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O torcedor do Flamengo vai ter que esperar um pouco 
mais que o previsto para ver Adriano de novo em 
campo com a camisa rubro-negra. O atacante se reu-
niu com os médicos do clube, nesta segunda pela 
manhã, no Rio, e foi avisado da possibilidade de ser 
submetido a nova cirurgia no tendão de Aquiles do pé 
esquerdo. O médico José Luiz Runco aguarda resul-
tados de uma série de exames para confirmar a ne-
cessidade da intervenção. 
http://esportes.br.msn.com/futebol/adriano-pode-ser-submetido-a-mais-uma-

cirurgia-no-tornozelo-esquerdo 

 

1) A cerca do termo grifado no fragmento abaixo é 
CORRETO afirmar que: 
 

“O torcedor do Flamengo” 
 
A) Classifica-se morfologicamente como locução 
substantiva e sintaticamente como locução adjetiva; 
B) Classifica-se morfologicamente como adjetivo e 
sintaticamente como predicativo do sujeito; 
C) Possui apenas classificação morfológica que é de 
uma locução prepositiva; 
D) Classifica-se morfologicamente como locução ad-
jetiva e sintaticamente como adjunto adnominal; 
E) A classificação do termo só pode ser uma que é a 
de complemento nominal. 
 
2) Os termos em destaque no fragmento abaixo pos-
sui RESPECTIVA classificação: 
 
“O torcedor do Flamengo vai ter que esperar um pou-
co mais que o previsto para ver Adriano de novo em 
campo com a camisa rubro-negra.” 
 
A) Conjunção integrante e conjunção integrante; 
B) Pronome relativo  e pronome indefinido; 
C) Preposição e pronome relativo; 
D) Conjunção explicativa e partícula de realce; 
E) Partícula expletiva de realce nos dois casos. 
 

O milagre 
 
Naquela cidade as romarias começaram quando cor-
reu o boato do milagre. É sempre assim. Começa 
com um simples boato, mas logo o povo sofredor, 
coitadinho, e pronto a acreditar em algo capaz de mi-
norar sua perene chateação passa a torcer para que 
o boato se transforme numa realidade, para poder 
fazer o milagre a sua esperança. 
Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso, ho-
mem bom, tranquilo, amigo da gente simples, que 
fora em vida um misto de sacerdote, conselheiro, mé-
dico, financiador dos necessitados e até advogado 
dos pobres, nas suas eternas questões com os pode-
rosos. Fora, enfim, um sacerdote na expressão do 
termo: fizera de sua vida um apostolado. Um dia o 
vigário morreu. 

[ ... ] 
 O quarto do vigário ficou sendo uma espécie de mo-
numento à sua memória, já que a prefeitura local não 
tinha verba para erguer sua estátua. 
E foi quando um dia... ou melhor, uma noite, deu-se o 
milagre. No quarto dos fundos da venda, no quarto 
que fora do padre, na mesma hora em que o padre 
costumava acender uma vela para ler seu breviário, 
apareceu uma vela acesa. 
- Milagre!!! – quiseram todos. 
E milagre ficou sendo, pois uma senhora que tinha o 
filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quar-
to, junto à janela, e pediu pela criança. Ao chegar em 
casa, depois do pedido – conta-se -, a senhora en-
controu o filho brincando, fagueiro. 
[ ... ] 
Vinham gente de longe pedir! Chegava povo de tudo 
quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, 
aguardando a luz da vela. Outros padres, coronéis, 
até deputados, para oficializar o milagre. E quando 
eram mais ou menos seis da tarde, hora em que o 
bondoso sacerdote costumava acender sua vela... a 
vela se acendia e começavam as orações. Ricos e 
pobres, doentes e saudáveis, homens e mulheres, 
civis e militares caiam de joelhos, pedindo. 
Com o passar do tempo a coisa arrefeceu. Muitos 
foram os casos de doenças curadas, de heranças 
conseguidas, de triunfos os mais diversos. Mas, como 
tudo passa, depois de alguns anos passara também 
as romarias. Foi diminuindo a fama do milagre e ficou, 
apenas, mais folclore na lembrança do povo. 
O lugarejo não mudou nada. Continua igualzinho co-
mo era, e ainda existe, atrás da venda, o quarto que 
fora do padre. Passamos outro dia por lá. Entramos 
na venda e pedimos ao português, seu dono, que vive 
há muitos anos atrás do balcão, a roubar no peso, 
que nos servisse uma cerveja. O português, então, 
berrou para um pretinho, que arrumava latas de goia-
bada numa prateleira: 
- Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
Achamos o nome engraçado. Qual o padrinho que 
pusera o nome de Milagre naquele afilhado? E o por-
tuguês explicou que não, que o nome do pretinho era 
Sebastião. Milagre era apelido- E por quê? – pergun-
tamos 
- Porque era quem acendia a vela, no quarto do pa-
dre. 

