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1) O fragmento abaixo foi retirado do livro Usina de 
José Lins do Rego. Observe-o:  
 
“E era assim que se defendia da sêde, nos meses de 
sêca. A água cortava sabão, mas sempre servia para 
se. E quanto mais a usina crescia, quanto mais cres-
cesse, teria imundice para despejar.  
Então o povo cercava as cacimbas, cobrindo-as de 
fôlhas de catolé para que os urubus não metessem. 
Agora porém o açude estava cercado e ninguém po-
dia meter a mão, porque era êle que matava a sêde 
da usina.” 
 
Sabe-se que no contexto linguístico moderno, as pa-
lavras em destaque NÃO possuem acentuação gráfi-
ca. Isto ocorre por que: 
 
I. A língua em seu aspecto linguístico está em cons-
tante transformação o que ocasiona mudanças nos 
signos fonológicos. 
II. A língua está em constante transformação, neste 
caso em específico, ocorre  uma mudança histórica 
das palavras em seu aspecto gráfico e fonológico.  
III. A língua, conforme mostra o texto, se modifica me-
diante aos aspectos sociais. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) I, II e III; 
E) N.D.A. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 2, 3 E 4. 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se pa-
ra o Rio de Janeiro, contra a vontade do pai, para 
iniciar os estudos no conservatório da cidade. “Uma 
idéia fixa me acompanha como o meu destino! Tenho 
culpa, porventura, por tal cousa, se foi vossemecê 
que me deu o gosto pela arte a que me dediquei e se 
seus esforços e sacrifícios fizeram-me ganhar ambi-
ção de glórias futuras?”, escreveu ao pai, aflito e  
cheio de remorso por tê-lo contrariado. “Não me culpe 
pelo passo que dei hoje. [...] “Nada mais lhe posso 
dizer nesta ocasião, mas afirmo que as minhas inten-
ções são puras e espero desassossegado a sua bên-
ção e o seu perdão”, completou.  
http://musicaclassica.folha.com.br 

 
2) Acerca dos termos destacados nos fragmentos 
abaixo, pode-se concluir CORRETAMENTE que: 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se 
para o Rio de Janeiro.” 

“Não me culpe pelo passo que dei hoje.” 
 
A) O primeiro termo pode ficar antes do verbo que a 
estrutura oracional perante a norma culta não seria 
alterada, o mesmo aconteceria com o  segundo pro-
nome, caso fosse transposto para depois do verbo; 
B) Os dois termos devem por obrigação permanece-
rem nos respectivos lugares, haja vista que, qualquer 
mudança implica infração às normas gramaticais; 
C) A obrigatoriedade do pronome antes do verbo   
ocorre apenas no segundo caso, sendo o primeiro 
facultativo, podendo estar antes ou após o verbo; 
D) No primeiro caso observa-se o uso de uma lingua-
gem informal, pois o pronome deve ficar antes do ver-
bo o que justifica o emprego dos padrões cultos gra-
maticais o que se observa no segundo termo em des-
taque; 
E) Transpondo o, ME, para depois do verbo observa-
se uma linguagem com características eruditas, ele-
vando o nível de comunicação existente no fragmen-
to. 
 
3) A leitura do fragmento abaixo, deixa-se acrescentar 
que: 
 
“escreveu ao pai, aflito e cheio de remorso por tê-lo 
contrariado.” 
 
A) Observa-se no fragmento acima uma carga se-
mântica com valor restritivo inerente à vinculação com 
estruturas de ligação da contextualização anterior; 
B) A estrutura oracional presente no fragmento acima, 
reitera características causais que norteiam aspectos 
prévios do texto; 
C) A consequência é algo marcante e determinante 
no período acima, pois as marcas da oralidade e es-
crita sintetizam este limiar; 
D) Está cheio de remorso, denota a conclusão do pe-
ríodo em detrimento aos aspectos previamente abor-
dados; 
E) A concretização do fragmento acima, conota a res-
trição denotativa, presente em todo o fragmento.   
 
