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Português 
 
 
TEXTO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
01. Sobre a interpretação do texto acima marque a 
alternativa correta: 
 

a) O contexto específico é característica básica de 
textos como a charge. 

b) A interação entre os interlocutores se dá pela 
decodificação dos significados. 

c) O uso da linguagem verbal e não-verbal juntas 
são indispensáveis como está explícito no texto. 

d) Em textos como a charge não há a presença do 
interlocutor. 

e) O conhecimento partilhado e o conhecimento 
prévio são fatores que interferem na construção 
de sentidos pelo leitor do texto.  

          
 
TEXTO 2 
 
Saiu primeiro na internet 
  
                O Twitter, rede social de mensagens 
instantâneas que se tornou uma febre da internet, foi o 
estopim de um acalorado bate-boca no Parlamento alemão 
nos últimos dias. No sábado 23, os deputados reelegeram 
Horst KohIer, do Partido Democrata Cristão, o mesmo da 
chanceler Angela Merkel,  para a Presidência do país. 
Como é de praxe, o resultado da votação deveria ser 
anunciado oficialmente pelo presidente da casa. Antes que 
isso acontecesse, dois deputados se apressaram a noticiar 
a eleição de KohIer através do Twitter, via telefone celular. 
Julia Klockner, do mesmo partido de Kohler,  foi bem-
humorada. "Pessoal, vocês podem assistir ao futebol em 
paz. A votação foi um sucesso!", escreveu. Já Ulrich 
Kelber, do derrotado Partido Social Democrata, foi objetivo. 
"A contagem está confirmada: 613 votos. KohIer foi eleito", 
espalhou.  
Ainda que a reeleição de Kohler fosse esperada, a quebra 
do protocolo despertou a ira de deputados de outros 
partidos e do grupo de parlamentares mais antigos na 
casa, o chamado Conselho dos Anciãos. Uma deputada do 
Partido Verde classificou o episódio como intolerável e 
surgeriu providências para que ele não se repita. O líder da 
bancada do Partido Social Democrata criticou de forma 
áspera seu correligionário pela mensagem que divulgou no 

Twitter. Além disso, anunciou que pretende proibir o uso 
do site" de mensagens pelos deputados de bancada 
durante as sessões. Na sequência, Julia Klockner 
renunciou ao cargo que ocupava, de secretária 
parlamentar.  
                                                                                    

VEJA, 3 DE JUNHO DE 2009. 
02. O texto: 
 

a) É um texto referencial que tem como tema central 
a política e as eleições parlamentares na 
Alemanha. 

b) É uma crítica ao sistema parlamentar da 
Alemanha. 

c) É um alerta ao perigo a que os deputados 
alemães expuseram o sigilo que deve haver nas 
eleições parlamentares. 

d) Contém um relato acerca da quebra do protocolo 
nas eleições parlamentares alemãs e a polêmica 
gerada em torno disso.  

e) Fala das consequências geradas por uma atitude 
inusitada dos parlamentares alemães e de como 
isso afetou o processo eleitoral no país. 

 
03. Que acontecimentos presentes no texto estabelecem a 
relação de causa/conseqüência? 
 

a) Twitter/crítica áspera. 
b) Eleições parlamentares/notícia via twitter. 
c) Quebra de protocolo/renúncia de Júlia Klockner. 
d) Reeleição/quebra de protocolo. 
e) Eleições parlamentares/ira de deputados de 

outros partidos e do Conselho de Anciãos. 
 

04. "Pessoal, vocês podem assistir ao futebol em paz. A 
votação foi um sucesso!". Assinale a alternativa correta: 

 
a) Morfologicamente, ‘sucesso’ é uma palavra 

variável utilizada para singularizar a imagem 
criada pelo vocábulo ‘votação’. Sintaticamente, 
funciona como núcleo do predicado.  

b) Adjetivo e substantivo na frase em questão não 
seguiram a regra geral de concordância entre 
essas classes, formando uma das exceções à 
norma em língua portuguesa. 

c) O vocativo ‘pessoal’ é seguido do emprego do 
pronome ‘vocês’ figura uma redundância 
permitida pela estrutura linguística do idioma 
português. 

d) Sintaticamente ao estudarmos o período 
composto, classificaríamos ‘vocês podem assistir 
ao futebol em paz’ como uma oração que tem a 
função de aposto explicativo enquanto que ‘A 
votação foi um sucesso’ é uma oração 
sintaticamente independente. 

e) De acordo com a linguagem oral, o engano na 
regência do verbo ‘assistir’ é aceito embora não 
previsto pela gramática normativa. 