Stanislaw Ponte Preta, Gol de padre. 

 
3) A estrutura oracional em destaque no fragmento 
abaixo possui o mesmo valor da estrutura da letra: 
 
“Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso.” 
 
A) Começa com um simples boato, mas logo o povo 
sofredor, coitadinho; 
B) A acreditar em algo capaz de minorar sua pere-
ne chateação; 
C) Com o passar do tempo a coisa arrefeceu; 
D) A torcer para que o boato se transforme numa 
realidade; 

PORTUGUÊS 
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E) O quarto do vigário ficou sendo uma espécie de 
monumento. 
 
4) A razão pela qual ocorre o sinal de indicativo de 
acento grave no fragmento abaixo, justifica-se em 
detrimento da mesma regra da alternativa: 
 
“Vinham gente de longe pedir! Chegava povo de tudo 
quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela.” 
 
A) Abrimos a porta à picareta; 
B) Quanto às assertivas, aponte a correta; 
C) Assistirei à peça teatral hoje; 
D) Ao retornar à terra da minha infância te ligarei;  
E) Quando chegar à casa me avise. 
 
5) A palavra em destaque no fragmento abaixo pode 
ser substituída sem alteração de sentido pela palavra: 
 
“Com o passar do tempo a coisa arrefeceu.” 
 
A) Esfriou; 
B) Morreu; 
C) Calou-se; 
D) Caiu no esquecimento; 
E) Entusiasmar. 
 
6) O emprego da vírgula no fragmento abaixo se justi-
fica pelas mesmas razões da alternativa: 
 
“E milagre ficou sendo, pois uma senhora que tinha o 
filho doente logo se ajoelhou do lado de fora do quar-
to.” 
 
A) Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês! 
B) Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso, 
homem bom, tranquilo, amigo da gente simples; 
C) Começa com um simples boato, mas logo o povo 
sofredor; 
D) No quarto dos fundos da venda, no quarto que fora 
do padre, na mesma hora em que o padre costumava 
acender uma vela para ler seu breviário; 
E) Continua igualzinho como era, e ainda existe, atrás 
da venda, o quarto que fora do padre. 
 

CHARGE PARA AS QUESTÕES 7 E 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) As vírgulas presente no primeiro período podem 
ser substituídas sem alteração de sentido gramatical 
por: 
 
A) Aspas; 
B) Parênteses; 
C) Ponto final; 
D) Colchetes; 
E) Dois pontos. 
 
8) Ao levar em consideração que o pedido do último 
balão está sendo feito à segunda pessoa do singular, 
ele deve ser grafado de acordo com as diretrizes gra-
maticais que se encontra: 
 
A) Dá-me uns óculos; 
B) Dai-me uns óculos; 
C) Dê-me um óculos; 
D) Dêi-me um óculos; 
E) Dái-me um óculos. 
 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 9 E 10 
 
