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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
 
São características do planejamento normativo: 
 
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 
(   ) Uso de metodologias participativas como eixo no processo 

de trabalho.; 
(   ) Os problemas não são analisados mas, simplesmente, 

descritos a partir de sua aparência fenomênica 
(   ) O planejamento é, normalmente, elaborado por um grupo 

técnico, considerado de extrema capacidade, não só para 
identificar os problemas, como também para propor as 
soluções adequadas; 

(   ) Obediência estritas aos métodos, onde cada etapa do 
planejamento deve ser completamente finalizada para, 
então, dar-se início à etapa subseqüente; 

(   ) É um plano modular, onde, no momento estratégico, 
procede-se a avaliação da factibilidade das ações propostas 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V;F;V;F;V; 
B) F;V;V;V;F; 
C) F;F;V;V;F; 
D) V;V;V;F;F; 
E) F;V;F;F;V. 
 
 
 
 
A política brasileira de alimentação e nutrição tem como 
principais diretrizes: 
 
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 
(   ) Estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso 

universal aos alimentos; 
(   ) Garantia da segurança e da qualidade dos alimentos e da 

prestação de serviços nesse contexto; 
(   ) Monitoramento da situação alimentar e nutricional da 

população; 
(   ) Promoção de práticas alimentares e estilos de vida 

saudáveis; 
(   ) Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de 

doenças associadas à alimentação e nutrição. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V;V;V;V;V; 
B) V;V;F;V;F; 
C) V;V;V;F;F; 
D) F;F;V;V;V; 
E) F;V;F;V;V. 
 

 
 
 
As políticas de saúde, no contexto geral das políticas públicas, 
têm como eixos norteadores: 
 
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 

(   ) A universalidade dos direitos aos benefícios oferecidos a 
todos os cidadãos; 

(   ) A equidade ao acesso dos serviços oferecidos; 
(   ) A participação efetiva da comunidade no planejamento das 

ações a serem desenvolvidas pelos serviços de saúde; 
(   ) A co-participação de diferentes atores sociais na gestão dos 

serviços de saúde; 
(   ) Assistência integral e de qualidade dos serviços prestados à 

comunidade. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) F;F;V;V;V; 
B) F;V;F;V;V; 
C) V;F;F;V;F; 
D) V;V;V;V;V; 
E) V;F;V;F;F. 
 
 
 
 
O padrão de ocorrência de determinadas morbidades reflete, na 
maioria das vezes, a influências de fatores ligados ao estilo de 
vida dos indivíduos acometidos, dentre esses potenciais fatores 
de risco, podem figurar: 
 
Marque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a afirmativa 
for falsa, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 

(   ) O sedentarismo; 
(   ) As características genéticas; 
(   ) A poluição ambiental; 
(   ) O tabagismo e o etilismo; 
(   ) A dieta inadequada. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V;V;V;F;F; 
B) V;F;V;V;V; 
C) V;F;V;F;V; 
D) V;F;F;V;V; 
E) V;V;V;V;V; 
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A teoria da evolução histórica, conhecida como da “transição 
demográfica”, postula que os países tendem a percorrer, 
progressivamente, quatro estágios na sua dinâmica 
populacional, que são: 
 

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 

(   ) A fase pré-industrial, onde há coexistência de altas taxas 
de mortalidade e natalidade; 

(   ) a fase de divergência dos coeficientes, onde a mortalidade 
tem redução pronunciada, enquanto a natalidade mantém-
se em nível mais alto; 

(   ) a fase de convergência dos coeficientes, em que a 
natalidade passa a diminuir em ritmo mais acelerado que o 
da mortalidade; 

(   ) a fase moderna, onde há uma aproximação dos 
coeficientes de mortalidade e natalidade, só que em níveis 
muito mais baixos; 

(   ) a fase “pós-transição”, onde há uma aproximação dos 
coeficientes de mortalidade e natalidade, só que em níveis 
intermediários. 

 

A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) F;V;V;F;V; 
B) V;V;F;F;F; 
C) V;V;V;F;F; 
D) F;V;V;V;V; 
E) V;V;V;V;F. 
 
