
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 50 (cinqüenta) questões da prova objetiva numeradas seqüencialmente 

e distribuídas sem falhas ou repetição: 
 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 10 

INFORMÁTICA  11 a 20 

CONHECIMENTOS GERAIS 21 a 25 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E LEGISLAÇÃO 26 a 50 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 
2. Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 
4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 
7. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade, mas 

controle seu tempo. 
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 
9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 
10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES desde que o candidato fique até o término das 4 horas de prova. 
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

• Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

• Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

• Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

• Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

• Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

• For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 
realização das provas objetiva e discursiva. 

• Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope 
de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, 
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a 
ata e as folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

DESTAQUE AQUI 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 A 8 
 

A realidade dos consultórios 
 

Adriana Dias Lopes 
 

Em um mundo ideal, o aumento da eficiência, a 
diminuição do custo e a facilidade de acesso aos 
métodos anticoncepcionais femininos e masculinos 
poderiam ter reduzido o aborto no Brasil a sua dimensão 
puramente médica. Ele seria praticado apenas para 
salvar a vida da mãe ou na circunstância de o feto que 
ela carrega no útero ter sido gerado por estupro ou ser 
inviável, por um defeito grave de formação. Mas não 
existe o mundo ideal. O aborto continua sendo um 
dilema social, humano, jurídico e um risco para a saúde 
de quase 1 milhão de mulheres brasileiras todos os 
anos. Essa questão, sem solução unânime no campo 
religioso (quando o feto passa a ter alma?) e no 
científico (quando a vida começa?), vem sendo encarada 
no dia-a-dia dos consultórios. Tem crescido o número de 
médicos que, diante da irredutibilidade das pacientes em 
abortar, consideram seu dever profissional ajudá-las a 
enfrentar da melhor maneira possível as consequências 
da decisão. Essa atitude deriva da filosofia da redução 
de danos já adotada antes em alguns países para 
proteger a vida de usuários de drogas pesadas que não 
conseguem se livrar do vício. Diz o obstetra Osmar 
Ribeiro Colás, da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp): "Não posso interromper uma gestação, mas 
tenho o dever ético de explicar a minha paciente quais 
são os métodos abortivos e, depois, se necessário, 
acudi-la".  

O Brasil tem cerca de 18.000 ginecologistas. São 
pouco confiáveis as estatísticas de quantos se tornaram 
adeptos da filosofia de redução de danos para pacientes 
dispostas a desafiar a lei brasileira e se submeter a um 
aborto. O certo é que há vinte anos era raro achar um 
médico que discutisse essa questão e impossível 
encontrar outro que admitisse essa abordagem em sua 
prática médica. Hoje não só se debate livremente a 
questão do ponto de vista teórico como muitos, a 
exemplo do doutor Osmar Colás, admitem publicamente 
que não deixariam sem assistência uma paciente apenas 
porque ela decidiu abortar. 

Sem muita precisão, os especialistas acreditam 
que chegue a 1 milhão o número de abortos realizados 
anualmente no Brasil de modo clandestino. As 
complicações decorrentes de abortos malfeitos, sem 
condições de higiene ou segurança, representam a 
quarta causa de morte materna, atingindo cerca de 200 
mulheres. O cenário foi bem pior em um passado não 
muito distante. Na década de 80, os abortos clandestinos 
podem ter chegado a 4 milhões por ano. Vários fatores 
se combinaram para reduzir esse número. Os mais 
efetivos foram o aperfeiçoamento dos métodos 
anticoncepcionais e a disseminação no país de políticas 
de planejamento familiar. Desde 2002, o Ministério da 
Saúde distribui por sua rede capilar de atendimento a 
chamada "pílula do dia seguinte" – que contém uma 
substância capaz de impedir a fixação do óvulo no útero, 
provocando, consequentemente, sua expulsão pelo 
organismo feminino. Só a pílula do dia seguinte pode ter 
diminuído em 30% o número de abortos clandestinos no 
Brasil. A adoção da redução de danos por um número 
maior de médicos poderia derrubar ainda mais essa 
curva nos próximos anos. 

[...] 
  

(VEJA, 28/01/2009) 
 

Questão 1  
 

 
 

De acordo com o texto, a expressão destacada no 
enunciado: “Essa questão, sem solução unânime no 
campo religioso [...]”. 
 
 
(A) refere-se ao substantivo aborto. 
(B) refere-se à expressão “dimensão médica”. 
(C) refere-se à expressão “dilema social”. 
(D) refere-se à construção “de acesso aos métodos 

anticoncepcionais femininos e masculinos.” 
(E) refere-se à expressão “risco para a saúde”. 
 

 
 

Questão 2  
 
 
O tipo de predicado que ocorre no enunciado: “São 
pouco confiáveis as estatísticas [...]”, é o mesmo que 
ocorre em: 
 
 
 
(A) Os agricultores participaram do protesto contra a 

política agrária do governo. 
(B) “Perdi o bonde e a esperança.” (Carlos Drummond de 

Andrade) 
(C) Apesar da situação, os candidatos pareciam 

tranquilos. 
(D) Os candidatos receberam os gabaritos logo após o 

término das provas. 
(E) Ocorreram fatos desagradáveis durante o seminário. 
 