Aconteceu na Avenida Copacabana, esquina de San-
ta Clara. Uma jovem senhora chamou o guarda e a-
pontou o homem, encostado a um poste:— Prenda 
este homem, que ele está se portando inconveniente-
mente. Era um homem magro, pálido, vestido em ca-
simira velhinha. Não tinha cara de gente má. Ao con-
trário, seus olhos eram doces e mendigos. O policial 
segurou o homem pela lapela. O homem não se me-
xeu. Apenas levantou os olhos e perguntou: - Por 
quê? A senhora estava uma fúria e dizia num fôlego 
só:— Há uma hora este cidadão me segue. Começou 
na lotação. Desceu quando eu desci. Entrei numa loja 
e ele entrou também. Andei um quarteirão e ele an-
dou também. Entrei no mercadinho e ele entrou tam-
bém...— E lhe disse alguma coisa?— Não. Só olhava. 
O guarda soltou a lapela do homem. O homem agra-
deceu. O guarda dirigiu-se ainda à mulher:— Mas ele 
só olhava?— Sim. Mas olhava de maneira obscena. 
O guarda perguntou, então, ao homem:— Você olha-
va de maneira obscena?— Sim. Não sei mentir. Mas 
qualquer um no meu lugar faria o mesmo. 0 senhor já 
viu ela andar? 0 guarda viu depois, quando a mulher 
desistiu da prisão do seu espectador e foi andando. 
Não se deve explicar muito, mas é preciso que se 
diga: era uma moça brasileira. Uma moça de formato 
brasileiro, com movimentos brasileiríssimos. Dessas 
que deviam ter, como certos automóveis, uma tabule-
ta às costas, onde se lesse: "Amaciando". 
 

Antônio Maria 
http://www.sitenotadez.net/cronicas/ 
 
9) A respeito do texto, pode-se concluir CORRETA-
MENTE que: 
 
A) O texto lido apresenta características dissertativas; 
B) Ao substituir o “que” pela conjunção “pois” em: 
“Prenda este homem, que ele está se portando incon-

www.pciconcursos.com.br
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venientemente” o enunciado foge as diretrizes grama-
ticais; 
C) O acento grave em: uma tabuleta às costas. Ocor-
re por indicar uma circunstância de instrumento; 
D) As palavras destacadas em: brasileiríssimos. 
Dessas que deviam ter, como certos automóveis. 
São acentuadas pelo mesmo motivo; 
E) Os adjetivos e o artigo possuem mesmas caracte-
rísticas morfológicas do nome a que se referem em: 
Era um homem magro, pálido. 
 
10) Os verbos em destaque no fragmento abaixo es-
tão classificados CORRETAMENTE na alternativa: 
 
“O guarda dirigiu-se ainda à mulher: — Mas ele só 
olhava? — Sim. Mas olhava de maneira obscena.” 
 
A) Pretérito imperfeito os dois; 
B) Pretérito imperfeito e Pretérito perfeito; 
C) Pretérito imperfeito e Pretérito mais que perfeito; 
D) Pretérito perfeito e Pretérito imperfeito; 
E) Pretérito mais que perfeito e Pretérito perfeito. 

11) Assinale a alternativa que NÃO constitui um ór-
gão da ONU (Organização das Nações Unidas): 
 
A) Conselho de Segurança; 
B) Assembléia Geral; 
C) Conselho de Tutela; 
D) Conselho Econômico e Social; 
E) Conselho de Reabilitação dos Países Emergentes. 
 
12) A globalização constitui por alguns fatores, cujos 
principais estão: o desenvolvimento das tecnologias 
da informação e comunicação e o desenvolvimento 
dos meios de transporte, que proporciona a troca de 
informações e produtos cada vez mais rápidos pelo 
mundo. A seguir, analise as proposições sobre as 
consequências da globalização e marque a alternati-
va CORRETA: 
 
I. A integração e independência econômica cada vez 
maiores entre os países, regiões e continentes. 
II. A concentração da economia mundial nas mãos 
das grandes corporações de empresas transnacio-
nais.  
III. O aumento da concorrência entre as empresas em 
nível nacional e internacional. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e II; 
B) I, apenas; 
C) II e III; 
D) III, apenas; 
E) I, II e III. 
 
 

13) Leia o texto abaixo e responda CORRETAMEN-
TE: 
 
“A visão (...) da realidade brasileira mostra uma socie-
dade bem mais complexa do que a ênfase da esquer-
da no atraso fazia supor. Nas canções (...) o Brasil 
aparece como uma sociedade marcada pela combi-
nação do arcaico e do moderno. A combinação do 
arcaico e do moderno diz respeito, também, aos dife-
rentes momentos políticos vividos pelo país. Para os 
artistas (...)  uma produção cultural que pretenda re-
presentar no plano artístico a sociedade brasileira não 
pode deixar de incorporar os elementos estrangeiros 
que esta mesma sociedade incorpora.” (COELHO, 
1989, p.163). 
 