4) Observando corretamente as características gra-
maticais do fragmento abaixo, aponte a única alterna-
tiva CORRETA: 
 
“Nada mais lhe posso dizer nesta ocasião, mas afirmo 
que as minhas intenções são puras e espero desas-
sossegado a sua bênção e o seu perdão.” 
 
A) A inserção do acento grave após a palavra desas-
sossegado ratificaria a idéia expressa sem alteração 
na vigência normativa; 
B) Por reiterar as características verbais, a palavra 
desassossegado propicia a omissão do acento grave;  
C) A conjunção, e, nos dois casos possuem valores 
distintos, sendo o primeiro conclusivo e o segundo 
aditivo; 
D) A substituição da vírgula por um ponto e vírgula, 
antes da conjunção adversativa permeia as diretrizes 
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gramaticais; 
E) Observa-se na primeira oração uma indetermina-
ção do sujeito, em razão da conjugação verbal. 
 
5) A leitura da charge permite concluir que: 

http://www.ivancabral.com/search/label/educa%C3%A7%C3%A3o 

 
I. A substituição da palavra, QUE, pela palavra, quan-
to, deixa-se acrescentar a concordância estrutural 
coerente com as normas gramaticais.  
II. O acréscimo da conjunção, E, no segundo balão, 
precedendo a conjunção NEM, ratifica a ideia poster-
gada conclusiva já expressa.  
III. A acentuação da palavra saúde, ocorre pelas mes-
mas regras gramaticais encontradas na palavra raíz. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) Todas estão corretas; 
E) II. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 6 A 10 
 
 Especialistas concordam que é papel do ensino fun-
damental e médio — e não apenas da universidade 
— cooperar de alguma forma com o processo de for-
mação dos futuros profissionais. Isso não implica en-
sinar jovens estudantes a mexer com planilhas de 
cálculos ou a empreender um novo negócio. Requer, 
sim, dar-lhes recursos para lidar com a realidade e, 
por exemplo, com a competição que um dia virá. En-
tão, a dúvida que permanece é: nossas escolas de 
fato cumprem essa tarefa? 
 Carlos Alberto Ramos, professor do Departamento de 
Economia da Universidade de Brasília, aponta falhas 
nessa missão. Ele identifica um abismo na transição 

entre o sistema escolar e o mercado de trabalho. 
“Nosso modelo educacional é muito segmentado,      
e os conhecimentos de línguas e matemática, por 
exemplo, são muito diferentes dos valores compreen-
didos durante a vida profissional”, defende. 
 O despreparo dos jovens, portanto, é patente. “Desde 
cedo, é preciso ensinar as crianças a pensar e a se 
adequar a novas realidades”, diz Ramos. “Elas con-
tam, inclusive, com uma vantagem para isso: são 
mais flexíveis a mudanças e estão sempre abertas a 
novas tecnologias”. Infelizmente, conclui o especialis-
ta, não é isso o que acontece nas escolas.  
 O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho é um fundamento no país, estabele-
cido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, conjunto de normas que dá o norte ao sistema 
educacional brasileiro. Portanto, tal tarefa cabe a to-
dos os níveis do ensino básico, dos cinco aos 17   
anos. 
Para Cláudio de Moura Castro, especialista em edu-
cação, as escolas de ensino infantil e fundamental 
oferecem aos estudantes, geralmente, a proposta 
correta para a capacitação para a vida profissional. 
Isso significa: ensinar a ler, escrever e falar adequa-
damente já durante a alfabetização infantil. O proble-
ma, segundo o especialista, aparece no ensino mé-
dio. “Nesse nível, as escolas são desmotivadoras, 
oferecendo conteúdos específicos para que os alunos 
estejam preparados para o vestibular”, afirma. “Mas, 
na verdade, não preparam o estudante para nada”.                                                                             
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/bom-profissional-se-faz-escola 