 
 
 
O Brasil dispõe de um registro de estatísticas vitais que gera 
informações sobre óbitos, nascimentos, perfil de morbi-
mortalidade, etc. Os dados são consolidados e, geralmente 
expressos, como os que se seguem: 
 

Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 

(   ) Coeficiente de mortalidade geral que mede o risco de 
morrer por qualquer causa, em uma determinada 
população, em um determinado período; 

(   ) Número total de óbitos que são computados por local de 
ocorrência da morte; 

(   ) Número total de óbitos que são computados por residência 
oficial do falecido; 

(   ) Estimativas populacionais provenientes de dados 
censitários; 

(   ) Número total de óbitos que são provenientes de registros 
civis. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V;V;F;F;V; 
B) V;F;V;V;V; 
C) F;F;V;F;V; 
D) V;F;F;V;V; 
E) F;V;V;F;F. 
 

 
 
 
Analise as seguintes afirmativas com relação às recomendações 
dietéticas para adolescentes: 
 
1. As necessidades de cálcio são maiores durante a puberdade 

e a adolescência do que em qualquer outro período da vida 
em função do acelerado desenvolvimento muscular, 
esquelético e endócrino.  

2. A anemia ferropriva não tem elevada prevalência nos 
adolescentes.  

3. A deficiência de vitamina A pode limitar o crescimento 
linear e afetar a maturação sexual durante a adolescência. 

4. Para estimar as necessidades energéticas na adolescência é 
importante conhecer a fase pubertária em que o adolescente 
se encontra. 

5. Não existe o risco de ingestão protéica inadequada pelos 
adolescentes. 

 
Estão corretas: 
 
A) Todas (1 a 5) 
B) Somente 1 e 3 
C) Somente 3 e 4 
D) Somente 1, 3 e 4 
E) Somente 4 
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Em relação ao Programa Saúde da Família (PSF). 
 
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 
(   ) Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil 

são: integralidade, qualidade, eqüidade e participação 
social.  

(   ) O PSF tem como objetivo geral: contribuir para a 
reorientação do modelo assistencial a partir da atenção 
básica, em conformidade com os princípios do SUS, 
imprimindo uma nova dinâmica de atuação nos hospitais, 
com definição de responsabilidades entre os serviços de 
saúde e a população. 

(   ) As equipes da saúde da família atuam somente com ações 
de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos 
mais freqüentes.   

(   ) As equipes da saúde da família são compostas, no mínimo, 
por um médico de família, um enfermeiro, um 
nutricionista, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes 
comunitários de saúde.  

(   ) Dentre as responsabilidades da esfera municipal está a 
definição e implantação do modelo de atenção básica (PSF) 
em seu território. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, V, F, F, V 
B) V, F, F, F, F 
C) V, F, F, F V 
D) F, V, F, F, V 
V, V, V, V, V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em relação ao plano alimentar no tratamento do diabetes 
mellitus (DM) tipo 2. 
 
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 
(   ) É recomendado o consumo de fibras de no mínimo 20 

gramas ao dia sob a forma de hortaliças, leguminosas, 
grãos integrais e frutas. 

(   ) A sacarose não aumenta a glicemia mais que quantidades 
isocalórias de amido, portanto a sacarose e alimentos 
contendo sacarose não precisam ser restringidos por 
pessoas com DM; entretanto, deve ser substituída por 
outra fonte de carboidrato ou, se adicionada, deve ser 
compensada com doses adicionais de insulina ou outro 
alimento hipoglicemiante. 

(   ) Recomenda-se uma ingestão diária de proteínas abaixo de 
15% do VCT, priorizando-se o consumo de carne bovina 
magra, peixes ricos em ácidos graxos ômega 3, 
leguminosas e leite desnatado ou queijo magro. 

(   ) Menos de 10% da ingestão energética diária deve ser 
derivada de gorduras saturadas. Algumas pessoas 
(indivíduos com LDL maior ou igual a 100 mg/dl) podem 
se beneficiar reduzindo a ingestão de gordura saturada 
para menos de 5% da ingestão energética diária.  

(   ) A ingestão de colesterol deve ser menor que 300 mg/dia, 
sendo que algumas pessoas ((indivíduos com LDL maior 
ou igual a 100 mg/dl) podem se beneficiar reduzindo-se o 
colesterol da dieta para menos de 200 mg/dia. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, V, F, F, V 
B) F, V, F, F, V 
C) F, F, F, V, V 
D) V, V, V, F, V 
V, V, V, V, F 
 
 
 
 
Indivíduos adultos são diagnosticados como sendo diabéticos 
quando apresentam valores de glicose plasmática em jejum:  
 
A) Maior ou igual a 125 mg/dl 
B) Maior ou igual a 126 mg/dl 
C) Maior que 100 e menor que 126 mg/dl 
D) Maior ou igual a 200 mg/dl 
E) Maior que 140 mg/dl 
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A terapia nutricional utilizada em pacientes ambulatoriais com 
doença inflamatória intestinal na presença de diarréia e 
esteatorréia deve ser: 
 
A) Hipercalóricas, hiperprotéicas, hiperlipídicas (30 a 40% 

das calorias totais), preferencialmente ricas em leite e 
derivados, para contrabalançar os efeitos irritantes da 
medicação utilizada. 