 
 

Questão 3  
 
 
Assinale a alternativa que pode substituir o termo 
destacado no enunciado: “Mas não existe o mundo 
ideal.”, mantendo-se o mesmo sentido em que foi 
usado. 
 
 
(A) Portanto. 
(B) Todavia. 
(C) Para que. 
(D) E. 
(E) Ainda assim. 
 
 

Questão 4  
  
 
 
As conjunções destacadas no enunciado: "Não posso 
interromper uma gestação, mas tenho o dever ético de 
explicar a minha paciente quais são os métodos 
abortivos e, depois, se necessário, acudi-la", 
apresentam, respectivamente, as noções de: 
 
(A) oposição – adição- condição. 
(B) adição – adição – conseqüência. 
(C) oposição - adição – causa. 
(D) condição – adição – condição. 
(E) oposição – oposição – condição. 
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Questão 5  
 
No enunciado: “[...] há vinte anos era raro achar um 
médico que discutisse essa questão [...]”, o verbo 
destacado está no singular porque é impessoal. 
Assinale a alternativa em que há a mesma ocorrência. 
 
 
(A) Os professores haviam-no como o melhor da turma. 
(B) Não se fazem mais profissionais como antigamente. 
(C) Choveram elogios após nossa apresentação. 
(D) Eles não faziam ideia da surpresa que os esperava. 
(E) Fazia doze anos que não voltávamos àquela cidade. 
 
 
 

Questão 6  
 
Os verbos destacados no enunciado “[...] muitos, a 
exemplo do doutor Osmar Colás, admitem 
publicamente que não deixariam sem assistência uma 
paciente apenas porque ela decidiu abortar.”, foram 
empregados, respectivamente, nos seguintes tempos: 
 
(A) Presente – futuro do pretérito – pretérito imperfeito. 
(B) Imperativo - futuro do pretérito – pretérito perfeito. 
(C) imperativo – futuro do pretérito – pretérito perfeito. 
(D) Presente – futuro do pretérito – pretérito perfeito. 
(E) Presente – pretérito imperfeito – pretérito perfeito. 
 
 

Questão 7  
 
Com relação à tipologia, o texto é: 
 
(A) descritivo. 
(B) narrativo. 
(C) descritivo. 
(D) informativo. 
(E) argumentativo. 
 

Questão 8  
 
O texto pretende discutir que: 
 
(A) Tem ocorrido uma diminuição no número de abortos 

praticados no Brasil, comparado a outros períodos. 
(B) A influência da religião com relação à prática do aborto 

tem contribuído para sua diminuição.  
(C) É necessário ocorrer a legalização do aborto, visto 

que, atualmente, trata-se de uma questão de saúde 
pública. 

(D) A não-legalização do aborto fere o direito de liberdade 
de cada indivíduo sobre o seu próprio corpo.  

(E) Embora o aborto ainda seja um assunto polêmico e 
sem definição, trata-se de uma prática cada vez mais 
frequente nos consultório médicos. 

 
 
 

Questão 9  
 
Assinale a alternativa em que a palavra destacada não 
foi usada adequadamente. 
 
(A) Os vereadores decidiram pela cessão dos direitos 

políticos do prefeito. 
(B) A seção na Câmara foi tumultuada e improdutiva. 
(C) O juiz determinou o cumprimento imediato da 

sentença. 
(D) Sempre votei na 56ª seção eleitoral. 
(E) O infrator sempre deve responder por seus erros. 
 

Questão 10  
 
Analise as frases: 
 
I. Ela disse que voltaria logo. 
II. As famílias que são carentes receberão benefícios 

do governo federal. 
III. Os candidatos que forem aprovados deverão trazer 

seus documentos pessoais até o início do mês. 
 
 
A palavra “que” é pronome relativo em: 
 
A) apenas I. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) apenas II. 
E) apenas III. 
 

INFORMÁTICA 

 
 

Questão 11  
 
O local onde os processamentos são executados e 
controlados é conhecido como PROCESSADOR ou 
CPU. A CPU possui entre seus dispositivos auxiliares, 
a memória. 
 
(A) ROM.  
(B) RAM 
(C) Secundária. 
(D) CACHE. 
(E) DRAM. 
 
 
 

Questão 12  
 
 
 
Considerando o MS-WORD 2007 e o Windows em sua 
configuração PADRÃO, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) CORRETA(s). 
 
I. Para selecionar uma palavra, basta realizar um duplo 
clique com botão esquerdo do mouse na palavra 
desejada. 
 
II. É possível inserir uma Nota de Rodapé através do 
menu Referências.  
 
III. Após selecionar um determinado trecho de um 

texto, e em seguida clicar no botão , o usuário 
tem a opção de alterar a Cor da Fonte. 