 
6) Acerca dos aspectos linguísticos do primeiro pará-
grafo do texto é CORRETO afirmar que: 
 
A) Ao fazer uso da  preposição, em, após o verbo im-
plicar no primeiro parágrafo, far-se-á emprego da nor-
ma culta, haja vista que, este verbo admite esta rela-
ção de uso da preposição sem alteração de sentido 
do verbo; 
B) A substituição da palavra, que, em (a competição 
que um dia virá) por, qual, reitera a denotação de 
conjunção integrante; 
C) Os dois pontos expressam um sentido denotativo 
de um período composto subordinativo apositivo; 
D) A fim de manter o nexo gramatical, os travessões 
podem ser substituídos por: aspas, parênteses e vir-
gulas, pois mesmo assim não haverá infração às nor-
mas cultas; 
E) A caracterização estrutural inicial do texto se dá de 
forma enfática, norteando a dissertação argumentati-
va de um modo especial pela pergunta no fim do pa-
rágrafo.  
 
7) A alternativa INCORRETA referente ao texto é: 
 
A) Ao trocar a palavra segmentado por dividido ou 
segmentário não se infringe os aspectos semânticos 
e sinonímicos do texto; 
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B) Transpondo para o discurso indireto a fala do se-
gundo parágrafo, obtém-se: Ele identifica um abismo 
na transição entre o sistema escolar e o mercado de 
trabalho, afirmando que o nosso modelo educacional; 
C) A substituição da preposição, dos, em “O despre-
paro dos jovens” pela preposição “ a “ altera a classifi-
cação sintática da expressão; 
D) A substituição da conjunção, portanto, em “O des-
preparo dos jovens, portanto, é patente.” Por “O des-
preparo dos jovens; é, pois, patente. Denota uma al-
teração da conclusão para explicação; 
E) A palavra, inclusive, presente no terceiro parágrafo 
transmite uma noção de adição em relação aos com-
ponentes textuais do período.  
 
8) A respeito do emprego do sinal indicativo de crase 
no fragmento abaixo, conclui-se que o mesmo motivo 
do emprego encontra-se na alternativa: 
 
“O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho”. 
 
A) Fui à Roma do Papa; 
B) Assiste-se às aulas de português; 
C) Sejam bem-vindos à nossa escola; 
D) Fizemos referência à Maria e não ao João; 
E) Todo o trabalho foi aberto à lápis.  
 
9) A acentuação da palavra abaixo, ocorre pela mes-
ma regra de acentuação da palavra que se encontra 
na alternativa: 
 
“são mais flexíveis” 
 
A) É um fundamento no país; 
B) O ensino básico, dos cinco aos 17 anos; 
C) Nesse nível, as escolas são desmotivadoras; 
D) Oferecendo conteúdos específicos; 
E) Especialistas concordam que é papel do ensino 
fundamental e médio. 
 
10)  Acerca do gênero textual, conclui-se CORRETA-
MENTE que: 
 
A) Possui características dissertativas, pois as diretri-
zes deste gênero textual norteia todo  o texto; 
B) A caracterização predominante neste texto é a in-
junção, apesar de apresentar diretrizes dissertativas; 
C) A quebra da estrutura dissertativa do texto, ocorre 
dentre outros fatores, pelo uso da segunda pessoa, 
rompendo com a impessoalidade textual,  no frag-
mento: “nossas escolas de fato cumprem essa tare-
fa?”; 
D) Ao relatar seus pensamentos, ocorre a predomi-
nância do relato pessoal com características injunti-
vas; 
E) O texto foge a alguns padrões normativos. O ex-
cesso de parágrafos é um deles. 
 

11) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre aspectos geográficos, turísticos, eco-
nômicos e políticos da Paraíba: 
 
(    ) A Mesorregião da Borborema é rica em artesana-
to de couro, bordados e renda renascença, além de 
relíquias arqueológicas com inscrições rupestres. 
(   ) Lajedo de Pai Mateus em Serra Branca, vem 
crescendo com o turismo rural, a cada ano, possui 
cerca de 100 enormes blocos de granito distribuídos 
em cerca de 1km². 
(    ) Segundo o IBGE/2010 o setor terciário está so-
frendo declínio gradativo, ao receber a população pro-
veniente do setor primário. 
(    ) Natural de Conceição, Wilson Leite Braga foi go-
vernador por dois mandatos, além de exercer os car-
gos de Senador, Deputado Federal e atualmente é 
Deputado Estadual pelo mesmo estado. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – F – F – F;  
B) V – F – V – F; 
C) V – F – F – V;  
D) F – V – V – F;  
E) V – V – F – V.  
 
12) O Governo do Estado da PB, por meio da Compa-
nhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP), defi-
niu, recentemente, as datas para a execução do pro-
cesso de pré-seleção de mais de um mil paraibanos, 
que serão capacitados profissionalmente, visando 
vaga na construção de uma fábrica da Fiat. O proces-
so será voltado para alguns municípios paraibanos 
inicialmente. (disponível em http://www.paraiba.pb.gov.br  fevere-
iro/2012- texto com modificações). 
 
De acordo com a informação acima, uma fábrica da 
FIAT  será construída no município de: 
 
A) Itambé - PE; 
B) Alhandra - PB; 
C) Santa Rita - PB; 
D) Goiana - PE; 
E) Igarassu - PE. 
 
13) Leia o texto abaixo, julgue as afirmativas e mar-
que a alternativa CORRETA: 
 
Considerada uma legenda da cultura paraibana, mo-
rou por mais de trinta anos debaixo de uma loca na 
zona rural de Monteiro, onde criou seus filhos. Desde 
os sete anos de idade tocava um instrumento que era 
fabricado por ela mesmo, que se utiliza de caniço reti-
rado do mato. Hoje aos 87 anos, mora em uma casa 
doada pelo INCRA e já recebeu importantes prêmios 
como Revelação da Música Popular Brasileira e Or-
dem do Mérito Cultural.  Essa ilustríssima é conside-
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rada por muitos como a  “Rainha do Pífano” e chama-
se: 
 
A) Maria da Penha do Nascimento – Dona Maroca da 
loca; 
B) Maria de Fátima dos Santos – Fafá da loca; 
C) Isabel Marques – Zabé da loca; 
D) Josefa da Silva – Zefa da loca; 
E) Severina da Silva – Dona Biu da loca. 
 
14) Com relação ao turismo e desenvolvimento eco-
nômico no Estado da Paraíba, julgue as afirmativas 
abaixo e marque a alternativa CORRETA:  
 
I. Em mais de 100 quilômetros de extensão, desde a 
fronteira com o Rio Grande do Norte até os limites 
com o estado de Alagoas, as praias se sucedem exi-
bindo cenário cinematográfico, tendo a natureza e a 
tranquilidade como protagonistas principais. 
II. No município de Pitimbu, o destaque é para 
“Tambaba”, primeira praia naturista do Nordeste. 
III. O ecoturismo é uma exploração econômica pouco 
destrutiva que objetiva gerar recursos conservando a 
natureza. 
IV. O roteiro cultural Caminhos do Frio acontece anu-
almente, no período de julho a agosto, quando o in-
verno na região serrana do Brejo Paraibano chega a 
uma temperatura abaixo dos 15 graus. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e IV;   
B) Apenas as afirmativas I, III e IV;  
C) Apenas as afirmativas III e IV;   
D) As afirmativas I, II, III e IV;  
E) Apenas a afirmativa III. 
 
15)  Marque a alternativa CORRETA. 
 
