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Português 

 
 

TEXTO 1 
 

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em 
“usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de 
um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende 
as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas 
nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se 
carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras 
possibilidades da língua. As possibilidades são sempre 
diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem 
na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos 
vários discursos como diferentes: diferentes são as 
palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, 
teológico. Mas cabem sempre na mesma identidade. São 
expressões possíveis da linguagem. 

                                
(Arcângelo R. Buzzi, Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 

1973, pág. 229) 
 

01. O texto afirma que: 
 

a) As palavras da língua correspondem às regras do 
jogo. 

b) Tanto quem fala como quem joga combina regras. 
c) O conhecimento das regras de jogos complicados 

facilita o entendimento das regras da língua. 
d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos 

discursos graças às combinações diferentes, como 
acontece com as peças no jogo. 

e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o 
discurso, mudam-se igualmente as palavras. 

 
02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo 
corretamente: 

 

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de 
nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro 
para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores 
americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é 
mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) 
pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem 
ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem 
delas pessoas (9) “nascidas para fumar”. 

 
(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004). 

 
Os números que devem ser substituídos por vírgulas são: 

 
a) 1, 4, 6, 7; 
b) 1, 2, 7, 9; 
c) 3, 5, 8, 9; 
d) 2, 5, 8, 9; 
e) 1, 5, 7, 9. 

 
03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão 
desordenados.  
 

I.   Lowel abandonou a sua profissão para construir 
um observatório e se transformar em astrônomo. 

II.  Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a 
acreditar que os marcianos faziam esses canais, 
em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil. 

III.  Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade 
média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 
400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira 

de ferro e forma desenhos que parecem canais de 
água construído pelos homens da terra. 

IV.  Vários filmes e livros de ficção científica tentaram 
mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. 
Um dos maiores defensores dessa idéia foi 
Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 
1916. 

V.  Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que 
havia marcianos em marte. 

 
(Folha de S. Paulo, 17/03/95). 

 
Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a 
alternativa correta: 

 
a) II, IV, III, V, I; 
b) IV, I, III, II, V; 
c) V, IV, III, II, I; 
d) III, V, II, IV, I; 
e) III, V, IV, I, II. 

 
04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase: 

 
Mesmo que a diretoria o _____ para o emprego e ele 
______ nomeado, duvido que ______ a exercer o cargo. 
 

a) indique – seja – chega; 
b) indique – seja – chegue; 
c) indicar – for – chega; 
d) indicar – ser – chegue; 
e) indique – for – chega. 

 
05. Observe o texto I e II: 

 
I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na 

cavidade torácica, constituído de duas articulas e dois 
ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por 
meio dos movimentos ritmados de sístole e diástolo”.     

 
 (FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa). 
 

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. 
         Foi a morena que passou perto de mim 
                  E que me deixou assim... 

            
        (José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 

1982). 
 

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa 
correta: 

 
a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, 

denotativa. 
b) O texto II apresenta linguagem literária, 

objetiva, denotativa. 
c) O texto II apresenta linguagem literária, 

objetiva, conotativa. 
d) Ambos os textos apresentam linguagem 

literária, objetiva, porém só o I é denotativa. 
e) O texto I apresenta linguagem científica, 

objetiva, denotativa. 
 

06. Observe o texto: 
 

Eu sem você 
Não tenho porquê 
Porque sem você 
Não sei nem chorar...        

(Vinícius de Moraes) 
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De acordo com o texto, indique a função de linguagem 
correta: 

 
a) Função fática; 
b) Função poética; 
c) Função metalingüística; 
d) Função apelativa; 
e) Função emotiva. 

 
07. Observe as seguintes frases: 

 
I. Li romances, contos, novelas. 
II. Li romances, novelas e contos. 
III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e 
ensaios. 

 
Desta forma, indique a alternativa incorreta: 

 
a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos 

sintáticos iguais, caracterizando uma figura de 
construção assindética. 

b) No texto II, se antes do último elemento em 
seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta 
substitui a vírgula. 

c) No texto III temos a figura de construção 
chamada polissíndeto. 

d) No caso do texto III, a figura polissindética 
constitui um erro ortográfico. 

e) No texto III, supondo vírgula anteposta a 
conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um 
erro ortográfico. 

