
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

NNUUTTRRIICCIIOONNIISSTTAA

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando
numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples,
conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’

[...]” VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue
lembrar o nome.

B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto

que quer comprar.
D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

A) Emotiva.
B) Fática.
C) Poética
D) Referencial.
E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de

tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à

rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
C) “Era um pajé velho, acocorado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e

suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios;

e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e
os potes”.

E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito
do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo
as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”
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05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

I. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida
explicarem o sentido da frase inicial.

II. As vírgulas colocadas entre o verbo driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou servem
para separar as orações coordenadas assindéticas.

III. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

A) I e II. B) I, II e III. C) I, II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e
obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda,
chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um
raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu
a Claúdia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um
longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção
coordenativa adversativa.

II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o
advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.

III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo
termina em Z, S ou R.

IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F - V. D) V – V –F - F. E) V – F - F - F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo
para o termo em destaque é

A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ....”. O termo destacado pode ser substituído por

A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.
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CONHECIMENTOS DO SUS

11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de
ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRRETA.

A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades
sindicais.

B) De vigilância sanitária.
C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
D) De saúde do trabalhador.
E) De vigilância epidemiológica.

12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da
produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos
seus princípios e diretrizes, quando destaca

I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;
IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

São CORRETAS as afirmativas:

A) II e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II, III e IV, apenas.

13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:

A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão
brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o
da

A) Eqüidade. B) Humanização. C) Resolutividade. D) Intersetorialidade. E) Integralidade.

15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que

A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de

doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua
região.

C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde,
produção e composição das equipes de saúde.

D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria
AIH.

E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e
controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:

A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua

inclusão plena em todas as esferas da vida social.
E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.
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17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:

I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.
II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.
III. apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.
IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.

Estão CORRETAS as assertivas

A) I, II e III, apenas
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende

I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.
II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.
III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços

Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).
IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.

Estão CORRETAS as assertivas

A) I, II e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

19. 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. Dentre as doenças com tendência descendente está

A) rubéola, difteria e malária.
B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
C) tuberculose, meningites e varíola.
D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
E) febre amarela silvestre, cólera e hantaviroses.

20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.

( ) O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.
( ) A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com

ações e serviços de saúde.
( ) O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do

município.
( ) Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do

Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, F, V, V.
E) V, V, F, F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. As Ingestões Dietéticas de Referência (Dietary Reference Intake – DRIs) constituem um conjunto de valores de
referência para ingestão de nutrientes. Sobre estas referências, assinale a alternativa VERDADEIRA.

A) EAR, Estimated Average Requeriment, corresponde ao valor da ingestão de um nutriente estimado para cobrir a
necessidade de 95% dos indivíduos saudáveis em determinada faixa etária, estado fisiológico e sexo.

B) RDA, Recommended Dietary Allowances, não deve ser utilizada para avaliar a ingestão de grupos populacionais.
C) AI, Adequate Intake, deve ser utilizada associada e EAR.
D) UL, Torelable Upper Intake Level, é o nível mais alto de ingestão diária de nutrientes isento de risco de efeitos adversos

para saúde; pode ser considerado um nível de ingestão recomendável.
E) RDA, Recommended Dietary Allowance, é o nível de ingestão suficiente para alcançar a necessidade diária de um dado

nutriente de 50% dos indivíduos saudáveis em determinada faixa etária, estado fisiológico e sexo.

22. A contribuição metabólica dos diversos órgãos ao metabolismo basal em um indivíduo adulto de 70 kg é maior
percentualmente para

A) fígado. B) cérebro. C) coração. D) rim. E) músculo esquelético.

23. O percentual recomendado para o consumo de açúcar em relação ao total da ingestão calórica, aqui entendido como
sacarose industrializada, é de até

A) 5%. B) 10%. C) 12%. D) 15%. E) 20%.

24. Sobre as indicações e usos de índices antropométricos para avaliação do estado nutricional, assinale a alternativa
VERDADEIRA.

A) O indicado altura/idade é excelente para identificar crianças desnutridas.
B) O indicador peso/altura é pouco sensível para variação de peso de curta duração.
C) O indicador peso/altura é muito sensível para identificar baixa estatura.
D) O indicador peso/altura é excelente para população com idade desconhecida.
E) O indicador peso/idade apresenta-se normal, na má nutrição aguda.