Um dos eventos mais tradicionais do carnaval brasi-
leiro é o Desfile das Escolas de Samba na Marquês 
de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em 2011, sagrou-se 
campeã do desfile das escolas de samba do Rio de 
Janeiro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Imperatriz Leopoldinense; 
B) Mangueira; 
C) Unidos da Tijuca; 
D) Beija Flor de Nilópolis; 
E) Salgueiro. 
 

16) Kim Jong-un (foto abaixo)  herdou o poder do pai 
em um país onde o governo comunista liderado por 
Kim Jong-il desenvolveu ao longo dos anos uma polí-
tica militarista, com um polêmico programa nuclear 
que continua provocando atritos com a comunidade 
internacional.  O país chama-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Coréia do Sul; 
B) Vietnã; 
C) Coréia do Norte; 
D) Cingapura;  
E) Taiwan.  
 
17) Observe a imagem abaixo, julgue as afirmativas e 
marque a alternativa INCORRETA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pelo programa “Minha Casa Minha Vida” do início 
das obras até a conclusão e entrega da obra para 
apartamentos e habitações residenciais (casas) é de 
aproximadamente (24 a 60 meses), independente do 
tamanho do empreendimento. 
II. São condições para o “Minha Casa Minha Vida” ter 
sido beneficiado anteriormente em programas de ha-
bitação social do governo. 
III. Os recursos do “Minha Casa Minha Vida”  vem do 
Orçamento Geral da União e do Banco Mundial dos 
quais, são liberados conforme cronograma, após vis-
torias realizadas pela Construtora responsável pela 
obra. 
IV. O programa habitacional do governo foi lançado 
pela presidenta Dilma Rousseff com o objetivo de 
construir 1 milhão de casas nas cidades com popula-
ção acima de 50 mil habitantes e para famílias que 
possuem renda de até 5 salários mínimos. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas II e IV;   
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas I e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
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18) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre o município de Conceição na Paraíba: 
 
(   ) O município está localizado na Macrorregião de 
Itaporanga-PB. 
(    ) Filho ilustre do município, Ascendino Leite escri-
tor e jornalista, escreveu Confins do Mundo e as Fé-
rias de Nicanor.  
(    ) O município foi criado através da lei de Nº 757, 
datada de 08 de outubro de 1981 e de acordo com 
último censo do IBGE, a comunidade possui uma po-
pulação de mais de vinte mil habitantes. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – F – F;  
B) V – F – F;  
C) V – F – V;  
D) F – F – V;  
E) V – V – F.  
 
19) Leia o texto abaixo e marque a alternativa COR-
RETA. 
 
Autor confesso dos ataques em seu primeiro depoi-
mento à Justiça Anders Behring Breivik (foto abaixo), 
disse que queria salvar a Europa do Islamismo e do 
Marxismo. O militante ultradireitista, autor confesso 
dos atentados de 22 de julho em 2011, que deixaram 
77 mortos, aguarda para ser julgado em abril de 
2012. O Massacre foi no país da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Espanha;  
B) Noruega; 
C) Irlanda;  
D) Inglaterra; 
E) Suécia. 
 
20) Segundo dados Agropecuários com relação à  
economia do município de Conceição: 
 
I. Na condição do produtor total (masculino e femini-
no) o número de estabelecimentos agropecuários na 
área urbana já ultrapassa a zona rural. 
II. Na condição legal do produtor - Sociedade anôni-
ma ou por cotas de responsabilidade limitada o núme-
ro de estabelecimentos agropecuários já chega a 30 
estabelecimentos com investimentos do Banco do 
Nordeste. 

III. Nos Produtos da lavoura temporária (Milho em 
grão) o número de estabelecimentos agropecuários 
não chega a 500 (quinhentas unidades) devido à falta 
de investimentos na irrigação e clima da região. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I;    
B) Apenas a afirmativa II;  
C) Apenas as afirmativas I e II;   
D) Apenas a afirmativa III;  
E) As afirmativas I, II e III. 