 
08. De acordo com a classificação das orações 
substantivas, relacione as colunas: 

 
I. A virtude das mulheres é que elas nunca 
mentem. 
II. “Vejo agora quanto estava preso a ela”. (Cyro dos 
Anjos) 
III. Ele ficou com medo de que eu revelasse o 
segredo. 
IV. Ele sempre quer a mesma coisa: que a sua 
presença seja notada. 
V. Foi necessário que os bombeiros interviessem.  

 
(   )  Oração subordinada substantiva subjetiva; 
(   )  Oração subordinada completiva nominal; 
(   )  Oração subordinada objetiva direta; 
(   )  Oração subordinada substantiva predicativa; 
(   )  Oração subordinada substantiva apositiva; 

 
A seqüência correta encontra-se na alternativa: 

 
a) VI, II, III, V, I; 
b) V, IV, III, I, II; 
c) I, III, IV, V, II; 
d) V, III, I, II, IV; 
e) V, III, II, I, IV. 

 
09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são 
respectivamente: 

 
a) Anômalo, irregular, defectivo, regular; 
b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo; 
c) Regular, abundante, irregular, anômalo; 
d) Irregular, abundante, anômalo, regular; 
e) Abundante, defectivo, irregular, regular. 

 
 
 

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente: 
 
I. O __________ da Orquestra Meninos de Deus, em 
________ única, dará mais valor a esta campanha 
_________. 
 

a) conserto, cessão, beneficiente; 
b) conserto, seção, beneficiente; 
c) concerto, sessão, beneficente; 
d) concerto, secção, beneficente; 
e) conserto, sessão, beneficiente. 

 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar 
dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância 
epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar 
processos de investigação e de análise das informações 
sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o: 

 
a) Sistema de informações sobre mortalidade. 
b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS. 
c) Sistema de informação da atenção básica. 
d) Sistema de informações hospitalares do SUS. 
e) Sistema de informações de agravos de 

notificação. 
 

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – 
SUS/1996): 

 
(   ) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do 

SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, 
de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa 
ter sede no território do município. 

(   ) Na Comissão Intergestores Biparte e na 
Comissão Intergestores Triparte são apreciadas 
as composições dos sistemas municipais de 
saúde, bem assim pactuadas as programações 
entre gestores e integradas entre as esferas de 
governo. 

(   ) Quando um município, que demanda serviços a 
outro, ampliar a sua própria capacidade resolutiva 
pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de 
recursos alocados no município vizinho seja 
relocada para o seu município. 

(   ) Quando o serviço requerido para o atendimento 
da população estiver localizado em outro 
município, as negociações para tanto devem ser 
efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual 
e os gestores dos municípios envolvidos. 

(   ) A orçamentação dos recursos destinados ao 
pagamento das ações de atenção à saúde 
prestadas pelo município é feita com base na 
programação pactuada e integrada entre 
gestores, que é mediada pelo estado e aprovado 
na Comissão Intergestores Triparte regional e 
estadual e no respectivo Conselho de Saúde. 

 
Corresponde a sequência correta: 
 

a) F, V, F, V, F; 
b) F, V, V, F, F; 
c) V, F, F, V, V; 
d) V, F, V, F, F; 
e) V, V, F, V, V. 
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13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V 
para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(   ) A referência e contra-referência na Unidade de 
Saúde da Família é considerada uma falha técnica. 

(   ) Com a implantação do PSF deve haver criação de 
novas unidades de saúde, para garantir maior 
número de atendimento; 

(   ) Cada equipe do PSF deve ser capacitada para 
elaborar, com a participação da comunidade, um 
plano local para enfrentar os determinantes do 
processo saúde/doença;  

(   ) Cada área das Unidades de Saúde da Família fica 
sob a responsabilidade de um agente de saúde. 

(   ) Privilegia a demanda programada.  
 
A sequência correta acima é: 
 

a) V, V, V, V, F; 
b) F, V, F, F, V; 
c) F, F, V, F, V; 
d) V, F, V, F, F; 
e) V, V, F, V, V. 

  
14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90: 

 
(   ) Esta lei regula, em todo o território nacional, as 

ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito Público ou privado. 

(   ) A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos 
com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 
pelo Conselho de Saúde. 

