
1. O contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções
A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição,
data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao
fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido
para a correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva
assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do

, por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de
tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com
marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de
dúvida, solicite a presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora
contada do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até
1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no
e no . Qualquer outro tipo de anotação será motivo de

eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material,
enquanto aguarda o horário de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue
o .

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o .
Não esqueça seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.concursos.uff.br,
conforme estabelecido no Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 15.

1 Por meio de descobertas arqueológicas,
descobrimos que os povos da antiguidade, como os
egípcios, já realizavam operações complexas, fato
que comprova grande desenvolvimento e inteligência
desse povo, que fez grandes avanços na medicina
graças ao seu sofisticado processo de mumificação
de corpos. Os mumificadores, ao abrirem os corpos
dos faraós para retirar as entranhas, conseguiam
muitas informações sobre a anatomia humana.
2 Sabe-se que os gregos foram os pioneiros no
estudo dos sintomas das doenças. Eles tiveram como
mestre Hipócrates (considerado até hoje o pai da
medicina). Um outro povo que teve também um
grande conhecedor da medicina (o grego Galeno,
que morava em Roma) foi o povo romano. Após
Hipócrates e Galeno, a medicina teve poucos
avanços.
3 Na Idade Média era comum que o médico
procurasse curar praticamente todas as doenças
utilizando o recurso da sangria. Este era feito,
principalmente, com a utilização de sanguessugas.
Porém, neste período, os conhecimentos avançaram
pouco, pois havia uma forte influência da Igreja
Católica, que condenava as pesquisas científicas.
4 No período do Renascimento Cultural
(séculos XV e XVI ) houve um grande avanço da
medicina. Movidos por uma grande vontade de
descobrir o funcionamento do corpo humano,
médicos buscaram explicar as doenças através de
estudos científicos e testes de laboratório.
5 Foi, contudo, no século XVII, que William
Harvey fez uma nova descoberta: o sistema
circulatório do sangue. A partir daí, os homens
passaram a compreender melhor a anatomia e a
fisiologia.
6 No século XIX, todo o conhecimento ficou
mais apurado após a invenção do microscópio
acromático. Com esta invenção, Louis Pasteur
conseguiu um enorme avanço para a medicina, ao
descobrir que as bactérias são as responsáveis pela
causa de grande parte das doenças.
7 Felizmente, a medicina atual dispõe de
inúmeras drogas capazes de curar, controlar e até
mesmo de evitar inúmeras doenças. Aparelhos
eletrônicos sofisticados são capazes de fazer um
diagnóstico apurado, passando informações
importantes sobre o paciente. Os avanços nesta área
são rápidos e possibilitam um vida cada vez melhor
para as pessoas.

A MEDICINA NA HISTÓRIA

(http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/medicina.htm)

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto apresenta como tema central:

A) As descobertas arqueológicas que promoveram a
medicina.

B) A mumificação como processo importante para
avançar na anatomia.

C) Aforte influência religiosa a impedir os avanços da
ciência.

D) As diversas descobertas, como o microscópio,
que alavancou a medicina.

E) A evolução da medicina desde a Antiguidade
egípcia e grega até os dias atuais.

Relacione as conquistas da medicina, mencionadas
no texto, aos seus autores:

1. pioneirismo no sintoma das doenças
2. recurso da sangria
3. anatomia humana
4. sistema circulatório do sangue
5. descoberta da importância das bactérias

( )William Harvey
( )Louis Pasteur
( )médicos medievais
( )egípcios
( )gregos

Asequência numérica correta, de cima para baixo, é:

A) 4, 2, 5, 3, 1.
B) 3, 1, 4, 2, 5.
C) 2, 3, 1, 4, 5.
D) 1, 4, 3, 5, 2.
E) 4, 5, 2, 3, 1.

Segundo o texto, a medicina iniciou o seu interesse
pelo aspecto científico da doença, no seguinte
período:

A) Idade Média.
B) Renascimento.
C) Antiguidade.
D) Século XVIII.
E) Século XIX.

01
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Em relação à construção textual, a expressão
destacada em “Os avanços NESTA ÁREA são
rápidos...” (parágrafo 7), coesivamente, se refere a:

A) aparelhos eletrônicos.
B) medicina atual.
C) informações.
D) doenças.
E) avanços.