21) Conhecendo o fator de correção da melancia co-
mo 2,17 e sendo o seu per capita equivalente a 150g, 
o valor requerido, em kg, para suprir a demanda de 
20 comensais é, aproximadamente: 
 
A) 6,5; 
B) 6,7; 
C) 6,9; 
D) 7,1; 
E) 7,5. 
 
22) A eficiência do lactário dependerá muito da sua 
localização e da distribuição exata das áreas de tra-
balho. O lactário consiste basicamente de três seto-
res, sendo: 
 
A) Sala de estocagem de gêneros, sala de limpeza de 
mamadeiras e sala de preparo de mistura; 
B) Ante-sala, sala de preparo de mistura e sala de 
limpeza de mamadeiras; 
C) Sala de recepção, sala de estocagem de gêneros 
e sala de distribuição; 
D) Sala de distribuição das mamadeiras, sala de pre-
paro e sala de recepção; 
E) Sala de estocagem de gêneros, ante-sala e sala de 
limpeza de mamadeiras. 
 
23) Um retorno financeiro que garanta a qualidade e a 
continuidade do serviço prestado é necessário para o 
bom funcionamento de uma UAN. Por isso, a análise 
de custos é muito importante dentro da empresa. Os 
custos podem ser classificados em fixos, variáveis, 
diretos e indiretos. Entende-se por custo indireto: 
 
A) Aquele que pode ser apropriado diretamente ao 
produto e é imputado através de estimativa; 
B) Aquele que não pode ser apropriado diretamente 
ao produto e não varia em função da produção do 
bem ou serviço; 
C) Aquele que mantém relação direta com o volume 
de produção ou serviço; 
D) Aquele que é imputado através de estimativa ou 
rateio e não agrega valor diretamente ao produto; 
E) Os gastos necessários para colocar o produto no 
mercado. 
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24) Com relação à terapia nutricional na pancreatite 
aguda, quanto à estimulação que os vários nutrientes 
exercem sobre o pâncreas, assinale a alternativa IN-
CORRETA: 
 
A) As proteínas ou aminoácidos oferecidos por via 
parenteral não estimulam a secreção exócrina pan-
creática; 
B) A infusão de dieta no jejuno é bem tolerada, e não 
estimula a resposta secretória exócrina pancreática; 
C) A administração de proteínas no estômago ou duo-
deno estimula a resposta secretória pancreática; 
D) A infusão parenteral de lipídeos não estimula a 
secreção exócrina pancreática; 
E) A oferta de lipídeos por via enteral no jejuno deve 
ser evitada, visto que causa grande estimulação pan-
creática. 
 
25) São fatores que interferem na terapia nutricional 
da pancreatite crônica, sendo as causas fundamen-
tais da desnutrição e perda de peso, EXCETO: 
 
A) Secreção enzimática reduzida; 
B) Febre; 
C) Esteatorréia; 
D) Intolerância a glicose; 
E) Dor. 
 
26) Estudos mostram que idosos com menor IMC têm 
maior mortalidade. NÃO é uma causa de perda pon-
deral em idosos: 
 
A) Redução do apetite, pela redução do olfato e das 
papilas gustativas; 
B) Preenchimento mais rápido do antro e saciedade 
precoce; 
C) Má absorção intestinal pela colonização bacteriana 
anormal; 
D) Interações medicamentos x nutrientes; 
E) Sedentarismo.  
 
27) A Gastrostomia Endoscópica Percutânea (PEG) é 
um dos métodos mais utilizados para administração 
da nutrição enteral, e a mortalidade relacionada a 
este procedimento é menor que 1%. As complicações 
maiores da colocação da PEG ocorrem em 1% a 4% 
dos pacientes e as menores ocorrem em 4% a 33% 
dos pacientes (MEIER, 2008). Dentre as complica-
ções listadas abaixo, todas decorrentes da PEG, assi-
nale aquela que ocorre mais frequentemente: 
 
A) Fístula gastrocolicocutânea; 
B) Perfuração e hemorragia; 
C) Infecção na periostomia; 
D) Peritonite; 
E) Aspiração pulmonar. 
 