(   ) A lei 8.142 regulamenta o controle social e a 
participação da comunidade nas conferências e 
conselhos de saúde. 

(   ) Os recursos referidos na lei, serão destinados, 
pelo menos sessenta por cento, aos municípios, 
afetando-se o restante aos Estados. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão 
alocados como investimento no Plano de 
Integralidade do Município. 

 
A sequência correta é:               

 
a) F, F, V, V, V; 
b) F, V, V, V, F; 
c) V, V, V, F, F; 
d) F, V, F, V, F; 
e) F, F, V, F, F.                                                                                                                                                                                     

 
15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com 
ações e serviços públicos de saúde as relativas à 
promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, 
EXCETO: 
 

a) Educação para a saúde; 
b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde 

que associado diretamente ao controle de 
vetores, a ações próprias de pequenas 
comunidades ou em nível domiciliar, ou aos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI); 

c) Pesquisa e desenvolvimento científico e 
tecnológico em saúde, promovidos por entidades 
do SUS; 

d) Serviços de saúde penitenciários, desde que 
firmado Termo de Cooperação específico entre os 
órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela 
prestação dos referidos serviços; 

e) Preservação e correção do meio ambiente, 
realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos 
Entes Federativos e por entidades não-
governamentais; 

 
16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, 
desta forme, identifique as alternativas corretas: 
 

I.  Os estados devem garantir 15% de suas receitas 
para o financiamento à saúde. 

II.  Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% 
de suas receitas. 

III.  A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os 
gastos da União devem ser iguais ao do ano 
anterior, corrigidos pela variação nominal do 
Produto Interno Bruto (PIB). 

IV.  Os estados devem garantir 14% de suas receitas 
para o financiamento à saúde. 

V.  Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% 
de suas receitas. 

 
Estão corretas: 
 

a) I, II, III; 
b) III, IV, V; 
c) Apenas III; 
d) II, III e IV; 
e) IV e V. 

 
07. Referente à situação de doenças transmissíveis no 
Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para 
as falsas: 
 

(   ) A transmissão contínua do sarampo foi 
interrompida desde o final de 2000. Embora de 
2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, 
esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por 
pessoas infectadas em outros países ou que 
tiveram contato com viajantes infectados. 

(   ) A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o 
patamar estabelecido para ser considerado 
eliminado, enquanto problema de saúde pública 
(1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando 
valor inferior a esse parâmetro. 

(   ) Embora a tuberculose (todas as formas), no 
período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de 
incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, 
deve-se ressaltar a redução observada na sua 
mortalidade. 

(   ) A estabilidade observada nos últimos anos na 
epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de 
novas drogas antivirais têm propiciado o aumento 
da sobrevida dos portadores de HIV. 

(   ) Entre outros fatores que pressionam a incidência 
da dengue, destaca-se a introdução de um novo 
sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade 
era praticamente universal. A circulação 
seqüencial de mais de um sorotipo propiciou um 
aumento na incidência da febre hemorrágica da 
dengue, com conseqüente incremento na 
mortalidade causada pela mesma. 
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A sequência correta é: 
 

a) F, F, F, V, V; 
b) V, V, V, V, V; 
c) F, V, F, V, F; 
d) V, F, F, F, F; 
e) F, F, F, V, F.  

 
18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o 
quadro e aponte a alternativa INCORRETAS: 
 
 
Ranking 1980 
 

 
Ranking 2000 

1 VII. Doenças do 
aparelho circulatório  

1 IX. Doenças do 
aparelho circulatório  

2 XVI. Sintomas, sinais e 
afecções mal definidas 

2 XVIII. Sint., sinais e 
achad. Anom. Ex. clin. 
e laborat. (mal 
definidas) 

3 VXII. Causas Externas 3 II. Neoplasias (tumores) 
4 I. Doenças infecciosas e 

parasitárias  
4 XX. Causas externas 

de mortalidade 
5 II. Neoplasma 5 X. Doenças do 

aparelho respiratório  
6 VIII. Doenças o aparelho 

respiratório  
6 IV. Doenças 

endócrinas, nuticion. e 
metabolic. 