Em “...vontade de descobrir o FUNCIONAMENTO...”
(parágrafo 4), o sufixo da palavra
destacada tem o mesmo significado que na palavra:

A) acampamento.
B) armamento.
C) estabelecimento.
D) casamento.
E) alojamento.

–MENTO

No trecho “Os mumificadores, ao abrirem os corpos
dos faraós para retirar as entranhas, conseguiam...”
(parágrafo 1), a virgula foi empregada para separar:

A) o vocativo.
B) o aposto.
C) o adjunto adverbial deslocado.
D) orações coordenadas assindéticas.
E) palavras de mesma função sintática.

Em “Foi, CONTUDO, no século XVII, que William
Harvey fez...” (parágrafo 5), o conector destacado
apresenta o valor semântico de:

A) adição.
B) conclusão.
C) explicação.
D) alternância.
E) oposição.

Na frase “Na medicina, devemos escolher a área para
a qual NOS sentimos mais aptos.”, o pronome oblíquo
em destaque, segue a mesma regra de colocação
em:

A) Convém que te apliques a esse difícil estudo.
B) Toda a família lhe aconselhou escolher a

pediatria.
C) Ao optar por uma profissão, não se deixe levar

apenas pelo entusiasmo.
D) Foi minha mãe quem me orientou para a área que

escolhi.
E) Em se tratando de vidas humanas, a

responsabilidade é muito maior.

Observe as frases.

I. O paciente submeteu-se a SESSÕES de sangria,
utilizando-se de sanguessugas.

II. Encontrou, na SEÇÃO de remédios, o que
procurava para o seu alívio.

O par de palavras SESSÃO / SEÇÃO relaciona-se ao
estudo da:

A) homonímia.
B) sinonímia.
C) paronímia.
D) antonímia.
E) polissemia.

Em “Sabe-se que os gregos foram os pioneiros...”
(parágrafo 2), a ação expressa pelo verbo “saber”
está na voz:

A) ativa.
B) passiva sintética.
C) passiva analítica.
D) reflexiva recíproca.
E) reflexiva.
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Dentre as modalidades de estruturação de textos
conhecidas, pode-se afirmar que o texto lido é:

A) persuasivo.
B) descritivo.
C) expositivo.
D) narrativo.
E) dissertativo-argumentativo.

Na frase “No período do Renascimento Cultural
houve um grande avanço da medicina.” (parágrafo 4),
o verbo HAVER é:

A) auxiliar.
B) impessoal.
C) regular.
D) anômalo.
E) pronominal.

De acordo com o Estatuto do Idoso, é assegurada a
atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o
acesso universal e igualitário, em conjunto articulado
e contínuo das ações e serviços, para a prevenção,
promoção, proteção e recuperação da saúde,
incluindo a atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos. Nesse sentido, é
correto afirmar:

A) a prevenção e a manutenção da saúde do idoso
serão efetivadas por meio de cadastramento da
população idosa em base local.

B) os idosos portadores de deficiência ou com
limitação terão atendimento universal.

C) incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
com preços reduzidos, medicamentos,
especialmente os de uso continuado.

D) a prevenção e a manutenção da saúde do idoso
serão efetivadas por meio de atendimento
geriátrico e gerontológico em ambulatórios.

E) é possível a seleção do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores diferenciados em razão
da idade.

De acordo com o Estatuto do Idoso, é obrigação do
Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa
humana e sujeito de direitos civis, políticos,
individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas
leis. Nesse sentido, Assinale a alternativa que
caracteriza o direito ao respeito:

A) faculdade de buscar.
B) preservação da autonomia.
C) faculdade de buscar auxílio.
D) a liberdade de crença e culto religioso.
E) faculdade de buscar refúgio.

Em “...para retirar as entranhas...” (parágrafo 1), a
preposição PARAindica relação de:

A) lugar.
B) tempo.
C) fim.
D) proporção.
E) consequência.

A sequência que apresenta todas as palavras
grafadas corretamente é:

A) exceção, genjibre, húmido.
B) paralização, pretensão, obséquio.
C) atrazado, burguês, gratuito.
D) sarjeta, subterfúgio, empecilho.
E) mortandela, iminente, mussarela.