28) O sistema 3 em 1 (3:1) de nutrição parenteral sig-
nifica que todos os componentes encontram-se mistu-
rados em um mesmo recipiente. Este sistema surgiu 
na França em 1972, para substituir o sistema de múl-

tiplos frascos, até então bastante utilizado. São vanta-
gens do sistema 3 em 1, EXCETO: 
 
A) Possibilidade de remoção de substâncias de uma 
bolsa já preparada; 
B) Melhor utilização e assimilação dos nutrientes; 
C) Redução dos custos de equipos intravenosos, co-
nectores e seringas; 
D) Facilidade de administração; 
E) Redução da taxa de complicações metabólicas. 
 
29) A incapacidade dos ventrículos em manter um 
fluxo sanguíneo adequado para todo o corpo caracte-
riza a insuficiência cardíaca. Suas manifestações in-
fluenciam diretamente no estado nutricional do paci-
ente. São as principais e as mais frequentes manifes-
tações da insuficiência cardíaca: 
 
A) Tosse, dispnéia, edema periférico e fadiga; 
B) Asma cardíaca, palpitações, febre e insônia; 
C) Sudorese, dificuldade de cicatrização, dispnéia e 
tonturas; 
D) Caquexia, descamação da pele, saciedade preco-
ce e tosse; 
E) Cianose, oligúria, febre e formigamento dos mem-
bros inferiores. 
 
30) Na criança desnutrida observam-se várias altera-
ções clínicas e bioquímicas, e não se pode definir o 
seu estado nutricional somente pelas medidas antro-
pométricas. A afirmação que não corresponde a alte-
rações frequentemente encontradas na desnutrição é: 
 
A) Ocorre atrofia da mucosa gástrica e hipocloridria, 
possibilitando o aumento do número de infecções; 
B) No marasmo, as proteínas plasmáticas estão nor-
mais ou levemente diminuídas; 
C) No kwashiorkor é comum ocorrer diarréia, hepato-
megalia e esteatose hepática; 
D) No marasmo a deficiência é predominantemente 
protéica, assim as crianças tornam-se caquéticas; 
E) No kwashiorkor ocorrem alterações quantitativas e 
qualitativas no colágeno e melanina, resultando em 
lesões cutâneas e cabelos quebradiços. 
 
31) A restrição de potássio na dieta deve ser rigorosa 
para pacientes em hemodiálise, sobretudo para os 
anúricos. Para um correto aconselhamento dietético é 
indispensável conhecer a quantidade de potássio nos 
alimentos. Dentre os alimentos citados abaixo, assi-
nale o que possui menor teor de potássio por porção: 
 
A) 1 banana prata média; 
B) 1 kiwi médio; 
C) ½ copo de água de coco; 
D) 1 concha pequena de feijão; 
E) 1 maçã média. 
 
32) É um antiinflamatório e imunossupressor, que 
aumenta o apetite provocando ganho de peso, retém 
sódio e água gerando edema, diminui a síntese pro-
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téica e aumenta os requerimentos das vitaminas B6, 
A e C devido ao aumento da secreção urinária. Esta 
descrição se refere ao seguinte fármaco: 
 
A) Ciprofloxacino; 
B) Corticosteróide; 
C) Propanolol; 
D) Colestiramina; 
E) Tamoxifeno. 
 
33) Assinale qual parâmetro antropométrico reflete 
mais adequadamente a verdadeira magnitude das 
mudanças do tecido muscular: 
 
A) Prega cutânea triciptal; 
B) Circunferência muscular do braço; 
C) Área muscular do braço corrigida; 
D) Circunferência do braço; 
E) Área de gordura do braço. 
 