B) Hipercalórica, hiperprotéica, hipolipídica (inferior a 25% 
das calorias totais), com exclusão de lactose na fase aguda e 
controle de mono e dissacarídeos para evitar soluções 
hiperosmolares. 

C) Hipercalórica, hiperprotéica, hipolipídica (inferior a 20% 
das calorias totais), com exclusão de lactose na fase aguda e 
controle de mono e dissacarídeos para evitar soluções 
hiperosmolares. 

D) Limitada em proteínas por estas serem hiperalergênicas, 
exacerbando a resposta inflamatória. 

E) Prioritariamente administrada por meio de sonda, devido a 
grande anorexia presente neste tipo de paciente. 

 
 
 
 
A quantidade de proteína recomendada em pacientes cirróticos 
com encefalopatia hepática grave (grau 3 ou 4) deve ser : 
 
A) 0,5 g/kg/dia de proteína 
B) 0,25 g/kg/dia de proteína 
C) 1,5 g/kg/dia de proteína 
D) 1,0 a 1,8 g/kg/dia de proteína 
E) 1,0 a 1,5 g/kg/dia de proteína 
 
 
 
 
A Síndrome de Dumping precoce e tardia é, respectivamente, 
caracterizada por: 
 
A) Hipoglicemia e diarréia osmótica 
B) Diarréia osmótica e hipoglicemia 
C) Diarréia osmótica e hiperglicemia 
D) Hiperglicemia e diarréia osmótica 
E) Diarréia secretória e hiperglicemia 
 
 
 
 
Porta única, larga e alta; piso em material lavável e resistente; 
boa iluminação, ventilação cruzada ou mecânica são 
características de: 
 
A) Despensa e depósito de recipientes vazios 
B) Plataforma de descarga, despensa e câmara 
C) Apenas despensa 
D) Plataforma de descarga, depósito de recipientes vazio e 

sala de inspeção e pesagem 
E) Plataforma de descarga e sala de inspeção e pesagem 

 
 
 
Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

1. Estado no qual o peso excede um 
padrão baseado na altura 

(   ) Massa corpórea 
magra 

2. Distúrbio alimentar caracterizado 
pelo rápido consumo de uma 
grande quantidade de alimento em 
um período de tempo distinto, com 
sentimento de ausência de controle 
durante o episódio 

(   ) Distribuição de 
gordura ginóide 

3. Deposição de gordura nas coxas e 
nádegas 

(   ) sobrepeso 

4. Distúrbio alimentar caracterizado 
pela recusa de manter um peso 
minimamente normal pela idade e 
altura 

(   ) Bulimia nervosa 

5. Total de todos os componentes 
corpóreos exceto lipídeos 
armazenados 

(   ) Anorexia 
nervosa 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 5;3;1;2;4 
B) 5;3;1;4;2; 
C) 1;5;2;4;3; 
D) 5;1;3;2;4; 
E) 1;3;2;1;4. 
 
 
 
 
Para a vigilância nutricional e avaliação do estado nutricional 
de grupos específicos da população são utilizados os seguintes 
indicadores diretos em saúde pública: 
 
A) Estudos dietéticos, medidas antropométricas, estudos 

bioquímicos vitais; 
B) Estudos dietéticos, medidas antropométricas, exames 

clínicos nutricionais, estudos bioquímicos 
C) Medidas antropométricas, estatísticas vitais, avaliação 

psicossomática, estudos bioquímicos 
D) Estudos dietéticos, exames clínicos nutricionais, estudos 

bioquímicos, estatísticas vitais 
E) Medidas antropométricas, exames clínicos nutricionais, 

estudos bioquímicos, estatísticas vitais 
 
 
 
 
Com relação às doenças cardiovasculares, indique entre os 
componentes dietéticos, qual o principal responsável pela 
elevação dos níveis de LDL-colesterol no plasma: 
 
A) Carboidratos 
B) Ácidos graxos monoinsaturados 
C) Ácidos graxos saturados de cadeia longa 
D) Ácidos graxos poliinsaturados 
E) Colesterol dietético. 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17
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Para o diagnóstico nutricional de crianças nos serviços de 
atenção básica, a ênfase deve ser dada à: 
 
A) Relação peso/idade e peso/altura; 
B) Relação peso/altura e altura/idade; 
C) Inclinação da curva do gráfico da circunferência craniana; 
D) Inclinação da curva do gráfico de crescimento; 
E) Acompanhamento do desenvolvimento. 
 