Na frase “A partir daí, os homens passaram a
compreender melhor a anatomia e a fisiologia.”
(parágrafo 5), a expressão A PARTIR DAÍ será
corretamente substituída, de acordo com seu sentido
no texto, por:

A) em consequência.
B) nesse instante.
C) nesse lugar.
D) ao contrário.
E) ao passo que.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA11
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A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual
se deve recorrer apenas quando esgotados os
recursos de manutenção da criança ou adolescente
na família. Nesse sentido, é correto afirmar que:

A) o adotando deve contar com, no máximo,
dezesseis anos à data do pedido, salvo se já
estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.

B) se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho
do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre
o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e
os respectivos parentes.

C) é unilateral o direito sucessório entre o adotado,
seus descendentes, o adotante, seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o
4º grau, observada a ordem de vocação
hereditária.

D) podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos,
independentemente do estado civil.

E) a adoção atribui a condição de filho ao adotado,
com os mesmos direitos e deveres, exclusive
sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo
com pais e parentes, salvo os impedimentos
matrimoniais.

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis. Nesse sentido,
assinale a alternativa que caracteriza o direito à
liberdade:

A) inviolabilidade da integridade física.
B) brincar, praticar esportes e divertir-se.
C) inviolabilidade da integridade moral.
D) preservação da imagem.
E) inviolabilidade dos espaços e objetos pessoais.

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a família que se estende para além da
unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada
por parentes próximos com os quais a criança ou
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade
e afetividade é denominada família:

A) ampliada.
B) expandida.
C) consentida.
D) natural.
E) afetiva.

De acordo com o Estatuto do Idoso, aos idosos, a
partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não
possuam meios para prover sua subsistência, nem
de tê-la provida por sua família, no complexo das
ações de assistência social, é assegurado:

A) a meia entrada em espetáculos, cinema e afins.
B) a garantia de manutenção do pagamento dos

planos de saúde.
C) o direito a ingressar no programa bolsa família

sem contrapartida.
D) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo,

pago pelo RGPS do INSS.
E) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos

termos da LOAS.

De acordo com o Estatuto do Idoso, aos maiores de
65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços
selet ivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares. Nesse
sentido, é correto afirmar que:

A) nos veículos de transporte coletivo serão
reservados 10% (dez por cento) dos assentos
para os idosos, devidamente identificados com a
placa de reservado preferencialmente para
idosos.

B) no caso das pessoas compreendidas na faixa
etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco)
anos, ficará a critério do Prefeito local dispor sobre
as condições para exercício da gratuidade nos
meios de transporte.

C) no sistema de transporte coletivo interestadual
observar-se-á a reserva de 4 (quatro) vagas
gratuitas por veículo para idosos com renda igual
ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

D) no sistema de transporte coletivo interestadual
observar-se-á a reserva de 2 (duas) vagas
gratuitas por veículo apenas para idosos com
renda igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo.

E) desconto de 50% (cinquenta por cento), no
mínimo, no valor das passagens, apenas para os
idosos que excederem as vagas gratuitas, com
renda igual ou inferior a 1 (um) salário-mínimo.

18 20
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Para avaliação funcional da deficiência de vitamina A
(DVA) em gestantes, pode-se adotar entrevista
padronizada para a investigação da cegueira noturna
gestacional, constituída basicamente por três
perguntas: (a) Você tem dificuldade para enxergar
durante o dia? (b) Você tem dificuldade para enxergar
com pouca luz ou à noite? (c) Você tem cegueira
noturna? Serão considerados casos de cegueira
noturna as gestantes que apresentarem as seguintes
respostas:

A) a resposta da pergunta (a) for não e ao menos
uma resposta das perguntas (b) e (c) for sim.

B) a resposta da pergunta (a) for sim e ao menos uma
resposta das perguntas (b) e (c) for não.

C) a resposta da pergunta (a) e (b) for sim e resposta
da pergunta (c) for não.

D) todas as respostas forem sim.
E) todas as respostas forem não.

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho. É dever de o Estado
assegurar à criança e ao adolescente:

A) direito de ser respeitado por seus educadores.
B) direito de contestar critérios avaliativos, podendo

recorrer às instâncias escolares superiores.
C) ensino fundamental, obrigatório e gratuito,

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria.