 
05. Leia as frases e as considerações sobre elas: 
 
“O líder do Partido vai ao plenário em favor do uso do site 
de mensagens na sessão de hoje” 
“É lamentável que os deputados envolvidos não conheçam 
o protocolo das votações.” 
 
Em relação ao emprego dos tempos verbais em ambas as 
frases, analise: 
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I.  Na primeira oração o verbo ‘ir’ está empregado no 
presente do indicativo embora seu uso esteja 
associado a uma ação posterior à fala. 

II.  Na primeira oração o verbo ‘ir’ está empregado no 
presente do indicativo corretamente, pois o tempo 
se verifica pelo momento da enunciação e não 
pela realização do ato. 

III.  Na segunda oração o presente do subjuntivo está 
empregado no seguinte contexto: uma oração 
subordinada que funciona como sujeito da oração 
principal. 

 
São verdadeiras: 
 

a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) Apenas II. 

 
 
TEXTO 3 
 
Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele pra sala 
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. . . 
 
— O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada. 
  
06. Qual das alternativas abaixo contém uma consideração 
adequada segundo a norma padrão da língua que foi 
preterida pelo autor do texto em relação à linguagem 
informal? 
 

a) Quando dois adjetivos se referem a um 
substantivo determinado por artigo, a 
concordância deve ser feita no singular. 

b) Do ponto de vista sintático os advérbios devem 
modificar o verbo. 

c) O termo que explica outro deve ser colocado 
entre vírgulas. 

d) O gerúndio deve ser empregado quando indicar 
que o processo verbal é longo. 

e) Quando o pronome pessoal funcionar como 
objeto direto do verbo é recomendado o uso de 
suas formas oblíquas.  

 
TEXTO 4 
 
“Considerando o tipo de pecadores que vão para o inferno 
e as suaves alegrias do paraíso na visão leiga habitual, é 
conhecido o jocoso comentário do escritor Mark Twain: 
‘Prefiro o céu pelo clima e o inferno pela companhia’”. 
 
07. Lançando mão de seus conhecimentos relativos à 
regência dos verbos em língua portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 
 

a) ‘Preferir’ é um verbo que pede dois 
complementos, um direto e o outro regido por 
preposição. Essa norma foi desobedecida na 
frase. 

 

b) A única preposição que pode seguir o verbo 
‘preferir’ é ‘a’. 

c) O verbo na segunda oração está elíptico por isso 
o termo regido foi novamente um objeto direto.  

d) De acordo com a norma padrão o objeto direto 
deveria ser substituído pelo pronome oblíquo. 

e) Para tornar um texto mais próximo da oralidade é 
permitido que se faça uma variação na regência 
dos verbos, como no caso do verbo ‘preferir’. 
 

 
TEXTO 5 
 

 PRAGA MARCANTE  
 

Inseto revolucionou para melhor o mundo dos vinhos  
Um bichinho do tamanho da cabeça de um alfinete, que se 
atraca às raízes das plantas e as destrói, foi o grande 
divisor de águas da história do vinho. A praga, chamada 
filoxera, agiu rápido. Tudo começou na década de 1850, 
quando os primeiros navios a vapor deixaram a costa 
americana com destino à Europa. O tempo de viagem, 
mais curto, permitiu que o inseto chegasse vivo do outro 
lado e provocasse um estrago gigantesco. Na década de 
1880, 70% das plantações europeias estavam arrasadas. 
A solução foi enxertar mudas americanas, resistentes à 
praga, nas plantações do velho continente. Deu certo, mas 
o mundo do vinho mudou para sempre - e para melhor. 
"Muitos produtores replantaram seus vinhedos com 
espécies de uvas mais nobres", afirma o sommelier e 
historiador Manuel Luz.  
 