25. São vantagens do congelamento como método de conservação, EXCETO.

A) Não se acrescentam nem se eliminam componentes.
B) Não se transmite nem altera o aroma natural.
C) Não reduz a digestibilidade.
D) Não destrói microorganismos, embora seu número diminua.
E) Não causa perdas significativas do valor nutritivo.

26. A terapia nutricional é parte fundamental do plano terapêutico no diabetes. Sobre os princípios das recomendações
nutricionais para o portador de diabetes tipo 2, analise as afirmativas abaixo.

I. A ingestão diária deve conter de 50 a 60% de carboidratos.
II. A ingestão diária deve conter, no máximo, 30% de gordura.
III. Alimentos que contêm sacarose quando consumidos, o limite é de 20 a 30g por dia de açúcar, de forma

fracionada.
IV. A ingestão diária de colesterol não deve exceder 300mg/dia.
V. O uso moderado de edulcorantes é seguro quando consumido em quantidades adequadas.

É verdadeiro o que se afirma em

A) todas.
B) duas delas, apenas. D) quatro delas, apenas.
C) três delas, apenas. E) uma delas, apenas.

27. A melhor fonte de vitamina A pré-formada é

A) queijos amarelos.
B) manteiga.
C) gema de ovo.
D) fígado de peixes de água doce.
E) fígado de peixes de água salgada.
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28. Nem todo o ferro contido nos alimentos é absorvido, pois a biodisponibilidade desse mineral varia de acordo com
fatores extrínsecos e intrínsecos. A composição da dieta é um dos fatores extrínsecos. Qual destes corresponde a um
fator da dieta que diminui a absorção do ferro?

A) Presença de ácido cítrico.
B) Presença de ácido ascórbico. D) Presença de ácido málico.
C) Presença de ácido oxálico. E) Presença de ácido tartárico.

29. No processo administrativo sanitário, para a imposição da pena e a sua graduação, a autoridade sanitária
considerará as circunstâncias atenuantes e agravantes. Constitui uma circunstância agravante:

A) ter o infrator cometido a infração, para obter vantagem pecuniária decorrente do consumo pelo público do produto
elaborado em contrário ao disposto na legislação sanitária.

B) a errada compreensão da norma sanitária, admitida como excusável, quando patente a incapacidade do agente para entender
o caráter ilícito do fato.

C) ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para a prática do ato.
D) a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento.
E) o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as conseqüências do ato lesivo à saúde

pública que lhe for imputado.

30. As infrações sanitárias classificam-se em

A) muito leves, leves, graves e gravíssimas.
B) leves, brandas, graves e gravíssimas. D) leves, brandas e graves.
C) graves, muito graves e gravíssimas. E) leves, graves e gravíssimas.

31. A pasteurização é um processo de conservação, utilizado para o leite e outros alimentos da agroindústria. Qual
destas NÃO corresponde a uma característica da pasteurização?

A) Os microorganismos patogênicos esporulados são eliminados.
B) Reduz significativamente a microbiota banal.
C) Dependendo do produto, pode-se conseguir a estabilidade microbiológica do produto.
D) Obtém-se um produto seguro, com vida útil aceitável.
E) Após o processo, há necessidade de métodos de preservação adicionais.

32. A Resolução 12/01 aprova o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Sobre o âmbito de
sua aplicação, analise:

I. Este regulamento se aplica exclusivamente aos alimentos destinados ao consumo humano.
II. Incluem-se, neste regulamento, os produtos alimentícios e as toxinas de origem microbiana, como

asmicotoxinas.
III. Excluem-se deste regulamento matérias-primas alimentares destinadas ao processamento industrial, desde que

identificados com os seguintes dizeres: "inadequados para o consumo humano na forma como se apresentam"
ou "não destinados para o consumo humano na forma como se apresentam”.

IV. Incluem-se, neste regulamento, os produtos semi-elaborados, destinados ao processamento industrial, desde
que identificados com os seguintes dizeres: "inadequados para o consumo humano na forma como se
apresentam" ou "não destinados para o consumo humano na forma como se apresentam".

São VERDADEIRAS

A) I, II e III, apenas. B) I e IV, apenas. C) I e II, apenas D) I e III, apenas E) I, II, III e IV.