A qual movimento artístico, surgido no período ditato-
rial, o texto se refere: 
 
A) Tropicália; 
B) MPB; 
C) Jovem Guarda; 
D) Rock and Roll; 
E) Bossa Nova. 
 
14) As Cataratas do Iguaçu, que apresenta um con-
junto de cerca de 270 quedas de água no Rio Iguaçu, 
estão localizadas: 
 
A) No Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai; 
B) No Paraná, na fronteira com o Paraguai; 
C) No Acre, na fronteira com a Bolívia; 
D) No Paraná, na fronteira com a Argentina; 
E) No Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Para-
guai. 
 
15) Relacione os monumentos com seus RESPECTI-
VOS países de localização: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
A ordem CORRETA é: 
 
A) 1.Peru – 2.México – 3.Jordânia – 4.Espanha; 
B) 1.México – 2.Peru – 3.Espanha – 4.Jordânia; 
C) 1.México – 2.Peru – 3.Jordânia – 4.Espanha; 
D) 1.Espanha – 2.Peru – 3.Jordânia – 4.México; 
E) 1.Jordânia – 2.Peru – 3.México – 4.Espanha. 
 
16) No dia 31 de março deste ano, os principais mo-
numentos e pontos turísticos das principais cidades 
do Brasil tiveram suas luzes apagadas por 1 hora, 
para participar da Hora do Planeta 2012. Esse evento 
tem por finalidade simbólica: 
 
A) Diminuir os gastos de energia elétrica dos monu-
mentos; 
B) Chamar a atenção das autoridades para o fato de 
que não se necessita iluminação nos monumentos; 
C) Refletir a questão energética e sua distribuição 
democrática, tendo em vista que em muitas localida-
des ainda não se tem energia elétrica; 
D) Repensar os gastos do dinheiro público com a 
construção de monumentos, enquanto muitas pesso-
as moram em barracões, em péssimas condições de 
vida; 
E) Refletir e incentivar ações sustentáveis e promover 
o uso adequado da energia. 
 
 
 
 

17) Leia o trecho da letra “Carta a Mãe Africa”, do 
GOG, e responda CORRETAMENTE: 
 
“Me imagino arrancado dos seus braços 
Que não me viu nascer, nem meus primeiros passos 
O esboço! É o que tenho na mente do teu rosto 
Por  aqui  de t i  f al am mui to  pouco 
E penso... Qual foi o erro cometido? Por que fizeram 
com a gente isso? O plano fica claro... É o nosso su-
miço O que querem os partidários, os visionários dis-
so Eis a questão...” 
 
Além de criticar o racismo e o preconceito racial no 
Brasil, o autor no trecho acima, expressa seu descon-
tentamento quanto: 
 
A) A Diáspora Africana; 
B) As mortes de africanos; 
C) Ao pouco conhecimento que nós brasileiros temos 
da África; 
D) Aos partidos políticos no tempo da escravidão; 
E) Ao tráfico de crianças africanas durante o período 
colonial. 
 
18) De acordo com o Serviço Geológico do Brasil 
(CPMR), o município de Santa Cecília se encontra 
inserido numa unidade geoambiental denominada de: 
 
A) Depressão Sertaneja; 
B) Superfícies Dissecadas Diversas; 
C) Planícies do Alto Sertão; 
D) Planalto Ambiental da Paraíba; 
E) Depressão da Mata. 
 
19) O distrito de Santa Cecília foi crido por meio da Lei 
estadual nº 3959, em: 
 
A) 13 de dezembro de 1978; 
B) 03 de junho de 1978; 
C) 01 de janeiro de 1978; 
D) 02 de março de 1978; 
E) 16 de janeiro de 1978. 
 