 
08. “Na década de 1880, 70% das plantações europeias 
estavam arrasadas.” 
Quanto à concordância verbal: 

 
a) A concordância de sujeito formado por número 

percentual, sem partitivo ou não será feita sempre 
no plural. 

b) A concordância de sujeito formado por número 
percentual mais uma expressão partitiva se faz no 
plural se pretender dar destaque a essa 
expressão. 

c) Atualmente a gramática normativa admite essa 
concordância em textos mais informais. 

d) A concordância com número percentual deve ser 
feita sempre com o predicativo do objeto. 

e) A concordância com número percentual deve ser 
feita opcionalmente com o predicativo do sujeito. 
 

 
TEXTO 6 

 
Por volta de 1914, Galib inaugurou o restaurante Biblos no 
térreo da casa. O almoço era servido às onze, comida 
simples, mas com sabor raro. Ele mesmo, o viúvo Galib, 
cozinhava, ajudava a servir e cultivava a horta, cobrindo-a 
com um véu de tule para evitar o sol abrasador. No 
Mercado Municipal, escolhia uma pescada, um tucunaré 
ou um matrinxã, recheava-o com farofa e azeitonas, 
assava-o no forno de lenha e servia-o com molho de 
gergelim. Entrava na sala do restaurante com a bandeja 
equilibrada na palma da mão esquerda; a outra mão 
enlaçava a cintura de sua filha Zana. Iam de mesa em 
mesa e Zana oferecia guaraná, água gasosa, vinho. O pai 
conversava em português com os clientes do restaurante: 
mascateiros, comandantes de embarcação, regatões, 
trabalhadores do Manaus Harbour. Desde a inauguração, 
o Biblos foi um ponto de encontro de imigrantes libaneses, 
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sírios e judeus marroquinos que moravam na praça Nossa 
Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. 
Falavam português misturado com árabe, francês e 
espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias que se 
cruzavam, vidas em trânsito, um vaivém de vozes que 
contavam um pouco de tudo: um naufrágio, a febre negra 
num povoado do rio Purus, uma trapaça, um incesto, 
lembranças remotas e o mais recente: uma dor ainda viva, 
uma paixão ainda acesa, a perda coberta de luto, a 
esperança de que os caloteiros saldassem as dívidas. 
Comiam, bebiam, fumavam, e as vozes prolongavam o 
ritual, adiando a sesta. 

 
09. O texto acima: 

 
a) É característico da narrativa apresenta a 

circunscrição de um espaço. 
b) Faz parte do grupo dos textos narrativos e pela 

parte transcrita poderia fazer parte de um relato ou 
texto jornalístico. 

c) O texto é caracteristicamente narrativo e como se 
percebe pela leitura, introduz uma crônica de 
costumes. 

d) A descrição do espaço onde se passa a narrativa 
deve seguir-se da descrição do tempo em que os 
acontecimentos se deram. 

e) A narrativa carece de determinação do espaço e 
do tempo para que assim situemos o contexto e 
compreendamos  a motivação do autor em 
descrever tais cenas. 

 
10. “recheava-o com farofa e azeitonas, assava-o no 
forno de lenha e servia-o com molho de gergelim.” No 
que se refere às regras de colocação pronominal em 
língua portuguesa, marque a alternativa correta: 

 
a) De acordo com a norma padrão, em enumerações 

usa-se a próclise, portanto o emprego está em 
descordo com a norma padrão. 

b) Embora seja cada vez mais comum o uso do 
pronome pessoal reto depois do verbo para 
reproduzir a linguagem oral, o autor na pessoa 
do narrador do texto optou pelo uso da norma 
padrão.  

c) O uso do pronome pessoal do caso reto em lugar 
do oblíquo seria inaceitável numa publicação 
desse porte. 

d) A mesóclise seria mais adequada, porém está 
praticamente em desuso nos dias de hoje 
aparecendo apenas em textos clássicos. 

e) Tanto próclise quanto mesóclise seriam 
adequadas ao texto narrativo pela sua própria 
definição. 

 
 

Sistema Único de Saúde – SUS  
 
11. Sobre a Norma operacional NOB 01/96 é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Formalizou os princípios da 9° Conferência 
Nacional de Saúde. 

b) Redefiniu as funções das esferas Estaduais e 
Federais. 

c) Incorporou ações de epidemiologia e controle de 
doenças.  

d) Incorporou ações de Vigilância Sanitária. 
e) Elaborou a Programação Pactuada e Integrada 

(PPI). 