D) direito de organização e participação em
entidades estudantis.

E) atendimento em creche e pré-escola às crianças
de zero a oito anos de idade.

De acordo com a Constituição Federal, o Estado não
intervirá em seus Municípios, nem a União nos
Municípios localizados em Território Federal,
EXCETO quando:

A) deixar de ser paga, com motivo de força maior, por
dois anos consecutivos, a dívida fundada.

B) deixar de ser paga, com motivo de força maior, por
três anos consecutivos, a dívida fundada.

C) não forem prestadas informações sobre as contas
pagas, na forma da lei.

D) não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita
estadual na manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

E) o Tribunal de Justiça der provimento a
representação para assegurar a observância de
princípios indicados na Constituição Estadual, ou
para prover a execução de lei, de ordem ou de
decisão judicial.

A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado democrático de
direito. Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

A) reduzir a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais.

B) a soberania e a cidadania.
C) a liberdade e a dignidade da pessoa humana.
D) promover o bem de todos, sem preconceitos de

origem ou raça.
E) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Um novo método de avaliação nutricional
antropométrica de gestantes foi proposto pelo
Ministério da Saúde (MS) em 2004, tendo sido
reeditado em 2005 e 2006 no manual técnico de
pré-natal e puerpério. Na proposta do MS:

I. ainda não foram estabelecidos limites de ganho
de peso previstos, segundo categorias de Índice
de Massa Corporal (IMC) para os casos de baixa
estatura materna.

II. não são definidas as faixas de ganho de peso
mínimo para situações nas quais a gestante já
atingiu todo o ganho de peso sugerido conforme
seu IMC inicial.

III. o MS utilizou um método distinto, sendo
constituído somente com base em dados de
mulheres adultas americanas.

Assinale:

A) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.
B) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
C) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
D) se todas as afirmativas forem verdadeiras.
E) se nenhuma afirmativa for verdadeira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS23
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As doenças diarreicas representam uma importante
causa de morbidade e mortalidade no mundo,
ocorrendo, principalmente, em crianças menores de
5 anos. A doença diarreica aguda é um dos fatores
que mais contribui para a debilitação do estado
nutricional das crianças, e seu efeito negativo sobre o
crescimento é exercido por todos os mecanismos
abaixo, EXCETO:

A) redução da quantidade de alimentos ingeridos.
B) diminuição do apetite em cerca de 45%.
C) má-absorção de nutrientes.
D) perdas de nutrientes causadas por vômitos e

febre.
E) suspensão da alimentação com fins de pausa

intestinal.

Compete aos Serviços de Alimentação (SA)
estabelecer a política de compras do serviço junto à
administração superior, organizar o sistema de
compras e racionalizar o processo de estocagem.
Para atingir este último objetivo, pode-se utilizar a
Curva ABC, quando os gêneros são selecionados e
classificados em três grupos, de acordo com sua
importância econômica e volume de estocagem. Para
determinação da CurvaABC os passos seguidos são:

A) levantamento do custo médio mensal de cada
gênero e cálculo do investimento mensal por
ordem de custo.

B) levantamento do consumo médio mensal de cada
gênero e listagem dos gêneros em ordem
decrescente de investimento mensal.

C) estabelecimento de metas mensais para o custo
de cada gênero e listagem dos alimentos em
ordem decrescente de investimento anual.

D) estabelecimento de planilha com os gêneros
distribuídos por ordem crescente de custo mensal
e listagem dos alimentos mais consumidos
diariamente.

E) listagem dos alimentos mais consumidos
mensalmente de maior custo e planejamento de
substituição por gêneros mais baratos.

O aleitamento materno exclusivo fornece
quantidades adequadas de ferro até cerca de
6 meses de idade, após o que se torna elevada a
chance de desenvolvimento de anemia ferropriva:

I. Após os 6 meses de vida, cerca de 97% das
necessidades de ferro devem ser supridas pela
alimentação complementar.

II. O Comitê de Nutrologia Pediátrica da Sociedade
Bras i le i ra de Ped ia t r ia recomenda a
suplementação diária com 1 mg de ferro/ Kg para
crianças a termo no momento em que for iniciada
a alimentação complementar e até os 2 anos de
idade.

III. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro
recomenda que todas as crianças de 6 a 18 meses
de idade recebam 25 mg de ferro elementar uma
vez por semana.

Assinale:

A) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.
B) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
C) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
D) se todas as afirmativas forem verdadeiras.
E) se nenhuma afirmativa for verdadeira.

29

30

31

A obesidade infantil é considerada a doença
nutricional que mais cresce no mundo. O tratamento
nutricional da obesidade infantil objetiva a
manutenção do crescimento e saúde ótimos, criando
um hábito de vida saudável, tanto no âmbito da
alimentação quanto da atividade física. Quanto ao
perfil da dieta para a criança obesa, todas as
afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

A) não existe consenso da fórmula ideal para cálculo
da necessidade energética para crianças obesas.

B) a oferta de carboidratos deve estar em torno de
55% do valor energético total (VET), sendo até
20% de sacarose.

C) a dieta deverá ser normolipídica ou hipolipídica,
dependendo da presença ou não de alterações no
perfil lipídico.

D) a oferta de proteínas deve estar em torno de 15 a
20% do valor energético total (VET), evitando-se
dietas hiperprotéicas.

E) a ingestão de gorduras saturadas devera ser
inferior ou igual a 10% do valor energético total
(VET), independentemente da idade da criança.
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A doença renal em estágio final (DREF) pode resultar
de uma variedade de diferentes doenças renais. Uma
complicação importante da DREF é a doença óssea
metabólica ou osteodistrofia renal. A doença é
essencialmente de três tipos:

A) osteoporose, glomerulonefrite e diabetes.
B) osteocondrite, osteíte fibrosa cística e calcificação

metastática das articulações.
C) osteomalácia, osteíte fibrosa cística e calcificação

metastática das articulações e tecidos ósseos.
D) osteoporose, osteíte fibrosa cística e hipertensão

crônica.
E) osteomalácia, osteíte fibrosa cística e uremia.

O órgão primário de absorção é o intestino delgado,
que apresenta uma enorme área absortiva, atribuível
ao seu extenso comprimento, 3 a 4 m, bem como a
disposição da mucosa que o recobre em
convoluções. Estas dobras são cobertas com
projeções semelhantes a dedos chamadas
vilosidades ou:

A) lamina própria.
B) pinocitose.
C) borda em escova.
D) esfíncteres.
E) válvula pilórica.

35
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A gastrite e úlcera péptica podem ocorrer quando
alterações microbianas, químicas ou neurais
provocam desequilíbrio nos fatores que normalmente
mantêm a integridade da mucosa. Quanto às
características dos alimentos e nutrientes e o papel
da dieta nestas condições é INCORRETO afirmar
que:

A) a s p r o t e í n a s a l i m e n t a r e s t a m p o n a m
temporariamente a secreção de secretina e
colecistoquinina.

B) o consumo de leite e derivados não é mais
considerado como conduta terapêutica.

C) o pH dos alimentos antes de serem ingeridos
apresenta pouca importância terapêutica, exceto
nas lesões da cavidade oral e do esôfago.

D) o consumo elevado de álcool poderá piorar
doenças já existentes ou interferir no tratamento
da úlcera péptica.

E) tanto o café quanto a cafeína são estimulantes da
secreção ácida e podem reduzir a pressão no
esfíncter esofágico inferior.

O processamento de gêneros alimentícios
representa uma atividade importante e decisiva no
sistema de controle dos Serviços de Alimentação
(SA). Os controles administrativos aplicáveis nesta
atividade visam à utilização racional, técnica e
higiênica dos gêneros alimentícios. Os controles
deverão ser aplicados através de:

I. Análise dos sistemas de pré-preparo para evitar
desvios.

II. Verificação do porcionamento durante a
distribuição a fim de evitar desperdício ou falhas.

III. Capacitação de pessoal e da divisão de tarefas
para garantir produtividade com qualidade.

Assinale:

A) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.
B) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
C) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
D) se todas as afirmativas forem verdadeiras.
E) se nenhuma afirmativa for verdadeira.
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O espru tropical é uma síndrome de etiologia
desconhecida que ocorre em algumas áreas
tropicais, como sequela de uma diarreia infecciosa
aguda. Os sintomas incluem diarreia, anorexia,
distensão abdominal, cegueira noturna, glossite,
anemia, edema, dentre outros. O tratamento
nutricional envolve:

A) restrição de magnésio e sódio e reidratação oral.
B) administração de vitaminaAe ferro.
C) dieta hipocalórica e hipoproteica.
D) aumento da oferta de alimentos hipercalóricos e

hiperprotéicos.
E) administração de folato e cobalamina

intramuscular, juntamente com outros nutrientes.
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Ahidrogenação da gordura insaturada ocorre durante
a fermentação anaeróbia no rúmen de vacas e
ovelhas e por métodos químicos que adicionam
hidrogênio aos óleos líquidos para formar uma
gordura estável e sólida, os ácidos graxos :

I. A função da membrana celular depende da
configuração tridimensional de seus ácidos
graxos, sendo influenciada pela qualidade dos
lipídeos da dieta.

II. A ingestão dietética de ácidos graxos pode
influenciar a fluidez da membrana e ser prejudicial
para a função celular.

III. Estudos clínicos e epidemiológicos sugerem que
maiores ingestões de ácidos graxos estão
associadas ao risco aumentado de doença
cardíaca coronariana, câncer e outras doenças
orgânicas.

Assinale:

A) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.
B) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
C) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
D) se todas as afirmativas forem verdadeiras.
E) se nenhuma afirmativa for verdadeira.

trans

trans

trans
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Hortaliças são vegetais, geralmente cultivados na
horta, dos quais algumas partes são usadas como
alimento em forma natural. De modo genérico,
compreendem as partes comestíveis das plantas:
raízes, tubérculos, caules, folhas, flores, frutos e
sementes. As hortaliças podem ser cortadas em
formatos diferentes, para atender às exigências
estéticas de certas receitas. Dentre os cortes de
hortaliças abaixo descritos, a designação
INCORRETAé:

A) Juliana: tirinhas de 4 a 5 cm de comprimento por
2 a 3 mm de largura.

B) Chateau: é um corte torneado que se faz com uma
faquinha de ponta, dando uma forma de
amêndoa.

C) Chip: usado para batatas grandes, cortadas em
lâminas muito finas para frituras.

D) Liard: corte em cubo de 1 cm usado para
guarnições simples e mistas de vegetais
compactos.

E) Paille: corte em tirinhas como Juliana.
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O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN) foi proposto pelo Instituto Nacional de
Alimentação e Nutrição em 1976, mas somente em
1990, após a promulgação da Lei nº 8.080/1990, é
que o SISVAN foi estabelecido nacionalmente. O
SISVAN foi concebido sobre três eixos:

I. formular políticas públicas.
II. planejar, acompanhar e avaliar programas sociais

relacionados saúde e assistência social.
III. avaliar a eficácia das ações governamentais.

Dessa forma cumpre seu papel em auxiliar os
gestores públicos na gestão de políticas de
alimentação e nutrição.

Assinale:

A) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.
B) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
C) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
D) se todas as afirmativas forem verdadeiras.
E) se nenhuma afirmativa for verdadeira.

39

A Promoção da Alimentação Saudável (PAS) tem
como objetivo apoiar os estados e municípios
brasileiros no desenvolvimento de ações e
abordagens para a promoção da saúde e a
prevenção de doenças relacionadas à alimentação e
nutrição. Diferentes ações têm sido pensadas para
estimular a autonomia das pessoas para adoção de
práticas alimentares saudáveis. Para tal, os principais
focos são:

A) o apoio a modos de vida saudáveis com a
participação dos profissionais de saúde e de
outros setores pertinentes.

B) a criação de ambientes favoráveis, o
desenvolvimento de habilidades pessoais e
empoderamento, a mobilização e a participação
social.

C) a produção e o consumo de alimentos nacionais
de baixo custo e elevado valor nutritivo, bem como
padrões alimentares mais variados.

D) as recomendações da Estratégia Global para a
Promoção da Alimentação Saudável, Atividade
Física e Saúde, que tem como meta geral a
promoção e proteção à saúde.

E) a obtenção de dados de monitoramento do estado
nutricional e do consumo alimentar das pessoas
que frequentam as Unidades Básicas de Saúde.
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