20) Acerca dos aspectos fisiográficos do município de 
Santa Cecília: 
 
I. O potencial de água subterrânea é quase sempre 
alto a muito alto. 
II. A vegetação é composta por Floresta Caducifólia, 
Cerrado e Caatinga. 
III. O clima é caracteristicamente muito quente, com 
estação chuvosa no inverno. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I, apenas; 
B) I e II; 
C) II e III; 
D) II, apenas; 
E) III, apenas. 
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21) De acordo com a resolução RDC n°216/2004 da 
ANVISA, que dispõe sobre o regulamento técnico de 
boas práticas para serviços de alimentação, os esta-
belecimentos que contam com serviço de alimentação 
devem necessariamente implementar Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POPs) relacionados aos 
seguintes itens, EXCETO: 
 
A) Doenças transmitidas por alimentos; 
B) Higiene e saúde dos manipuladores de alimentos; 
C) Controle integrado de vetores e pragas urbanas; 
D) Higienização de instalações, equipamentos e mó-
veis; 
E) Higienização do reservatório de água. 
 
22) Vários fatores relacionados ao ambiente de traba-
lho podem interferir diretamente na produção e pro-
porcionar condições favoráveis para uma boa qualida-
de do trabalho produzido. Assinale a alternativa IN-
CORRETA: 
 
A) Uma temperatura de 22° a 26°C é compatível com 
as operações realizadas numa UAN; 
B) Creme ou amarelo claro são cores adequadas para 
o revestimento das paredes; 
C) A posição da UAN voltada para o nascente propor-
ciona uma boa iluminação natural, mas não é indica-
da em virtude do desconforto térmico; 
D) Deve-se evitar projetos com formas circulares e 
triangulares, pois concentram os ruídos e prejudicam 
a sonorização; 
E) O piso da UAN deve ser de fácil higienização, anti-
derrapante e com inclinação para os ralos, que de-
vem ser sifonados. 
 
23) Sobre as características físicas do lactário, local 
destinado à preparação de fórmulas para lactentes, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) A área de higienização e preparo das mamadeiras 
deve corresponder a 60% da área total do lactário; 
B) Para prevenir a contaminação das mamadeiras 
recomenda-se que não exista nenhuma comunicação 
entre a sala de limpeza e a sala de preparo; 
C) Não é aconselhável o uso de condicionador de ar 
dentro da sala de preparo; 
D) Na ante-sala deve existir um local para armazena-
mento de suprimentos, bem como instalações sanitá-
rias para uso dos funcionários; 
E) Não é recomendada a existência de ralos na sala 
de preparo e na sala de limpeza das mamadeiras.  
 
24) As medidas antropométricas, quando combina-
das, formam os índices antropométricos, que nos per-
mitem comparar a informação individual com parâme-
tros utilizados como referência. O índice antropométri-
co e o ponto de corte recomendado para o diagnósti-
co de excesso de peso em crianças é: 

A) Peso para altura maior que o percentil 99; 
B) IMC para idade maior que o percentil 97; 
C) Peso para idade entre os percentis 15 e 85; 
D) IMC para idade maior que o percentil 80; 
E) Peso para altura entre os percentis 85 e 97. 
 
25) O estado nutricional materno no inicio da gesta-
ção e o ganho de peso adequado durante este perío-
do têm repercussões na saúde da mulher e do bebê. 
Mulheres que ganham peso dentro dos limites pro-
postos têm menor chance de ter filhos nos extremos 
de peso para idade gestacional. Segundo o Institute 
of Medicine (2009), uma gestante obesa deverá ga-
nhar durante toda a gestação: 
 
A) De 5 a 9kg; 
B) De 7 a 11kg; 
C) De 9 a 12kg; 
D) De 6 a 8kg; 
E) De 11 a 16kg.  
 