7 XV. Algumas Afecções 
origin. No período 
perinatal 

7 I. Algumas doenças 
infecciosas e parasit. 

8 III. Glând. Endócr., 
nutriç., e transt. Imunit. 

8 XI. Doenças do 
aparelho digestivo  

9 IX. Doenças do aparelho 
digestivo 

9 Algumas afec. 
originadas no período 
perinatal 

10 Sistema nervoso e 
órgão dos sentidos  

10 Doenças do aparelho 
geniturinário 

 
a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um 

agravamento das causas de morte no Brasil, 
principalmente no que se refere à neoplasia. 

b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao 
quadro de afecções originadas no período 
perinatal, possivelmente pela melhora e aumento 
da procura de pré-natal pelas gestantes. 

c) Não se percebe grande agravamento quanto ao 
quadro de mortes por doenças do aparelho 
respiratório. 

d) Em 1980, a principal causa de morte era a 
decorrente de doenças do aparelho circulatório, o 
que permaneceu em 2000.  

e) Houve redução das doenças infecciosas e 
parasitárias, possivelmente pela melhora do 
saneamento básico e sistemas de saúde. 

 
19. São Sistemas de Informações Assistenciais: 
 

a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e 
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS; 

b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e 
Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação; 

c) Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação e Sistema de Informações da Atenção 
Básica; 

d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e 
Sistema de Informação sobre Nascidos vivos; 

e) Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação e Sistema de Informação sobre 
Nascidos vivos. 

 

20. A direção do SUS deve ser: 
 

a) Descentralizada em cada esfera do governo. 
b) De responsabilidade do município. 
c) De responsabilidade do estado e município. 
d) Única em cada esfera de governo. 
e) De responsabilidade do Ministério da Saúde. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos    
 
 
21. Sobre desnutrição energético-protéica, é INCORRETO 
afirmar: 

 
a) Deve ser feita primeiramente uma terapia de 

reidratação oral ou endovenosa em paciente 
grave; 

b) Indicação de calorias: 80 Kcal/Kg basal + 50 
Kcal/Kg para as perdas = 100 a 130 Kcal/Kg/dia; 

c) Proteínas: 3 a 4g/Kg/dia (50% AVB); 
d) Carboidrato em quantidades necessárias, obtido 

das calorias não protéicas, observando a 
deficiência de lactase geralmente presentes em 
DEP; 

e) O paciente não deve receber o VET indicado 
imediatamente, ele deve ser aumentado 
progressivamente até o indicado para evitar a 
síndrome de realimentação. 

 
22. Referente à Diarréia, marque a alternativa CORRETA: 

 
a) Diarréia é o aumento da freqüência (3 vezes ao 

dia) com fezes semi-pastosas ou líquidas, sendo 
acompanhada por perda excessiva de líquido e 
eletrólitos (Na e K). 

b) Paciente com 3 semanas de diarréia caracteriza 
diarréia crônica. 

c) Utilizar probióticos durante a diarréia como 
tratamento para recuperar a flora bacteriana 
(organismos vivos, com ação protetora, 
veiculados em alimentos).  

d) Diarréia Inflamatória ou Exsudativa está 
associada à presença de leucócitos fecais. 

e) Diarréia Secretória: presença de agentes 
osmóticos que não podem ser absorvidos. 

 
23. A deficiência de ácido fólico acarreta em alguns 
distúrbios metabólicos, exceto: 

 
a) Inibição da síntese de DNA; 
b) Anemia microcítica; 
c) Má formação do tubo neural em fetos; 
d) Retardo na maturação das hemácias; 
e) Hemácias com membranas frágeis. 
 

24.Sobre o metabolismo dos nutrientes, assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
a) Ácidos graxos saturados aumentam o LDL e 

diminuem o HDL. 
b) Ácidos graxos de cadeia curta, após a ressíntese, 

são lançados no sangue via sistema porta e 
associados à albumina.  

c) A gordura do duodeno inibe o esvaziamento 
gástrico. 

d) Os sais biliares inibem o colesterol esterase 
ocupando a superfície das gotículas de gordura. 
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e) Os sais biliares, produzidos na vesícula, e o ácido 
tauracólico são agentes emulsificantes. 

  
25. Quanto à nutrição enteral e parenteral, analise as 
respostas CORRETAS: 
 

I. Entre as contra-indicações da nutrição parenteral 
estão: pacientes hemodinamicamente instáveis, 
fístulas enteroentéricas, edema agudo de pulmão, 
graves distúrbios metabólicos e eletrolíticos. 