IV. Ao clicar no botão , uma caixa de diálogo 
será aberta com as opções Retrato e Paisagem. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e IV. 
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Questão 13  
 
 
Considerando o MS-WORD 2007 e a tabela abaixo, a 
fórmula CORRETA para inserir na célula D3, de forma 
que execute o cálculo correto da média entre a Nota1 e 
Nota2 do “Tatalinho” é: 

 
 
(A) =MÉDIA(B3:C3)/2. 
(B) =MÉDIA(B3:C3). 
(C) MÉDIA(B3+C3)/2. 
(D) =MÉDIA(B3,C3). 
(E) =MÉDIA(B3,C3)/2. 
 
 

Questão 14  
 
No Windows XP, a área de trabalho consiste em um 
ambiente gráfico pessoal que permite o usuário abrir 
algumas janelas de programas, efetuar operações, 
armazenar arquivos, ícones, entre outros. A área de 
trabalho no meio computacional também é conhecida 
como: 
 
(A) Windows Explorer. 
(B) Área Personal. 
(C) Windows Toolbar. 
(D) Área de Convergência. 
(E) Desktop. 
 

Questão 15  
 
Ao observar a imagem abaixo, antes do endereço do 
web site, é apresentado o protocolo HTTPS ao invés 
do comumente utilizado HTTP.  

 
 
Assinale a alternativa que apresenta a definição 
CORRETA para o protocolo HTTPS. 
(A) HyperText Transfer Protocol Secure (Indicando 

Segurança). 
(B) HyperText Transfer Protocol seconds (Indicando 

Velocidade). 
(C) HyperText Transfer Protocol software (Indicando 

Confiabilidade). 
(D) HyperText Transfer Protocol silver (Indicando 

Flexibilidade). 
(E) HyperText Transfer Protocol system (Indicando 

Usabilidade). 
Questão 16  
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Um CD-RW tem capacidade de armazenamento 

superior à 450 disquetes (floppy disk). 
(B) Um DVD-RW tem capacidade de armazenamento 

superior à 5 CD`s. 
(C) Um pendrive de 512MB tem capaicidade de 

armazenamento maior do que um CD-R. 
(D) Um DVD-R “virgem” tem capacidade superior do que 

um pendrive de 2GB. 
(E) Um HD Externo de 500GB tem capacidade superior do 

que 50 pendrives de 8GB. 
 
 

Questão 17  
 
 
Em um teclado padrão português (ABNT2), a TECLA 
que NÃO está presente é: 
(A) Esc. 
(B) Enter. 
(C) Join. 
(D) Shift. 
(E) Ctrl. 
 

Questão 18  
 
 
No Outlook Express, para enviar um e-mail o usuário 
tem entre as opções disponíveis, alguns campos 
(lacunas) que foram ocultos na imagem abaixo e 
representados de maneira “fictícia” por: Campo 01, 
Campo 02, Campo 03 e Campo 04. 
Esses campos “ocultos”, correspondem ao que consta 
na alternativa.  
 

 
 
 
(A) Para, Cc, Cco e Assunto. 
(B) Para,Cc, Assunto e Descrição. 
(C) E-mail, Destinatário, Remetente e Assunto. 
(D) Para, Remetente, Assunto e E-mail.  
(E) Email, Cco, Remetente e Descrição. 
 

Questão 19  
 
Considerando o Internet Explorer 8, para acessar um 
determinado site (Ir para), basta preencher o endereço 
do site na barra de endereços e clicar no botão: 
 

(A) . 

(B) . 

(C) . 

(D) .  

(E) . 
 
 

Questão 20  
 
São softwares aplicativos que fazem parte do pacote 

 (BrOffice.org):  
(A) Draw e Photoshop. 
(B) Calc e Writer. 
(C) Word e Calc. 
(D) Word e Excel. 
(E) Draw e Calc. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 21  
 
“A evolução etária da população paranaense no 
período compreendido entre os anos de 1996 a 2006 
denota o envelhecimento da população. É possível 
notar, a partir dos dados analisados, que ocorre uma 
redução expressiva da participação na população de 
pessoas abaixo de 25 anos de idade, e um aumento do 
número dos idosos, embora o percentual da faixa 
etária de 25 até 39 anos tenha permanecido quase 
estável no período.” (Adaptado de CUNHA, M. S. da. 
Transformações recentes no mercado de trabalho 
paranaense. Revista Paranaense de Desenvolvimento, 
Curitiba, n.115, p.83, jul./dez. 2008). 
  
De acordo com o excerto de texto acima, e sobre a 
temática abordada, é possível afirmar que: 
 
(A) O envelhecimento da população pode ser atribuído ao 

aumento, nas últimas décadas, das taxas de 
mortalidade e fecundidade no Brasil. 

 
(B) Esse não pode ser considerado como um fenômeno 

de tendência mundial, já que a tendência da evolução 
etária mundial aponta na direção oposta.  

 
(C) O fenômeno de envelhecimento da população acarreta 

implicações e preocupações tanto para o Estado como 
para os setores produtivos, especialmente no que se 
refere às questões como as referentes ao sistema 
previdenciário. 