34) O Índice Creatinina-Altura (ICA), onde a dosagem 
de creatinina urinária de 24 horas correlaciona-se 
com o músculo esquelético, é utilizada como parâme-
tro para identificar: 
 
A) A reserva protéica somática; 
B) A competência imunológica do indivíduo; 
C) A taxa de filtração glomerular; 
D) O grau de insuficiência renal; 
E) A taxa de oxidação de creatinina. 
 
35) São recomendações dietéticas para pacientes 
com AIDS, quando entram em quadro de diarréia re-
sultante de enteropatia, EXCETO: 
 
A) Evitar leite e derivados; 
B) Preferir fibras solúveis; 
C) Aumentar o fracionamento da dieta; 
D) Dieta zero; 
E) Beber bastante líquido. 
 
36) Os objetivos principais, na terapia nutricional do 
diabetes mellitus tipo 2, são atingir e manter normais 
a glicemia, os lipídeos séricos e a pressão arterial. 
Para isso, NÃO se sugere: 
 
A) Redução de gordura saturada na dieta; 
B) Aumento da atividade física; 
C) Dieta de baixo valor energético; 
D) Perda de peso moderada; 
E) Restrição energética moderada. 
 
37) Na fase não-dialítica da insuficiência renal crôni-
ca, recomenda-se uma dieta com 0,6g/kg/dia de pro-
teínas para pacientes com taxa de filtração glomerular 
inferior a: 
 
A) 80mL/min; 
B) 60mL/min; 
C) 40mL/min; 
D) 25mL/min; 

E) 10mL/min. 
 
38) Uma alimentação equilibrada que promova bene-
fícios para a manutenção da saúde é essencial para a 
sobrevivência do ser humano, que para isso deve 
dispor de alimentos em quantidades suficientes e  
adequadas. Correlacione os nutrientes listados abaixo 
com suas respectivas características: 
 
I. Proteínas. 
II. Gorduras. 
III. Carboidratos. 
IV. Vitaminas. 
V. Minerais. 
 
( ) Compostos químicos inorgânicos necessários 
em pequenas quantidades para crescimento, conser-
vação e reprodução do ser humano. 
( ) Compostos químicos orgânicos que são fontes 
alternativas de energia. 
( ) Substâncias orgânicas necessárias em peque-
nas quantidades para crescimento e manutenção da 
vida. 
( ) Envolvidas na formação e manutenção das célu-
las e dos tecidos do corpo. 
( ) Grupo de compostos formados por carbono, hi-
drogênio e oxigênio. 
 
A) IV, III, V, II, I; 
B) I, II, III, V, IV; 
C) V, II, IV, I, III; 
D) IV, I, V, II, III; 
E) V, III, IV, I, II. 
 
39) O ganho de peso é o melhor indicador do estado 
nutricional da criança abaixo de 1 ano. Espera-se um 
ganho de peso diário, no primeiro e segundo semes-
tres de vida, de RESPECTIVAMENTE: 
 
A) Acima de 15g/dia e acima de 10g/dia; 
B) Acima de 20g/dia e acima de 15g/dia; 
C) Acima de 30g/dia e acima de 20g/dia; 
D) Acima de 400g/dia e acima de 600g/dia; 
E) Acima de 600g/dia e acima de 400g/dia. 
 
40) Com relação às características gerais da compo-
sição do leite materno, assinale a alternativa INCOR-
RETA: 
 
A) A quantidade de proteína do leite humano varia de 
1,2 a 1,5g/Dl; 
B) A lactose é o carboidrato mais expressivo no leite 
maduro; 
C) O conteúdo lipídico é constituído por 97% de trigli-
cerídeos; 
D) A imunoglobulina A (IgA) é a principal imunoglobu-
lina do leite humano; 
E) O colostro possui maior teor de lactose e gordura 
do que o leite maduro. 
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