II. Entre as complicações que podem ocorrem com o 
uso da nutrição enteral, pode-se dizer a aspiração 
pulmonar com Síndrome de Mendelson e a 
pneumonia infecciosa. 

III. Nutrição Parenteral Periférica deve ser utilizada no 
máximo a osmolaridade > 1100 mOsm/L. 

IV. A sonda nasoenteral deve ser utilizada apenas 
para um curto período de tempo (< 6 semanas). 

V. Uma das vantagens da sonda de localização 
gástrica é sua boa aceitação de fórmulas 
hiperosmóticas. 

 
Estão CORRETAS: 

 
a) II e III; 
b) II e V; 
c) I, III e V; 
d) I e IV; 
e) II, IV e V. 

 
26. Calcule o volume total e o volume de proteína de uma 
solução parenteral para um paciente de 50 kg, levando em 
consideração uma recomendação nutricional de 30 
kcal/kg/dia e de 1,0g/ptn/dia, em um hospital que utiliza 
como padrão uma solução de glicose a 25%, aminoácido a 
10% e lipídeo a 20%.  

 
DADOS: 
 
Necessidades normais de eletrólitos de 50 ml; 
Caloria total do lipídeo de 390 kcal e volume de 216,5 
ml; 
Caloria total do carboidrato de 910 kcal e volume de 
910 ml. 

 
O resultado de volume total da solução e o volume de 
proteína são respectivamente: 
 

a) 1626,5 ml e 500 ml. 
b) 1676,5 ml e 550 ml. 
c) 1225,5 ml e 50 ml. 
d) 1626,5 ml e 100 ml. 
e) 1676,5 ml e 500 ml.   

 
27. Referente à patologia renal, marque V para 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 
(   ) Em pacientes com insuficiência renal aguda em diálise 

a recomendação de proteína é de1,0 a 2,0g/Kg 
seco/dia e em pacientes em fase de recuperação é de 
0,5 a 0,8g/Kg seco/dia. 

(   ) Em patologias renais a ingestão de carambola pode 
aumentar o risco de complicações renais por afetar a 
filtração renal. 

(   ) A uremia presente na insuficiência renal crônica, pode 
acarretar uma síndrome urêmica na qual podem estar 
presentes alguns sintomas e patologias como: 
gastrite, calcificações corneal, edema pulmonar, perda 
de memória e hiperparatireoidismo secundário. 

(   ) Na IRC, pacientes em manutenção de peso, deve ser 
recomendado de proteína (g/kg/dia): 0,6 a 0,8 (60 a 
80% AVB) ou 0,3 + AAE ou 0,3 + cetoácidos. 

(   ) Na nefrolitíase deve ser aumentada a ingestão de 
potássio e não deve ter restrição severa do cálcio da 
dieta (recomendação de 800mg/dia). 

 
A sequência correta é: 
 

a) F, F, V, V, V. 
b) Todas estão verdadeiras. 
c) V, V, V, F, F. 
d) V, F, F, V, F. 
e) F, V, V, F, V. 

 
28. Quanto a hepatopatias, indique as alternativas 
INCORRETAS: 
 

I. Havendo hipernatremia no paciente com o fígado 
transplantado, deve ser diminuído o volume de 
líquidos a ser ingerido. 

II. Na hepatite aguda ou crônica e na colestase, deve 
ser utilizada de 1,0 a 1,5g/kg/dia.   

III. Na encefalopatia grave no grau 1, 2, 3 e 4  deve 
ser utilizada de 0,5 a 1,2g/kg/dia. 

IV. No pré-transplante de fígado, deve ser utilizada 
alta ingestão de proteína para manter ou recuperar 
o estado nutricional do paciente. 

V. No pré-transplante de fígado deve ser utilizado alto 
teor de carboidrato (complexo e simples) e no pós-
transplante a longo prazo, reduzir o carboidrato 
simples. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

a) III, IV e V. 
b) I e III. 
c) II, IV, V. 
d) I e II. 
e) I, III e IV. 

 
29. Em relação aos vários tipos de anemia, sintomas e sua 
dietoterapia, relacione as colunas: 
 

I. Anemia por deficiência de ferro. 
II. Anemia por deficiência de ácido fólico. 
III. Anemia por deficiência de B12.                    
IV. Anemia Falciforme. 