 
(D) A melhoria nas condições de saúde e de acesso aos 

serviços de saúde e as mudanças tecnológicas têm 
propiciado uma sobrevida ao idoso, reduzindo o seu 
grau de dependência mental e física, diminuindo o seu 
rendimento médio e, consequentemente, aumentando 
os níveis de pobreza e indigência. 

 
(E) Essa realidade não pode ser considerada semelhante 

à realidade nacional, visto que esta apresenta um 
quadro de rejuvenescimento populacional. 

 
Questão 22  
 
“Os BRICS representavam 18% do PIB mundial em 
2010, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
e o comércio entre os membros do grupo cresceu 
exponencialmente, passando de 38 bilhões de dólares 
em 2003 para um montante estimado de 220 bilhões 
em 2010” (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. Brics defendem 
reforma do sistema monetário internacional. 
Disponível em: <www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 
10 de mai. 2011). Sobre os BRICS, é CORRETO afirmar: 
 
(A) Os “BRICS” ainda apresentam um caráter informal, 

não possuindo um documento constitutivo, sendo 
sustentado pela vontade política de seus membros. 

(B) Os países que integram o “BRICS”, além do Brasil, 
são: Rússia, Indonésia, China e África do Sul. 

(C) O “BRICS” consiste em um agrupamento de países, 
que atua no cenário nacional em diversas frentes de 
atuação, embora a mais desenvolvida seja a frente 
econômico-financeira. 

(D) No ano de 2006 com o ingresso da África do Sul, o 
agrupamento passa de BRICs para BRICS (com “s” 
maiúsculo ao final).  

(E) Os “BRICS” procuram abrir espaço para seus 
membros para o diálogo e identificação de 
convergências em relação a temas estritamente 
econômicos. 

Questão 23  
 
Sobre o processo de urbanização e a sociedade 
brasileira é correto afirmar: 
 
I – O processo de industrialização pode ser 
considerado como a mola propulsora para o 
desenvolvimento da sociedade brasileira, atrelado à 
modernização agrícola e à urbanização. 
 
II – A urbanização brasileira consiste em um fenômeno 
relativamente recente, sendo que somente a partir da 
década de 1950 os dados referentes ao censo passam 
a mostrar uma população rural inferior à urbana. 
 
III – A partir das décadas de 1970 e 1980, é bastante 
evidente a tendência de concentração da população 
brasileira nas aglomerações metropolitanas como 
resultado de um significativo fluxo migratório. 
 
IV – Em meados da década de 1970 o quadro de 
desigualdade social torna-se acentuado nas áreas 
urbanas por conseqüência da redução no ritmo de 
crescimento econômico do país o que acarreta no 
aumento de índices de desemprego e pobreza. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
(A) II e III. 
(B) I, II e III. 
(C) Somente a alternativa I. 
(D) I,III e IV. 
(E) Somente a alternativa IV. 
 

Questão 24  
 
O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 
(PNPB) é um programa do Governo Federal que tem 
como intuito maior a implementação de forma 
sustentável, tanto técnica, como economicamente, a 
produção e uso do Biodiesel. Sobre o biodiesel, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I – O biodiesel consiste em um biocombustível 
derivado de biomassa para uso em motores a 
combustão interna com ignição por compressão ou, 
para geração de outro tipo de energia, que possa 
substituir parcial ou totalmente combustíveis de 
origem vegetal. 
II – Biodiesel é um combustível biodegradável derivado 
de fontes não renováveis, que pode ser obtido por 
diferentes processos tais como o craqueamento, a 
esterificação ou pela transesterificação. 
III- O biodiesel pode ser produzido a partir de gorduras 
animais ou de óleos vegetais, existindo dezenas de 
espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, 
tais como mamona, dendê ( palma ), girassol, babaçu, 
amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras. 
IV – No Paraná, os testes têm sido realizados com 
biodiesel obtido a partir de soja e álcool, em função da 
grande disponibilidade destes produtos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) II, III e IV. 
(B) III e IV. 
(C) I e IV 
(D) II e IV. 
(E) Somente a alternativa IV. 
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Questão 25  

 
O cinema brasileiro passa, em meados da década de 
1990, por uma fase conhecida como “retomada”. Sobre 
este período assinale a alternativa CORRETA: 
 
I.  A criação de novos mecanismos, incluindo 

financiamento da produção por meio de renúncia 
fiscal (Leis de Incentivo), auxiliam a reorganizar a 
produção cinematográfica nacional. 
 

II.  Entre os filmes que ilustram bem este período, 
pode-se citar: “O Quatrilho”, “O Que é Isso 
Companheiro” e “Tropa de Elite”. 
 

III.  O surgimento de novas instâncias 
governamentais de apoio ao cinema, permitem que 
o cinema brasileiro possa competir, mesmo de 
modo desigual, com as grandes produções norte-
americanas. 
 

