Tomar 2 cálices de vinho tinto.
E) Tomar 2 cálices de suco de uva preta.
40 – Todo alimento industrializado deve por lei conter a lista de
ingredientes no rótulo, exceto:
A) requeijão
B) pão integral
C) leite em pó
D) biscoito cream cracker
E) café
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