12. Segundo a Lei nº 8080/90, constitui um critério para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
estados, Distrito Federal e municípios: 
 

a) Participação paritária dos usuários no conselho de 
saúde. 

b) Prioridade para o atendimento hospitalar. 
c) Desempenho técnico, econômico e financeiro no 

período atual. 
d) Eficiência na arrecadação de impostos. 
e) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 

 
13. Quanto à competência da direção municipal do sistema 
de saúde (SUS) regida pela Lei n° 8.080/90, considere as 
seguintes atribuições: 
 

I.  Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde e gerir e executar os 
serviços públicos de saúde. 

II.  Participar do planejamento, programação e 
organização da rede nacional e independente do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação 
com sua direção estadual. 

III.  Acompanhar o processo de licitação para definir a 
gestão de laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros. 

IV.  Executar a vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras independentemente da 
União e dos Estados. 

 
É(são) da competência da direção municipal do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 
 

a) Somente I. 
b) Somente III. 
c) Somente I e II. 
d) Somente II e IV. 
e) Somente III e IV. 

 
14. Sobre políticas públicas de saúde é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) As políticas públicas podem ser definidas como 
conjuntos de disposições, medidas e 
procedimentos que traduzem a orientação política 
do Estado e regulam as atividades 
governamentais relacionadas às tarefas de 
interesse público.  

 
 

b) As políticas públicas em saúde integram o campo 
de ação social do Estado orientado para a 
melhoria das condições de saúde da população e 
dos ambientes natural, social e do trabalho. 

c) Sua tarefa específica em relação às outras 
políticas públicas da área social consiste em 
organizar as funções públicas governamentais 
para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde dos indivíduos e da coletividade. 

d) A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, ao adotar o modelo de seguridade 
social para assegurar os direitos relativos à 
previdência, saúde e assistência social, determina 
que a saúde é direito de todos e direito e dever 
dos Estados. 

e) As políticas públicas se materializam através da 
ação concreta de sujeitos sociais e de atividades 
institucionais que as realizam em cada contexto e 
condicionam seus resultados. Por isso, o 
acompanhamento dos processos pelos quais elas 
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são implementadas e a avaliação de seu impacto 
sobre a situação existente devem ser 
permanentes. 

 
15. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde (SUS) – NOB/96 identifica quatro papéis básicos do 
gestor federal, EXCETO: 
 

a) Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional. 
b) Promover as condições e incentivar o gestor 

estadual com vistas ao desenvolvimento dos 
sistemas municipais, de modo a conformar o 
SUS-Estadual. 

c) Fomentar a harmonização, a integração e a 
modernização dos sistemas estaduais compondo, 
assim, o SUS-Nacional. 

d) Centralizar todas as ações de saúde no âmbito 
nacional. 

e) Exercer as funções de normalização e de 
coordenação no que se refere à gestão nacional 
do SUS. 

 
16. No Programa de Saúde da Família, para 
aperfeiçoamento profissional, o Ministério da saúde atua 
em, EXCETO: 
 

a) Articulação entre ministérios da saúde e 
educação: ação intersetorial. 

b) Diretrizes curriculares estaduais para cursos de 
graduação. 

c) Criação da rede multicêntrica de apoio à saúde da 
família e comunidade. 

d) Apoio à residência médica em saúde da família. 
e) Programa de residência multiprofissional. 

 
17. A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização 
da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da 
Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família deve, 
EXCETO: 
 

a) Ter caráter substitutivo em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional nos territórios em que 
as Equipes Saúde da Família atuam. 

b) Atuar no território, realizando cadastramento 
domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 
aos problemas de saúde de maneira pactuada 
com a comunidade onde atua, buscando o 
cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do 
tempo, mantendo sempre postura pré-ativa frente 
aos problemas de saúde/doença da população. 

c) Desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional e tendo como 
foco a família e a comunidade. 

d) Buscar a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para o desenvolvimento de 
parcerias. 

e) Ser um espaço de construção de cidadania. 
 