 
 
 
Em relação ao Programa de combate às carências nutricionais, 
o controle da anemia ferropriva prevê a: 
 
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 
(   ) Suplementação medicamentosa com composto de 

micronutrientes contendo ferro, zinco e ácido fólico, 
dirigida a crianças com menos de 2 anos; 

(   ) Distribuição de megadoses de sulfato ferroso durante as 
campanhas de vacinação; 

(   ) Fortificação de parte da produção brasileira das farinhas 
de trigo e de milho; 

(   ) Complementação das tabelas de composição de alimentos, 
valorizando a biodisponibilidade dos precursores do ferro; 

(   ) Adição de ferro ao sal iodado. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V;F;F;V;V; 
B) F;F;V;F;F; 
C) V;V;V;F;F; 
D) F;F;V;V;V; 
E) V;F;V;V;F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O crescimento linear no período da adolescência é importante 
para a estatura do indivíduo adulto. Dentre os aspectos 
fundamentais desta fase, destacam-se: 
 
Marque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a afirmativa 
for falsa, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 

(   ) Estirão do crescimento, caracteres sexuais secundários, 
variáveis individuais do crescimento. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) F;F;V;V;V; 
B) V;F;V;F;V 
C) V;V;F;V;F 
D) F;F;F;F;V; 
E) V;F;F;V;V.  
 
 
 
 
Em relação aos fatores que reduzem as concentrações 
plasmáticas de colesterol. 
 
Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 
afirmativas falsas, em seguida, assinale a seqüência correta: 
 
(   ) Ingestão exclusiva de gorduras saturadas e ingestão de 

ácidos graxos monoinsaturados; 
(   ) Aumento da ingestão de fibras dietéticas e alta ingestão de 

colesterol dietético; 
(   ) Ingestão de gorduras saturadas e de fibras dietéticas; 
(   ) Ingestão dietéticas de gorduras monoinsaturadas e 

ingestão de fibras dietéticas; 
(   ) Redução de colesterol dietético e aumento da ingestão de 

alimentos protéicos. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) F;V;V;F;V; 
B) F;F;F;V;V; 
C) F;F;F;V;F; 
D) F;F;V;V;V; 
E) V;F;V;V;V. 
 
 
 
 
 

(   ) Idade cronológica, menarca e caracteres sexuais 
secundários; 

(   ) Variáveis individuais do crescimento, idade cronológica e 
menarca; 

(   ) Menarca, variáveis individuais do crescimento e estirão do 
crescimento; 

(   ) Caracteres sexuais secundários, estirão do crescimento, 
idade cronológica; 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Na doença celíaca em fase aguda, o plano alimentar pode conter 
os seguintes alimentos: 
 
A) Salsicha, azeite, leite maltado; 
B) Arroz, milho, amido de araruta; 
C) Leite de vaca, macarrão, amido de trigo; 
D) Refrigerantes, biscoitos, vegetais cremosos; 
E) Frutas preparadas, aveia, talharim. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
O pavimento térreo é a localização ideal da unidade de 
Alimentação e Nutrição (UAN), pois pode proporcionar:  
 
A) facilidade para remoção do lixo e para acesso externo 

necessário ao abastecimento. 
B) melhor administração da área física e facilidade de acesso. 
C) melhor sistema de ventilação e facilidade de supervisão. 
D) melhor visualização e facilidade de limpeza. 
E) facilidade de acesso dos funcionários e iluminação natural.   
 
 
 
 
No processo de produção de refeições, a determinação de 
pontos críticos de controle objetiva:  
 
A) controlar o desgaste dos equipamentos durante a produção. 
B) reduzir os gastos desnecessários com a administração e 

supervisão da produção. 
C) identificar os fatores de correção e de cocção dos 

alimentos processados. 
D) assegurar às refeições condições higiênico-sanitárias 

ideais. 
E) avaliar a adequação da quantidade de alimento preparado. 
 