33. Dentre os ambientes de um Banco de Leite Humano abaixo descritos, um deles é considerado opcional. Assinale-o.

A) Sala para recepção, registro e triagem das doadoras com área mínima de 7,5m².
B) Área para estocagem de leite cru coletado – área mínima de 4,0m², em BLH com produção de até 60L/mês; a estocagem

pode ser realizada na sala de processamento, na área de estocagem, com geladeira ou freezer exclusivos para o leite cru.
C) Sala de porcionamento, com área mínima de 4,0m².
D) Área para arquivo de doadoras.
E) Sala para ordenha, com 1,5m2 por cadeira de coleta.

34. Dentre as funções da vigilância epidemiológica, está a coleta de dados. Esses dados são, EXCETO.

A) Notificação de surtos e epidemias.
B) Dados de morbidade.
C) Dados de mortalidade.
D) Ocorrência de epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde.
E) Dados demográficos, ambientais e socioeconômicos.
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35. Para o alcance do propósito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, são definidas como diretrizes todas,
EXCETO.

A) Estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos.
B) Monitoramento da situação alimentar e nutricional.
C) Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição.
D) Promoção do desenvolvimento de linhas de investigação e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.
E) Articulação intra e intersetorial com responsabilidades dos Gestores Federal, Estadual e Municipal.

36. Considerando as recomendações atuais de energia e micronutrientes para adolescentes, qual destes grupos não
apresenta diferença nas recomendações de ingestão diária, quando comparados meninos e meninas de 14 a 18 anos?

A) Energia, zinco e vitamina D.
B) Vitamina E, vitamina D e cálcio.
C) Vitamina C, zinco e ferro.
D) Cálcio, vitamina A e ferro.
E) Energia, cálcio e zinco.

37. Constituem fatores extrínsecos que condicionam a estabilidade dos alimentos:

A) acidez e nutrientes.
B) pH e atividade de água. D) temperatura e umidade relativa.
C) pH e umidade relativa. E) água e potencial de óxido-redução.

38. A indicação do método de infusão da terapia nutricional enteral deve basear-se no(na, nas)

I. estado do paciente.
II. posicionamento da sonda.
III. tipo de formulação.
IV. necessidades nutricionais.
V. concomitância de alimentação por via oral.

São VERDADEIRAS

A) I, II, III, IV e V.
B) II, III e IV.
C) II, III, IV e V.
D) I, II, III e IV.
E) III, IV e V.

39. Um grupo de pessoas apresentou sintomas de espasmos abdominais, náuseas, e alguns vomitaram 8 horas após se
alimentarem em uma Unidade de Alimentação e Nutrição. A inspeção sanitária detectou que o único alimento
ingerido em comum foi o arroz cozido e que este havia sido preparado de véspera. O provável agente causador da
doença transmitida pelo alimento foi

A) Salmonella sp.
B) Clostridium botulinum.
C) Bacillus cereus.
D) Staphylococcus aureus.
E) Clostridium perfrigens.

40. Paciente de 43 anos, do sexo masculino, procura nutricionista por ter engordado devido à mudança de emprego.
Passou a trabalhar em um escritório e anteriormente trabalhava como mestre de obra na construção civil, tendo
parado também de realizar atividade física. A avaliação física mostra circunferência da cintura de 96 cm, peso de
98 kg, altura de 1,73m, pressão arterial de 150 x 105 mmHg. A avaliação laboratorial mostra colesterol total de 230
mg/dl, triglicérides de 320 mg/dl, HDL-colesterol de 33 mg/dl e LDL- colesterol de 180 mg/dl, glicemia de 110 mg/dl,
insulina elevada. Quais as bases fisiopatológicas do distúrbio apresentado por este paciente e qual o tratamento
mais adequado para a correção desse distúrbio?

A) Hipercolesterolemia primária, dieta com baixo colesterol.
B) Hipercolesterolemia secundária, dieta com baixo teor de gordura.
C) Intolerância à glicose de jejum e hipercolesterolemia, tratamento com insulina.
D) Resistência periférica à ação da insulina, dieta hipocalórica.
E) Resistência periférica à ação da insulina, dieta com baixo teor de colesterol e triglicérides.
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