IV.  Neste período o filme “Central do Brasil”, dirigido 
por Walter Salles, consagra-se como vencedor do 
Urso de Ouro do Festival de Berlim em 1998. 

 
 Somente estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I, II e III. 
(B) Somente a alternativa I. 
(C) I e II. 
(D) I, II, IV. 
(E) I, III, IV. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E LEGISLAÇÃO 

 

 
É necessário haver uma orientação nutricional 
especial a pacientes com insuficiência renal crônica 
durante a fase não dialítica, visando limitar o consumo 
de proteína, sendo este semelhante ao que é proposto 
a indivíduos saudáveis, quando, porém, a taxa de 
filtração glomerular (TGF) é inferior a 60 ml/min. a dieta 
deve conter 0,6 g/kg/dia de proteína, sendo que 50 a 
60% devem ser proteínas de alto valor biológico. Quais 
os alimentos que contém esse tipo de proteína?  

 
(A) Feijão, pão, arroz e batata. 
(B) Carne bovina, ovo de galinha, peixe e leite de vaca. 
(C) Ovo de galinha, leite de vaca, carne bovina e soja. 
(D) Soja, frango, peixe e carne bovina. 
(E) Feijão, ervilha e lentilha. 

Questão 27  
  
Quando alguns alimentos não são conservados de 
forma correta, pode haver crescimento de bolores, 
leveduras e algumas bactérias. Qual a temperatura 
ótima para o crescimento das bactérias mesófilas, 
termófilas e psicrófilas respectivamente?  

 
(A) 20 Cº a 45 Cº; 45 Cº a 70 Cº; <  20 Cº. 
(B) 20 Cº a 45 Cº; < 20 Cº; 55 Cº a 70 Cº. 
(C) 26 Cº a 45 Cº; < 18 Cº; 50 Cº a 70 Cº. 
(D) 22 Cº a 40 Cº; 45 Cº a 70 Cº; <  20 Cº.  
(E) 20 Cº a 40 Cº; 40 Cº a 60 Cº; <  20 Cº.                     

 

Questão 28  

 
Existe um hormônio que está relacionado com a 
hipotonia do esfíncter esofagiano inferior associado ao 
maior tempo de esvaziamento gástrico, causando um 
sintoma muito comum durante a fase da gestação, a 
pirose. Qual é esse hormônio? 

  
(A) Ocitocina. 
(B) Prolactina. 
(C) Estrógeno. 
(D) Progesterona. 
(E) Hormônio de crescimento.       

 
Questão 29  

 
Dietas para redução de peso não são indicadas para 
mulheres durante a fase da gestação, independente do 
seu estado nutricional, porém a Organização Mundial 
de Saúde faz uma recomendação de ganho de peso 
gestacional total para uma gestante obesa. Qual é esta 
recomendação?  

 
(A) 12,5 – 18,0 Kg. 
(B) 7,0 Kg. 
(C) 11,5 – 16,0 Kg. 
(D) 7,0 – 11,5 Kg. 
(E) 12 Kg.       

 
Questão 30  

 
A digestão das proteínas se inicia no estômago, 
assinale a enzima que tem função de iniciar a digestão 
desse macronutriente agindo em pH ácido, propiciado 
pelo ácido clorídrico?  

 
(A) Pepsina. 
(B) Hexoquinase. 
(C) Tripsina. 
(D) Urease. 
(E) Amilase.        

 
Questão 31  

 
O índice de peso ao nascer é definido como o primeiro 
peso do recém-nascido, obtido logo após o 
nascimento nas primeiras horas de vida. De acordo 
com as alternativas abaixo, qual peso se encontra 
classificado CORRETAMENTE? 

 
 

(A) Peso Muito Baixo ao Nascer: < 1.500 gramas. 
(B) Baixo Peso ao Nascer: < 2.500 gramas. 
(C) Peso Adequado ao nascer: > 3.000 gramas. 
(D) As alternativas a e c estão corretas. 
(E) Todas as alternativas estão corretas.                                    

 

 

 

 

Questão 26  
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Questão 32  

 
A iniciação e manutenção da lactação fazem parte de 
um complexo sistema neuroendócrino, com isso 
alguns hormônios são envolvidos para que ocorra a 
produção do leite materno. Que hormônio é liberado a 
partir do estímulo da sucção do bebê que age como 
reflexo da descida do leite?  

 
(A) Prolactina. 
(B) Ocitocina. 
(C) Estrógeno. 
(D) Progesterona. 
(E) Glicocorticóides.              

Questão 33  

 
O colostro é o leite humano secretado nos primeiros 5 
dias após o parto, sendo considerado de grande 
importância para o bebê. Qual a composição 
nutricional desse leite que o torna indispensável para a 
saúde do bebê?  

 
(A) Rico em proteínas e imunoglobulina A secretória. 
(B) Rico em lipídios e imunoglobulina A secretória. 
(C) Rico em carboidratos e imunoglobulina A secretória. 
(D) Rico em lipídios e lactoferrina. 
(E) Pobre em carboidrato e proteína.             