18. Da Portaria n.o 20, de 3 de outubro de 2003 que 
Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de 
envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para 
os Sistemas de Informações em Saúde – SIM e Sinasc, no 
Art. 3.  - Compete à Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS), como gestora dos Sistemas de Informações sobre 
Saúde – SIM e Sinasc, em nível nacional, EXCETO: 
 
 

a) Estabelecer diretrizes e normas técnicas. 
b) Consolidar os dados provenientes dos estados. 
c) Estabelecer prazos para o envio de dados pelo 

nível estadual e municipal. 
d) Retroalimentar os dados para os integrantes do 

Sistema. 
e) Divulgar informações e análises epidemiológicas. 

 
19.  De acordo com as informações geradas no Caderno 
de informações em saúde gerado em fevereiro de 2009: 
 

I.  Em Carnaubeira da Penha, segundo a 
Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária 
Segundo Grupo de Causas - CID10 em 2006, a 
mortalidade por Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias teve maior proporção em pessoas 
entre 20 e 49 anos. 

II.  Em Carnaubeira da Penha a maior causa de óbito 
por agressões entre os anos de 2000 a 2006 foi 
no ano 2005. 

III.  Em Pernambuco, segundo a Mortalidade 
Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo 
de Causas - CID10 em 2006, todas as faixas de 
idade a partir de 30 anos, a maior causa de 
mortalidade foi por doenças do aparelho 
circulatório. 

IV.  Em Pernambuco a maior causa de óbito por 
Diabetes Mellitus entre os anos de 2000 a 2006 
foi no ano 2004. 

V.  No Brasil a média do coeficiente de mortalidade 
por AIDS entre os anos de 2000 e 2006 foi de 6.2. 

 
Estão CORRETAS: 
 

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

 
20. Em relação à transição demográfica e a transição 
epidemiológica no Brasil é INCORRETO afirmar: 
 

a) No Brasil, a transição demográfica e a transição 
epidemiológica começam com queda da taxa de 
mortalidade na década de 1940, devido à redução 
das doenças infecciosas e parasitárias como 
casas de óbitos, com a natalidade mantendo-se 
ainda em níveis elevados até 1960. 

b) Para chegar à população idosa numerosa de hoje, 
além de uma queda da mortalidade, a redução da 
taxa de fecundidade a partir de 1960 foi fator 
fundamental. 

c) Quando as migrações internacionais envolvendo 
a população brasileira eram insignificantes e o 
saldo migratório era nulo, a população do Brasil 
cresce exclusivamente em função do crescimento 
vegetativo que ocorre no Brasil, sendo mais 
intenso ao redor de 1960, quando a natalidade 
era de 43 nascidos vivos por mil habitantes. 

d) A esperança de vida ou expectativa de vida ao 
nascer passou de 61,88 anos em 1980 para 67,08 
anos em 2000, indicando um ganho em média de 
5,20 anos em apenas 20 anos. 

e) Os ganhos foram maiores no sexo masculino, de 
5,51 enquanto para as mulheres este ganho foi de 
4,91. 
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Conhecimentos Específicos   
 
 
21. São aminoácidos essenciais: 
 

a) Valina e alanina 
b) Arginina e prolina 
c) Histidina e treonina 
d) Asparagina e cisteína 
e) Glicina e serina 

 
22. É um alimento fonte de vitamina A e K: 
 

a) Óleo de girassol 
b) Leite 
c) Fígado 
d) Pêssegos 
e) Manteiga 

 
23. A levedura seca é um alimento rico nos micronutrientes 
descritos abaixo, EXCETO: 
 

a) Tiamina 
b) Niacina 
c) Grupos da Vitamina B6 
d) Cobalamina 
e) Acido fólico 

 
24. A deficiência de qual micronutriente pode causar a 
Síndrome de Menkes? 
 

a) Cobre 
b) Cromo 
c) Selênio 
d) Molibdênio  
e) Manganês 

 
25. Sobre Biotina, julgue as questões: 
 

I.  Pode ser encontrada em vegetais, leite e carnes, 
normalmente ligadas à proteína. 

II.  No processo de digestão a enzima biotinidase é 
responsável pela clivagem da ligação entre a 
biotina e a alanina. 

III.  No leite encontra-se livre, pois além da mucosa 
intestinal, o leite e o sangue apresentam atividade 
de biotinidase. 

IV.  A deficiência de biotina é muito rara em humanos, 
porém pessoas que tiveram parte do intestino 
retirado ou que estão tomando antibióticos por um 
tempo prolongado podem vir a apresentar déficit 
de biotina.   