 
 
 
Com o aumento da idade, observa-se uma diminuição de 
tolerância à glicose, o que torna o idoso mais suscetível à 
hipoglicemia ou hiperglicemia. Em relação ao uso de açucares e 
fibras, respectivamente, assinale a alternativa correta. 
 
A) Aumentar os simples e diminuir as solúveis. 
B) Aumentar os simples e aumentar as insolúveis. 
C) Diminuir os complexos e diminuir as proteínas. 
D) Diminuir os simples e aumentar as solúveis. 
E) Aumentar os complexos e diminuir s solúveis.   
 
 
 
 
 

 
 
 
Para permitir a excreção de urina e reposição das perdas por 
perspiração, um adulto saudável normal, em repouso e sem 
sudorese, necessita ingerir uma quantidade de água por dia de: 
 
A) 100 a 500 ml. 
B) 500 a 800 ml. 
C) 800 a 1100 ml. 
D) 1100 a 1800 ml. 
E) 2000 a 2500 ml. 
 
 
 
 
Correlacione e indique a alternativa correta:  
 
1. Osteodistrofia renal  
2. Nefrolitíase 
3. Transplante renal  
4. Glomerulonefrite Aguda 
5. Insuficiência Renal Crônica  
 
(   ) A obesidade é a principal intercorrência devido ao aumento 

do apetite pelas droga imunossupressoras; 
(   ) A dieta deverá ser restrita em sódio pelo excesso de 

volume extra-celular; 
(   ) Indicado o uso de suplementação de cálcio como quelante 

de fosfato; 
(   ) Normalmente é prescrito um suplemento de ferro para os 

pacientes em hemodiálise ou diálise peritoneal contínua; 
(   ) Dieta pobre em oxalato, restrita em cálcio, rica em 

magnésio e aumentada em líquidos. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 4; 3; 5; 2; 1 
B) 3, 4; 1; 5; 2 
C) 1; 2; 5; 4; 3 
D) 2; 5; 3; 1; 4   
E) 5; 1; 2; 3; 4 
 
 
 
 
A perda progressiva das funções exócrinas e endócrinas dos 
rins se traduz pela presença dos seguintes sinais:  
 
A) acidose metabólica, hipouricemia, hipercalcemia e 

hiponatremia.  
B) azotemia, acidose metabólica, hipocalcemia e 

hiperfosfatemia.  
C) alcalose metabólica, anemia, hiperuricemia e hipocalemia. 
D) azotemia, anemia, hipernatremia e hipofosfatemia. 
E) alcalose metabólica, anemia, hipocalcemia e hipocalemia.     
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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Com relação ao transplante renal, marque (V) para as 
afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas, em 
seguida, assinale a seqüência correta: 
 
(   ) A hiperlipidemia é uma complicação que está presente em 

pacientes transplantados renais; 
(   ) A presença de obesidade no período pré-transplante não 

constitui risco operatório; 
(   ) A suplementação com ácido graxo ômega-3 tem sido 

proposta visando diminuir a incidência de rejeição aguda; 
(   ) A recomendação diária de calorias e proteínas no pós-

transplante imediato é de 25-30 kcal/kg/dia e 1,1 g/kg/dia 
de proteína; 

(   ) As recomendações nutricionais não consideram as 
implicações metabólicas encontradas nestes pacientes de 
acordo com o período pós-transplante. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V;F;V;F;F 
B) V;V;F;F;V; 
C) F;V;F;V;F; 
D) V;V;V;F;F; 
E) F; F;V;V;V. 
 
 
 
 
Nos casos graves de Glomerulonefrite difusa aguda com 
oligúria e pressão diastólica superior a 100mmhg, a restrição de 
sódio deverá inicialmente ser de 500mg/dia. A quantidade de 
sódio contida em 0,5g de sal é de: 
 
A) 100mg; 
B) 200mg; 
C) 50mg; 
D) 300mg; 
E) 400mg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-
o com bastante atenção para responder ao que se pede. 
 

Texto 01 
 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e 
não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações 

novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente 
de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas 

com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por 
meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, 
o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez 
que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa 
medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas 
de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o 
programa de construção de habitações populares de 
Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em 
relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do 
Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente 
obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo indeterminado, 
imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual 
de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à pressuposição 
de que outros países da América enfrentam problemas com 
o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, 
exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais os problemas dos 
venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e 
não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta 
de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação 
deve piorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