Questão 34  

 
A desnutrição infantil é reconhecida como um 
importante fator de risco para a aumentada prevalência 
e severidade de infecções e mortalidade, ela pode ser 
classificada como Marasmo, Kwashiorkor ou 
Kwashiorkor-Marasmático. Quais as características da 
desnutrição segundo a presença de Kwashiorkor? 
 

 
(A) Reserva muscular reduzida, atraso de crescimento, 

temperatura corporal baixa e albumina sérica normal. 
(B) Presença de edema, despigmentação do cabelo, 

anorexia, hepatomegalia e albumina sérica reduzida. 
(C) Presença de edema, retardo do desenvolvimento 

psicomotor, temperatura corporal baixa e irritabilidade. 
(D) Cabelos ressecados, pele seca e enrugada, atraso do 

crescimento e reserva muscular reduzida. 
(E) Escamações da pele, irritabilidade, temperatura 

corporal baixa, hepatomegalia e redução do tecido 
adiposo. 

Questão 35  

 
A leptina é um hormônio produzido pelas células 
adiposas, e é responsável pelo controle homeostático 
do conteúdo de gordura corporal. O nível de leptina 
circulante correlaciona-se positivamente com 
alterações no conteúdo da gordura corporal, através 
de um circuito de alarme que ativa o hipotálamo. O que 
acontece quando ocorrem diminuição e aumento do 
nível da leptina circulante respectivamente?  

 
 
 

(A) Aumento do apetite; diminuição do apetite. 
(B) Diminuição do apetite; aumento do apetite. 
(C) Diminuição do gasto de energia basal; aumento do 

gasto de energia basal. 
(D) Aumento do tônus simpático; aumento do tônus 

parassimpático. 
(E) As alternativas a e c estão corretas.       

Questão 36  

 
A nefropatia pode ser uma das conseqüências do 
Diabetes Mellitus, sendo necessária neste caso, uma 
redução no consumo de proteínas, qual a ideal 
quantidade de proteínas que pode ser oferecido ao 
paciente com esta patologia por quilogramas de peso, 
que não prejudique o valor nutricional da dieta? 

 
(A) 0,5 g/kg do peso. 
(B) 0,6 g/kg do peso. 
(C) 0,7 g/kg do peso. 
(D) 0,8 g/kg do peso. 
(E) Nenhuma das alternativas. 

Questão 37  

 
De acordo com o regulamento técnico sobre as 
condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de 
fabricação para estabelecimentos 
produtores/industrializadores de alimentos, conforme 
a portaria 326 de 30 de julho de 1997 da ANVISA, as 
condições higiênico-sanitárias destes 
estabelecimentos devem ser: 

 
I. Nas áreas de manipulação de alimentos, os pisos 

devem ser de material resistente ao trânsito, 
impermeáveis, laváveis, e antiderrapantes; não 
possuir frestas e serem fáceis de limpar ou 
desinfetar. 

II. As paredes devem ser revestidas até o teto de 
materiais impermeáveis e laváveis, e de cores 
claras. Devem ser lisas e sem frestas e fáceis de 
limpar e desinfetar. 

III. Os ângulos entre as paredes e o piso e entre as 
paredes e o teto devem ser de 90º para facilitar a 
limpeza. 

IV. As janelas e outras aberturas devem ser 
construídas de maneira a que se evite o acúmulo 
de sujeira e as que se comunicam com o exterior 
devem ser providas de proteção anti-pragas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
(C) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 
(D) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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Questão 38  

 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
implantado em 1955, garante por meio da transferência 
de recursos financeiros a alimentação escolar dos 
alunos de toda educação básica (educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio e educação de 
jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e 
filantrópicas. Esse programa possui as seguintes 
características: 
 
I. Seu objetivo é atender as necessidades 

nutricionais dos alunos durante sua permanência 
em sala de aula, contribuindo para o crescimento, 
o desenvolvimento, a aprendizagem, e o 
rendimento escolar dos estudantes, sem 
influenciar na cultura e hábitos alimentares; 

 
II. O valor repassado pela União para estados e 

municípios é de R$ 0,30 por dia para cada aluno 
matriculado em turmas de pré-escola, ensino 
fundamental, ensino médio e educação de jovens e 
adultos, desde 2010; 

 
III. As creches e escolas indígenas e quilombolas 

passaram a receber R$ 0,70 por dia pra cada aluno 
matriculado a partir de 2011; 

 
IV. As escolas que oferecem ensino integral por meio 

do programa Mais Educação recebem R$ 0,90 por 
dia para cada aluno matriculado, desde 2010. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Somente as alternativas I e II estão corretas; 
(B) Somente as alternativas I e III estão corretas; 
(C) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas; 
(D) Somente as II e IV estão corretas; 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
Questão 39  

 
Criado em 2003, o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) é uma das ações do Fome Zero e tem 
como objetivo: 
 
(A) Garantir o acesso a alimentos à população em 

situações patológicas, onde há impossibilidade de 
trabalho para a aquisição sua aquisição, visando 
também contribuir com os pequenos agricultores, que 
podem fornecer ao PAA alguns de seus produtos a 
nível regional e receber não precisando reduzir os 
seus preços para concorrer com os grandes 
fornecedores. 