26) O leite materno é a alimentação mais adequada 
às necessidades nutricionais, fisiológicas e imunológi-
cas do bebê. Até os seis meses de vida a criança de-
ve receber somente o leite materno, sem necessidade 
da inclusão de água, chás e sucos. Julgue as afirma-
ções a seguir, sobre a composição do leite materno, 
em verdadeiro V ou falso F: 
 
( ) O colostro possui maior teor de proteínas, gor-
duras e vitaminas lipossolúveis do que o leite maduro. 
( ) O colostro possui menor concentração de caseí-
na e lactose quando comparado com o leite maduro. 
( ) O leite maduro tem menor teor de lactose quan-
do comparado ao leite de vaca. 
( ) O leite maduro é altamente rico em triglicerí-
deos. 
( ) O teor de proteína do leite maduro varia de 1,2 a 
1,5g/dL, sendo aproximadamente 60% de proteína do 
soro e 40% de caseína. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) F, F, F, V, V; 
B) F, V, V, F, V; 
C) V, F, F, V, F; 
D) V, V, F, V, V; 
E) V, V, F, V, F. 
 
27) Os aminoácidos essenciais são aqueles que nos-
so organismo não sintetiza por si próprio, e por isso 
devemos consumi-los na alimentação. Os aminoáci-
dos são degradados no fígado liberando corpos cetô-
nicos e amônia, que será excretada como uréia. Den-
tre os aminoácidos listados abaixo, NÃO é um amino-
ácido essencial em condições normais: 
 
A) Valina; 
B) Lisina; 
C) Triptofano; 
D) Fenilalanina; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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E) Glutamina. 
 
28) Com relação à regulação do metabolismo da gli-
cose no organismo, assinale a alternativa INCORRE-
TA: 
 
A) A insulina é um hormônio anabólico e o glucagon é 
um hormônio catabólico; 
B) Os hormônios glucagon e cortisol estimulam a pro-
dução de glicose hepática; 
C) A insulina estimula a captação de glicose pelo teci-
do adiposo e muscular; 
D) Em resposta à ingestão de carboidratos, a concen-
tração de insulina diminui imediatamente; 
E) Quando as reservas de glicogênio hepático são 
depletadas, como no jejum prolongado por exemplo, 
ocorre a neoglicogênese. 
 
29) A Área Muscular do Braço Corrigida (AMBc) é 
uma medida útil na avaliação da composição corpo-
ral, refletindo a magnitude das mudanças do tecido 
muscular. Esta medida avalia a reserva de tecido 
muscular corrigindo a área óssea. É obtida por meio 
de fórmulas de acordo com o gênero e utilizando as 
seguintes medidas: 
 
A) Área de gordura do braço e dobra cutânea do bí-
ceps; 
B) Dobra cutânea subescapular e peso atual; 
C) Circunferência do braço e dobra cutânea do trí-
ceps; 
D) Circunferência muscular do braço e circunferência 
do braço; 
E) Dobra cutânea do tríceps e IMC. 
 
30) Pacientes que fazem uso do fármaco anticoagu-
lante Warfarina, para não necessitarem de uma dose 
maior deste medicamento, devem evitar consumir 
suplementos ou alimentos muito ricos no seguinte 
micronutriente: 
 
A) Zinco; 
B) Vitamina K; 
C) Vitamina D; 
D) Ferro; 
E) Ácido fólico. 
 
31) É uma anemia hipercrômica macrocítica não me-
galoblástica que cursa com perda de peso, língua lisa 
e vermelha, diarreia, fadigabilidade fácil e extremida-
des frias. É causada por deficiência na ingestão ou 
por algum fator que interfira no metabolismo de um 
certo micronutriente. Assinale a alternativa que cor-
responde ao tipo de anemia que teve as característi-
cas descritas acima: 
 
A) Anemia por deficiência de ácido fólico; 
B) Anemia por deficiência de vitamina B12; 
C) Anemia por deficiência de ferro; 
D) Anemia hemolítica; 
E) Anemia falciforme. 

32) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma característica da dieta de um paciente com do-
ença do refluxo gastroesofágico: 
 
A) Volume diminuído e concentrado; 
B) Isenta em alimentos excitantes da mucosa; 
C) Normo tendendo a hiper-hídrica; 
D) Hiperprotéica; 
E) Hiperglicídica;  
 
33) Pacientes com doença celíaca sofrem com diar-
réia, perda de peso e distensão abdominal, devido a 
um intenso processo inflamatório crônico na mucosa 
intestinal. O tratamento contempla a restrição de al-
guns alimentos que podem exacerbar o processo: 
 
I. Pão integral. 
II. Arroz. 
III. Biscoito de centeio. 
IV. Tapioca. 
V. Biscoito Cream-cracker. 
VI. Cuscuz. 
VII. Biscoito de polvilho. 
VIII. Cerveja sem álcool. 
 