 
(   ) Evitar alimentos com alto teor de ferro, preferir 

alimentos ricos em ácido fólico, cobre, zinco e 
vitamina E. 

(   ) Dieta hiperprotéica, hiperférrica e hipervitamíinica 
(ácido fólico, complexo B, C, D, E), além de tratar a 
causa base como problemas no íleo. 

(   ) Aumento de lábio leporino. 
(   ) Língua lisa, avermelhada e dolorida. 
 
A sequência correta é: 
 

a) III, I, IV, II. 
b) IV, III, II, III. 
c) IV, I, IV, III. 
d) III, III, IV, I. 
e) II, I, III, II.  
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30. Num restaurante a nutricionista deseja servir frango ao 
forno como opção de carne, porém o frango encontra-se 
congelado, assim ela precisa de 16 kg do frango 
descongelado, do qual irá tirar toda a pele após o 
descongelamento e adquirir os 14kg necessários para a 
sua preparação, desta forma, utilizando o indicador de 
conversão, utilizado para cálculos de descongelamento e 
cozimento, que é de 0,8, indique quanto de frango 
congelado será necessário para a preparação e qual o 
Indicador de parte comestível do frango, utilizando como 
peso bruto o peso do frango descongelado, do qual será 
respectivamente: 
  

a) 22 kg e 1,35; 
b) 18,75 kg e 1,50; 
c) 12,8 kg e 1,25; 
d) 20 kg e 1,14; 
e) 24, 3 e 1, 15. 

 
31. Para se dimensionar a área para restaurantes 
populares, de colégios e indústrias, podem ser utilizados 
os Índices para dimensionamento de áreas para 
restaurantes segundo HAYDÉE. Assim, é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Para 250 comensais, 0,85 m² por pessoa; 
b) Para 500 comensais, 0,80 m² por pessoa; 
c) Para 600 comensais, 0,75 m² por pessoa;                                           
d) Para 700 comensais, 0,72 m² por pessoa; 
e) Acima de 1.000 comensais, 0,50 m² por pessoa. 

 
32. Paciente com 20 semanas de gravidez, com peso atual 
de 58 kg, e peso pré-gestacional de 54 kg, altura 1,60 m 
(alt²=2,56), queixa-se de dores na coluna por isso não 
realiza exercícios físicos que realizava antes da gravidez, 
desta forma, qual deve ser a recomendação para VET: 
 

a) VET do peso pré-gestacional ou peso ideal + 350 
kcal/dia. 

b) VET do peso atual + 350 kcal/dia. 
c) VET do peso pré-gestacional ou peso ideal + 285 

kcal/dia. 
d) VET do peso pré-gestacional ou peso ideal + 200 

kcal/dia. 
e) VET do peso atual + 300 kcal/dia. 

 
33. Quanto aos distúrbios na glândula tireóide, some o 
valor correspondente das alternativas CORRETAS: 
 
   

VALOR AFIRMATIVA 
01 No hipotireoidismo, estão entre seus 

sintomas: Intolerância ao calor, fadiga, 
aumento de peso e Anemia. 

03 No hipertireoidismo, estão entre seus 
sintomas: Fraqueza muscular, Intolerância 
ao frio, Emagrecimento. 

05 No hipotireoidismo, o uso de vegetais 
chamados de Crucíferos, deve ser 
indicado. 

07 No hipertireoidismo, indicado proteínas de 
1,5-2,0g/kg peso/dia para corrigir o balanço 
energético negativo de nitrogênio. 

14 Tireoidite de Hashimoto consiste em 
defeito no sistema imune e leva ao 
hipertireoidismo, e à formação do Bócio. 

 
 
 

A soma do valor das alternativas CORRETAS é: 
 

a) 30 
b) 18 
c) 12 
d) 09 
e) 04 

 
34. Estudo de caso 1:  
 
Identificação: PFS masculino, 37 anos, pardo, paciente na 
Clínica de Tratamento da Obesidade. 
Queixa principal: Excesso de peso, já realizou várias dietas 
acompanhadas por especialistas, porém não obteve 
sucesso. 
História clínica: Diabetes Mellitus, HAS, taxas altas de 
triglicérides e baixa de HDL. 
Relata cansaço e fraqueza muscular. 
Peso atual: 98 kg 
Altura: 1,80m → Alt² = 3,24 
Circunferência do quadril: 90 cm. 
Circunferência da cintura: 102 cm. 
 