 
(B) Garantir o fornecimento da cesta básica da família à 

população inscrita no programa Bolsa Família, onde 
há a comprovação de baixa renda familiar. 

 
(C) Garantir o acesso a alimentos em quantidade e 

regularidade necessárias às populações em situação 
de insegurança alimentar e nutricional, visando 
também contribuir com os pequenos agricultores 
familiares para que armazenem os seus produtos a fim 
de que sejam comercializados a preços mais justos, 
além de promover a inclusão social no campo. 

(D) Beneficiar famílias de baixa renda comprovada, 
inseridas no campo, onde seus componentes já 
passaram ou ainda não alcançaram a faixa etária 
escolar, para que esta família seja atendida com 
alimentação em quantidade e regularidade necessária 
para não colocá-la em insegurança alimentar e 
nutricional. 

 
(E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

Questão 40  
 

Dentre as possíveis definições de nutrição enteral, 
uma das mais abrangentes e gerais foi proposta pelo 
regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral 
- Portaria 337 de ANVISA: “Alimento para fins 
especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na 
forma isolada ou combinada, de composição química 
definida ou estimada, especialmente elaborada para o 
uso por sondas ou via oral, industrializados ou não, 
utilizado exclusivamente ou parcialmente para 
substituir ou complementar a alimentação oral em 
pacientes desnutridos ou não, conforme suas 
necessidades nutricionais, em regime hospitalar, 
ambulatorial ou domiciliar, usando a síntese ou 
manutenção de tecidos, órgãos ou sistemas”. A 
terapia de nutrição enteral apresenta vária vantagens 
fisiológicas, metabólicas, de segurança e de 
custo/benefício em relação à nutrição parenteral total. 
  
Dentre essas vantagens assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) Recebe nutrientes complexos dentre eles: as proteínas 

e as fibras. 
 
(B) Os nutrientes passam inicialmente, via sistema porta, 

por metabolismo e processamento hepáticos. 
 
(C) O processamento intestinal dos nutrientes estimula 

fatores hormonais tróficos. 
 
(D) Enfraquece a barreira mucosa intestinal. 
 
(E) Custos globais integrados são menores que os com 

Nutrição Parenteral Total. 
 

Questão 41  

 
A Bioimpedância Elétrica (BIA) é um método para 
predizer a composição corporal. No entanto existem 
variáveis que afetam o seu resultado em algumas 
situações clínicas. 
 
Assinale a alternativa que indica uma situação em que 
a aplicação da BIA é contraindicada. 
 
(A) Em atletas competidores de alta performance. 
(B) Em pacientes eutróficos com doença em grau leve. 
(C) Em pacientes gravemente doentes. 
(D) Em pacientes renais crônicos pós-diálise. 
(E) Em pacientes de ambulatório. 
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Questão 42  

 
 
A Resolução 63, de 06 de julho de 2000, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde, estabeleceu o regulamento técnico fixando os 
requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição 
Enteral. Na aplicação deste regulamento são adotadas 
algumas condições específicas. De acordo com a 
condição prescrição assinale a alternativa CORRETA: 
 
 
(A) O médico é responsável pela prescrição dietética da 

Nutrição Enteral. 
(B) A prescrição dietética deve contemplar o valor calórico 

da dieta, requerido pelo paciente, considerando seu 
estado mórbido e principalmente condições do trato 
digestivo, sem considerar seu estado nutricional. 

(C) A Terapia de Nutrição Enteral nunca deve substituir 
definitivamente a nutrição oral. 

(D) O nutricionista é responsável pela prescrição dietética 
da Nutrição Enteral. 

(E) A Terapia de Nutrição Enteral deve atender a objetivos 
de curto e longo prazos. Entende-se como curto prazo 
a condição de um paciente em estado terminal, dando 
ao mesmo o direito de uma alimentação completa. 

 
Questão 43  

 
A pirâmide dos alimentos é utilizada como um guia 
alimentar para a população saudável, ela é composta 
por 8 grupos de alimentos, para cada grupo foi 
estabelecido um número de porções. Qual a 
quantidade diária de porção que deve ser consumido 
no grupo das frutas e no grupo das verduras e 
legumes respectivamente? 

 
(A) 3 a 5 porções e 4 a 5 porções. 
(B) 4 a 5 porções e 3 a 5 porções. 
(C) 3 a 4 porções e 2 a 4 porções. 
(D) 3 a 4 porções e 4 a 5 porções. 
(E) Nenhuma das alternativas.  

 
Questão 44  

 
Alguns componentes dos alimentos podem interferir 
negativamente na absorção de alguns minerais. Quais 
componentes interferem na absorção do ferro não-
heme? 

 
(A) Ácido ascórbico e cálcio. 
(B) Ácido cítrico e fitato. 
(C) Cálcio e tanino. 
(D) Ácido cítrico e oxalato. 
(E) As alternativas c e d estão corretas.   