V.  Consumo de exagerado de ovo (cru o cozido) 
pode interferir na absorção da biotina por conta 
da proteína avidina presente na clara do ovo.  

 
Estão CORRETAS: 
 

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

 
 
 
 

26. Sobre hipovitaminose A é INCORRETO afirmar: 
 

a) A deficiência de vitamina A (DVA) é caracterizada 
pela inadequação do estado nutricional desse 
micronutriente, quando as reservas hepáticas se 
encontram abaixo de 20g/g (0,07μmol/g).  

b) Níveis séricos de retinol <0,35μmol/l caracterizam 
a carência grave, fortemente associada a sinais de 
xeroftalmia. Retinol sérico <0,70μmol/l caracteriza 
a DVA. Nível de retinol sérico <1,05μmol/l, também 
chamado de baixo a deficiente, é sugerido 
atualmente como o mais adequado para a 
identificação da DVA subclínica em pré-escolares, 
gestantes e puérperas. No entanto, segundo a 
OMS 1996, o nível de Retinol sérico >0,70μmol/l e 
< 1,05μmol/l identifica a possibilidade de risco de 
inadequação do status de vitamina A sérico. 

c) O principal fator etiológico da DVA é a ingestão 
inadequada de fontes alimentares de vitamina A, 
para satisfazer as necessidades fisiológicas do 
indivíduo. As crianças têm seu risco potencial 
aumentado para o desenvolvimento da DVA 
quando a tríade está presente: DVA materna 
resultando em baixas concentrações de vitamina A 
no leite materno; ingestão inadequada de vitamina 
A durante e após o desmame e a presença 
simultânea de doenças prevalentes na infância, 
principalmente as infecciosas, como a diarréia que 
é muito prevalente nas crianças de países em 
desenvolvimento. 

d) Entre os fatores contribuintes para o 
desenvolvimento da DVA, temos a baixa ingestão 
de proteínas, lipídeos e cromo na dieta, que 
podem interferir na absorção dos micronutrientes. 

e) Os indicadores funcional, bioquímico e histológico 
podem ser considerados como precoces, pois 
permitem o diagnóstico da deficiência subclínica. 
Enquanto o indicador clínico, apesar de apresentar 
maior fidedignidade no diagnóstico da DVA, é 
considerado tardio, pois detecta as manifestações 
mais avançadas do estado carencial, associadas 
às alterações morfológicas e consequentemente, 
associado ao maior risco de mortalidade. 

 
27. Sobre a nutrição enteral e a via de acesso de 
localização gástrica, referente às desvantagens desta via 
em relação à via intestinal: 
 

I.  Risco de aspiração. 
II.  Risco de refluxo. 
III.  Saída acidental da sonda - tosse, náuseas ou 

vômitos. 
IV.  Menor tolerância a fórmulas variadas. 
V.  Exige controle maior na administração. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I e II; 
b) I, II, III; 
c) II e IV; 
d) II, III, IV; 
e) I, II, III, V. 
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28. Inúmeras evidências mostram benefícios na 
restrição do consumo de sal reduz o risco a saúde, 
sobre tal é INCORRETO afirmar: 
  

a) Redução da pressão arterial.  
b) Menor prevalência de complicações 

cardiovasculares. 
c) Maior incremento da pressão arterial com o 

envelhecimento. 
d) Possibilidade de prevenir a elevação da pressão 

arterial. 
e) Regressão de hipertrofia miocárdica. 

 
29. Sobre osmolalidade de fórmulas enterais é CORRETO 
afirmar: 
 

a) Hipotônica: 250 – 280. 
b) Isotônica: 280 – 320. 
c) Levemente hipertônica: 320 – 570. 
d) Hipertônica: 500 – 750. 
e) Acentuadamente Hipertônica: > 750. 