De acordo com os dados do paciente é CORRETO afirma 
que: 
 

a) Paciente com sobrepeso e maior risco de 
desenvolver artroses e varizes, deve realizar 
exercício físicos, redução de 500 kcal do seu VET 
segundo a anamnese alimentar. 

b) Paciente com obesidade grau I, com maior risco 
de doenças cardiovasculares e não deve ser 
indicada a utilização de tratamento farmacológico 
complementar a dietoterapia por apresentar-se 
em grau relativamente baixo de obesidade, pois 
este só deve ser indicado para grau III de 
obesidade. 

c) Paciente com grau II de obesidade, com maior 
risco de doenças cardiovasculares e de acordo 
com os dados além da conduta da dietoterapia, o 
paciente pode ser conduzido a tratamento 
farmacológico complementar para perda de peso 
por conta de sua história patológica associada.  

d) Paciente com grau II de obesidade, maior risco de 
desenvolver artroses e varizes, e não deve ser 
indicada a utilização de tratamento farmacológico 
complementar à dietoterapia por apresentar-se 
em grau relativamente baixo de obesidade, pois 
este só deve ser indicado para grau III de 
obesidade. 

e) Paciente com grau I de obesidade deve ser 
encaminhado para atividade física, dieta de 800 
kcal/dia e tratamento farmacológico. 

 
35. Estudo de caso 2:  
  
Identificação: ALM masculino, 48 anos, paciente 
Hospitalizado no PROCAPE. História clínica: Sensação de 
queimação com duração > 30 minutos, sudorese, dor 
precordial de forte intensidade.  
História clínica pregressa: Diabetes Mellitus, dislipidemia. 
Hipótese diagnóstica: Infarto Agudo do Miocárdio. 
Peso atual: 50 kg 
Altura: 1,60 m → Alt² = 2,56 
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Desta forma, qual a conduta dietoterápica a ser 
introduzida: 
 
 

a) Jejum nas primeiras 4 a 12h após o evento, após 
a introdução do alimento, dieta de consistência 
líquido-pastosa com calorias de 20 a 30 
Kcal/Kg/dia, evitar temperaturas extremas. 

b) Jejum nas 6 a 12h após o evento, após a 
introdução do alimento, dieta de consistência 
líquida com calorias de 30 a 35 Kcal/Kg/dia, incluir 
fibras alimentares, suplementos orais 
hipercalóricos se necessário. 

c) Jejum nas primeiras 4 a 12h após o evento, após 
a introdução do alimento, dieta de consistência 
líquido-pastosa com calorias de 30 a 35 
Kcal/Kg/dia, suplementos orais hipercalóricos se 
necessário. 

d) Jejum nas 6 a 12h após o evento, líquido: 
1500ml/dia, dieta de consistência líquido-pastosa 
com calorias de 30 a 35 Kcal/Kg/dia. 

e) Jejum nas 4 a 12h após o evento, líquido: 
1000ml/dia, dieta de consistência líquido-pastosa 
com calorias de 30 a 35 Kcal/Kg/dia. 

 
36. Sobre avaliação nutricional ao portador de HIV, é 
CORRETO afirmar que: 
 

a) Perda de peso em paciente infectado entre 5% e 
10% do peso usual caracteriza uma desnutrição 
moderada. 

b) Perda de peso e baixos níveis séricos de 
albumina são indicativos de aumento no risco de 
morbidade e mortalidade nos pacientes com AIDS 
hospitalizados e desempenham papel crítico na 
evolução da infecção pelo HIV. 

c) Um baixo nível de colesterol (abaixo de 
100mg/dL) é indicativo de DEP e síndrome 
consumptiva ou wasting syndrome. 

d) Entre os exames bioquímicos relativos à nutrição, 
normalmente são incluídos hemograma completo, 
dosagem de eletrólitos, prova da função hepática 
(TGO e TGP), prova da função renal através da 
determinação da uréia e creatinina séricas, 
dosagem das proteínas séricas (albumina, 
transferrina e proteínas totais) e avaliação da 
integridade gastrintestinal, através de pesquisa de 
sangue oculto e parasitológico de fezes. 

e) O estágio precoce da doença está associação 
com deficiências nutricionais específicas de 
vitamina B12, folato, zinco e selênio. 
Provavelmente ocorre um ciclo de ingestão 
alimentar flutuante, nutrição sub-ótima e maior 
suscetibilidade a infecções. 