Questão 45  

 
O fígado é o centro de regulação da homeostasia 
nutricional. Através da circulação porta, o fígado 
recebe os vários nutrientes após a absorção, retém 
alguns para reserva e metabolismo próprios e distribui 
outros para a circulação sistêmica, para eventual 
utilização ou depósitos em outros tecidos. Deste 

modo, o fígado exerce papel central na manipulação e 
metabolização dos nutrientes. Na Insuficiência 
Hepática Aguda ou Crônica ocorrem alterações do 
metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios, das 
vitaminas e minerais. Entre as alterações, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) Alterações com os carboidratos, induzidos pelo 

aumento do glucagon, da insulina e do cortisol, ocorre 
um aumento da neoglicogênese, aumento da síntese 
hepática de glicogênio, diminuição da síntese hepática 
de glicogênio e hipoglicemia. 

(B) Pode ocorrer acúmulo de lipídios no fígado, por 
diminuição de síntese de proteínas de transporte, má 
absorção dos mesmos, digestão e metabolização 
incompleta e deficiência de ácidos graxos 
poliinsaturados. 

(C) Há a promoção de catabolismo muscular pelo 
aumento de aminoácidos de cadeia ramificada, 
inabilidade do fígado de metabolizar aminoácidos de 
cadeia aromática e de converter amônia em uréia. 

(D) Quanto às vitaminas e minerais, ocorre diminuição dos 
mesmos devido à má absorção intestinal ou baixa 
ingestão oral, aumento de síntese de proteínas de 
transporte e redução do armazenamento ou 
metabolização hepática. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
Questão 46  

 
A Fibrose Cística é uma doença hereditária, 
caracterizada por uma doença pulmonar supurativa 
crônica, insuficiência pancreática e aumento dos 
níveis de sódio e cloro no suor, que incide em crianças 
e adultos jovens. São comuns alguns cuidados 
nutricionais para pacientes com fibrose cística, dentre 
eles assinale o que for incomum: 
 
(A) Fornecer quantidade adequada de energia, proteínas, 

vitaminas e minerais. 
(B) Adicionar sal às refeições. 
(C) Incluir nutrientes com alta densidade energética 2 a 3 

vezes ao dia. 
(D) As gorduras devem estar presentes em 30 a 40% do 

total das calorias. 
(E) Suplementar com altas doses de vitaminas 

hidrossolúveis. 
 

 
Questão 47  

 
A esofagite consiste na inflamação da mucosa 
esofágica, decorrente do refluxo do conteúdo ácido-
péptico gástrico. Esse refluxo decorre de uma 
diminuição na pressão do esfíncter esofagiano inferior, 
que não se contrai adequadamente após a passagem 
dos alimentos para o estômago, permitindo o retorno 
do conteúdo gástrico. Algumas substâncias podem 
alterar a pressão do esfíncter esofagiano inferior, 
dentre essas substâncias assinale a que não tem 
relação com essa alteração:  
 
(A) Fitato. 
(B) Teobromina. 
(C) Cafeína. 
(D) Xantinas. 
(E) Álcool. 
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Questão 48  

 
A encefalopatia hepática é uma das manifestações 
clínicas da insuficiência hepática aguda ou crônica. 
Pesquisas demonstraram que uma das condutas 
nutricionais para se evitar essa situação é a utilização 
de aminoácidos de cadeia ramificada (AACR). 
 
Assinale a alternativa que apresenta os efeitos 
relacionados com utilização destes aminoácidos: 
 
(A) Melhora do humor, do funcionamento intestinal e da 

consciência. 
(B) Melhora sistema imune, do balanço nitrogenado e das 

funções digestivas. 
(C) Melhora do padrão de insulina pancreática, do 

estresse metabólico e da função hepática em geral. 
(D) Melhora do tempo de digestão, da utilização de 

aminoácidos aromáticos e do sistema imunológico. 
(E) Melhora da função hepática, do balanço nitrogenado e 

do estado mental. 
 
 

Questão 49  

 
A Hipovitaminose A é uma das deficiências mais 
comuns na infância e está ligada a alguns estados 
patológicos como a desnutrição protéico-calórica, a 
má absorção intestinal e doenças hepáticas. A sua 
carência prolongada pode provocar que tipo de 
alterações? 

 
(A) Perda de apetite. 
(B) Diminuição do crescimento. 
(C) Xeroftalmia. 
(D) Deformidades ósseas. 

As alternativas b e d estão corretas.   

 
Questão 50  

 
O Kwashiorkor e o Marasmo são dois termos utilizados 
para classificar a desnutrição. Qual tipo de carência 
pode estar desenvolvendo a desnutrição na forma de 
Kwashiorkor e Marasmo respectivamente? 

 
(A) Lipídio e Proteína. 
(B) Proteína e Lipídio. 
(C) Energia e Proteína. 
(D) Carboidrato e Proteína. 
(E) Proteína e Energia.                                                            
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