 
30. São contra-indicações de nutrição parenteral, 
EXCETO: 
 

a) Hipovolemia 
b) Choque cardiogênico ou séptico 
c) Edema agudo de pulmão 
d) Anúria com diálise 
e) Graves distúrbios metabólicos e eletrolíticos 

   
31. Quanto às recomendações nutricionais da nutrição 
parenteral em pacientes críticos é INCORRETO afirmar: 
 

a) Calorias Totais  → 25 a 30 Kcal/Kg/dia  
b) Proteína → 1,2 a 1,5 g/Kg/dia 
c) Carboidratos → ≤ 7 mg/Kg/min  
d) Lipídios → 1 g/Kg/dia 
e) Líquidos → mínimo necessário 

 
32. NÃO se inclui no Perfil Nutricional da População 
Brasileira: 
 

a) Desnutrição 
b) Hipovitaminose C 
c) Bócio 
d) Anemia 
e) Obesidade e Dislipidemia 

 
33. Referente a hipertensão e o controle referido pelo 
Ministério da Saúde julgue as alternativas: 
 

I.  Hipertensos com excesso de peso devem ser 
incluídos em programas de emagrecimento com 
restrição de ingestão calórica e aumento de 
atividade física. A meta é alcançar índice de 
massa corporal inferior a 25 kg/m2 e 
circunferência da cintura inferior a 112 cm para 
homens e 98 cm para mulheres, embora a 
diminuição de 5% a 10% do peso corporal inicial 
já seja suficiente para reduzir a pressão arterial. 

II.  A redução do peso está relacionada à queda da 
insulinemia, a redução da sensibilidade ao sódio e 
a diminuição da atividade do sistema nervoso 
simpático. 

III.  Dietas vegetarianas podem ocasionar discreta 
redução na pressão arterial sistólica em 
hipertensos leves. O estilo de vida vegetariano 
com atividade física regular, controle de peso, 

aumento do consumo de potássio e baixa 
ingestão de álcool e a dieta em si, rica em fibras, 
pode ser favorável na redução do risco 
cardiovascular. 

IV.  A suplementação de potássio promove redução 
modesta da pressão arterial. Sua ingestão na 
dieta pode ser aumentada pela escolha de 
alimentos pobres em sódio e ricos em potássio, 
como feijões, ervilha, vegetais de cor verde-
escuros, banana, melão, cenoura, beterraba, 
frutas secas, tomate, batata inglesa e laranja. 

V.  É razoável a recomendação de níveis de ingestão 
de potássio de 4,7 g/dia. Para a população 
saudável com função renal normal, a ingestão de 
potássio pode ser superior a 4,7 g/dia sem 
oferecer riscos, porque o excesso será excretado 
pelos rins. Entretanto, para indivíduos com função 
renal diminuída (taxa de filtração glomerular < 60 
ml/min), é apropriada a ingestão de potássio 
inferior a 4,7 g/dia pelos riscos de 
hiperpotassemia. 

VI.  O uso de cloreto de potássio em lugar do sal, 
como forma de redução do consumo de sódio ou 
suplementação de potássio pode ser 
recomendado, porém é absolutamente contra-
indicado em pacientes com risco renais. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

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

 
34. Sob o aspecto conceitual, a Unidade de 
Alimentação e Nutrição (UAN) é considerada como a 
unidade de trabalho ou órgão de uma empresa que 
desempenha atividades relacionadas à alimentação 
e à nutrição, independentemente da situação que 
ocupa na escala hierárquica da entidade. Sobre UAN 
é INCORRETO afirmar. 
 

a) As UAN devem estar localizadas em área onde 
não sejam oferecidas condições para formação 
de focos de insalubridade, como, por exemplo, 
presença de lixo, sucatas, animais, insetos, e 
roedores. Ao mesmo tempo, a edificação deve 
apresentar características que garantam uma 
higienização eficiente, proporcionando melhores 
condições aos serviços. 

b) Quanto ao descongelamento, sabe-se que a 
realização segura dessa prática pode envolver 
procedimentos distintos, como: uso de câmaras 
ou geladeiras a 7ºC; uso de forno de convecção 
ou microondas; e imersão em água com 
temperatura inferior a 20ºC por quatro horas, com 
posterior manutenção em temperatura ambiente, 
em local controlado e sem contaminação, até a 
superfície alcançar 4ºC, sendo o produto 
colocado em geladeira para terminar o degelo. 

c) Durante a distribuição dos alimentos, sabe-se que 
o principal objetivo dos balcões térmicos, além de 
fornecer os produtos em temperatura agradável, é 
manter uma condição de temperatura e tempo 
seguros sob o ponto de vista microbiológico.  
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d) Na distribuição dos alimentos, eles ficam expostos 
para o consumo imediato, porém, o controle da 
combinação tempo/temperatura torna-se 
fundamental para que não ocorra a multiplicação 
de patógenos sobreviventes ou de 
recontaminantes. 

e) Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) 
tem como objetivo fornecer refeições balanceadas 
e microbiologicamente adequadas de acordo com 
as necessidades nutricionais dos usuários. 