 
37. O Banco de Leite Humano, segundo a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, deve dispor de diversos 
ambientes com áreas estabelecidas, todas alternativas 
estão corretas, EXCETO: 
 

a) Sala para recepção, registro e triagem das 
doadoras com área mínima de 8,5 m². 

b) Área para estocagem de leite cru coletado – área 
mínima de 4 m², em BLH com produção de até 60 
L/mês. A estocagem pode ser realizada na sala 
de processamento, desde que haja área 
específica de estocagem, com geladeira ou 
freezer exclusivo para o leite cru. 

 

c) Sala para ordenha, com 1,5 m2 por cadeira de 
coleta. 

d) Sala para processamento: área mínima de 15 m², 
onde são realizadas as atividades de degelo, 
seleção, classificação, reenvase, pasteurização, 
estocagem e distribuição. 

e) Laboratório de controle de qualidade 
microbiológico: área mínima de 6 m², podendo 
estar nas dependências do banco de leite 
humano ou em outro setor do serviço em que o 
BLH estiver localizado. 

 
38. Os parâmetros de climatização para as salas de 
processamento e de ordenha do Banco de Leite Humano e 
do Posto de coleta de leite humano estão relacionados a 
seguir: 
 

a) Temperatura: 21ºC a 24ºC. 
b) Umidade relativa do ar: 30% a 60%. 
c) Vazão mínima de ar total: 18 (m3/h)/m2. 
d) Vazão mínima de ar exterior: 6 (m3/h)/m2. 
e) Filtro no insuflamento: classe G3, no mínimo. 

 
39. Referente a diagnóstico antropométrico, indique a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) Índice Peso/Idade não descrimina se a perda de 
peso é recente (aguda) ou se vem ocorrendo ao 
longo do tempo causando um retardo do 
crescimento linear.   

b) Criança com peso alto para estatura, Peso normal 
para idade e baixa estatura para idade 
possivelmente é uma criança com alimentação 
excessiva, porém com antecedentes de 
desnutrição. 

c) O Perímetro Cefálico para Idade não tem boa 
sensibilidade para desnutrição extrema. 

d) Índice Estatura/Idade é indicado na avaliação de 
programas de suplementação alimentar e de 
pacientes hospitalizados. 

e) Perímetro Braquial/Idade possui baixa 
sensibilidade e especificidade como medida de 
desnutrição aguda e crônica. 

 
40. Avalie as opções de refeições de um hospital de 
Recife:  
 

 
OPÇÕES 

 
PÃO DE ESPINAFRE COM ATUM 

BOLINHO DE ARROZ ASSADO COM TOFU 
E CAMARÃO 

SPUMONI (gelatina feita com leite) 
LEITE BATIDO COM GOIABA 

PURÊ DE ABÓBORA 
 
Sobre o cardápio, indique a alternativa INCORRETA: 
 

a) O pão de espinafre é uma opção para lanches 
para crianças, pois o espinafre é uma fonte de 
cálcio importante para crescimento ósseo infantil 
e o atum uma boa fonte de vitamina D que auxilia 
na absorção do cálcio. 

b) O tofu e o camarão são ótimas opções de Ferro, 
essencial em todas as fases da vida, sobretudo 
para lactantes, infância e gestação.  
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c) O Spumoni além de ser bem aceito pelas 
crianças, é uma ótima opção para crianças que 
não gostam de tomar leite, pois além de fonte de 
cálcio, tem zinco que é importante para o sistema 
imunológico das crianças e pode ser utilizado 
para pacientes em dieta líquida-completa. 

d) A goiaba é uma fonte de licopeno que, alguns 
estudos demonstram, diminuem o colesterol LDL 
e aumentam HDL. 

e) Purê de abóbora, além de fontes de vitamina A, 
cálcio e vitaminas do complexo B, pode ser 
utilizado em pacientes em dieta branda. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 