 
35. Na distribuição dos alimentos, as temperaturas na 
faixa de risco para o crescimento de patógenos são em 
média: 
 

a) Entre 4ºC e 40ºC. 
b) Entre 5ºC e 65ºC. 
c) Entre 6ºC e 80ºC. 
d) Entre 7ºC e 60ºC. 
e) Entre 8ºC e 70ºC. 

 
36. Relacionado a avaliação nutricional em pacientes com 
HIV/AIDS é INCORRETO afirmar: 
  

a) Uma alimentação saudável, adequada às 
necessidades individuais, contribui para o aumento 
dos níveis dos linfócitos T CD4, melhora a 
absorção intestinal, diminui os agravos provocados 
pela diarréia, perda de massa muscular, Síndrome 
da Lipodistrofia.  

b) Os sintomas gastrointestinais são comuns no 
contexto do HIV e da aids. As diarréias, em seus 
diferentes graus de comprometimento, muitas 
vezes estão associadas a parasitas entéricos.  

c) A má absorção intestinal decorrente das patologias 
gastrointestinais deve ter terapia nutricional 
adequada, minimizando os agravos à saúde dela 
decorrentes. 

d) Anemia, desnutrição, diarréia, estados emocionais 
alterados, hipovitaminoses, isolamento social, bem 
como aspectos da vida pessoal, econômicos, 
psico-sociais e clínicos, podem modificar o quadro 
de expectativa da evolução clínica do HIV/Aids. 

e) As mudanças significativas no estado nutricional 
desde a “Síndrome de Wasting” ou Síndrome do 
Desperdício, caracterizada por perda ponderal 
involuntária, enfraquecimento, febre e diarréia, 
com quadro de desnutrição, até uma série de 
alterações metabólicas e corpóreas como 
alterações do metabolismo da glicose e dos 
lipídios, alterações da distribuição da gordura 
corpórea, alcalose lática, osteopenia, entre outros. 

 
37. Entre os sinais e sintomas da doença celíaca é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Diarréia. 
b) Esteatorréia. 
c) Constipação intestinal. 
d) Retardo do crescimento. 
e) Deficiência em Vitamina A. 

 
38. Ainda sobre doença celíaca, são alimentos permitidos 
ao paciente celíaco, EXCETO: 
 

a) Farinha de arroz 
b) Polvilho doce 
c) Semolina 
d) Amido de milho 
e) Tapioca 

39.  A hipoglicemia é uma importante causa de morte da 
criança com desnutrição grave nos primeiros dias de 
tratamento. Por isso, o seu risco deve ser 
sistematicamente avaliado em toda criança hospitalizada 
com desnutrição grave. O quadro clínico da hipoglicemia 
na desnutrição grave é inespecífico e, na maioria das 
vezes, se expressa com, EXCETO: 
 

a) Baixa temperatura corporal (temperatura axilar 
<36,5 ºC); 

b) Provável presença de letargia, dificuldades de 
coordenação motora e perda de consciência; 

c) Sonolência; 
d) Sudorese e palidez; 
e) Crises convulsivas e coma. 

 
40. Idiotia refere-se a: 
 

a) Retardo mental resultante da ação adversa da 
deficiência de iodo na maturação do sistema 
nervoso da criança. 

b) Aumento da velocidade de crescimento, superior 
ao esperado para a idade, após uma 
desaceleração no ritmo de crescimento devido à 
ocorrência de desnutrição ou doenças 
infecciosas. 

c) É a insuficiência de iodo no organismo, 
inicialmente atribuída à baixa ingestão desse 
micronutriente. 

d) Atraso no crescimento estatural de um indivíduo 
em relação aos padrões de normalidade de 
crescimento físico, de acordo com sexo e idade. 

e) Retardo físico, motor e mental humano provocado 
pela deficiência grave de iodo no período fetal e 
nos primeiros meses de vida. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 