Dos alimentos listados acima, os celíacos podem con-
sumir somente: 
 
A) I, II, III, V, VIII; 
B) II, III, VI, VII; 
C) II, IV, VI, VII; 
D) I, III, IV, VI, VIII; 
E) II, IV, V, VI. 
 
34) Analise as afirmações abaixo sobre o tratamento 
nutricional na Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-
da (AIDS): 
 
I. Para pacientes sintomáticos, a recomendação de 
proteína e energia é maior. 
II. Pacientes com AIDS apresentam aumento dos tri-
glicerídeos e redução do HDL- colesterol. 
III. No caso de diarréia, deve-se utilizar triglicerídeos 
de cadeia média (TCM) na alimentação. 
IV. A inclusão de ômega-3 na alimentação é indicada 
para pacientes com AIDS. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) III e IV; 
B) I e II; 
C) II e III; 
D) I e IV; 
E) Todas estão corretas. 
 
35) Com relação à conduta nutricional no Infarto Agu-
do do Miocárdio (IAM), analise as afirmações abaixo: 
 
I. Durante as primeiras horas após o IAM sugere-se 
repouso alimentar, não superior a 12 horas. 
II. As primeiras refeições devem ser de temperatura e 
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consistência normais. 
III. A dieta deve ser fracionada em pequenos volumes 
de 3 à 4 vezes ao dia. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I; 
B) II; 
C) I e II; 
D) I e III; 
E) II e III. 
 
36) A conduta nutricional para pacientes com insufici-
ência renal crônica em hemodiálise se baseia nas 
seguintes recomendações, EXCETO: 
 
A) Oferta calórica de 30 a 35kcal/kg/dia para manu-
tenção do peso; 
B) Restrição hídrica de 500mL somada ao volume de 
diurese nas 24h; 
C) Consumo de sódio não superior a 1500mg/dia; 
D) Suplementação de vitaminas hidrossolúveis, princi-
palmente C, complexo B e ácido fólico; 
E) Suplementação de cálcio e fósforo e restrição de 
potássio. 
 
37) A Insuficiência Renal apresenta inúmeras reper-
cussões negativas no crescimento e desenvolvimento 
de crianças e adolescentes. São consequências da 
doença renal crônica nessa faixa etária, EXCETO: 
 
A) Retardo no crescimento; 
B) Déficit no desenvolvimento sexual e cognitivo; 
C) Resistência à insulina; 
D) Hipertensão por aumento na produção de eritropoi-
etina; 
E) Anorexia, náuseas e vômitos decorrentes da sín-
drome urêmica. 
 
38) A formação de cálculos no trato urinário é um fe-
nômeno multifatorial que resulta da supersaturação 
urinária, nucleação, agregação, retenção e cresci-
mento dos cristais. Existem vários tipos de cálculos 
renais que diferem em composição e patogênese. 
 
Assinale verdadeiro V ou falso F sobre a conduta nu-
tricional em cada caso: 
 
( ) Uma dieta restrita em cálcio deve ser incentiva-
da para pacientes hipercalciúricos. 
( ) Beterraba, amendoim e chocolate são alimentos 
ricos em oxalato. 
( ) O sódio contribui bastante para elevar o cálcio 
urinário 
( ) A ingestão de alimentos ricos em potássio pode 
exercer efeito protetor contra a formação de cálculos. 
 
A) V, F, F, V; 
B) F, V, V, V; 
C) F, V, F, F; 
D) V, V, V, F; 

E) F, V, V, F. 
 
39) O pneumotórax é uma complicação comum na 
terapia parenteral e ocorre, na maioria das vezes, 
quando a infusão do cateter é feita por um funcionário 
inexperiente. Essa complicação é do tipo: 
 
A) Metabólica; 
B) Infecciosa; 
C) Mecânica; 
D) Hemorrágica; 
E) Oclusiva. 
 
40) Sobre as características gerais da terapia nutricio-
nal via enteral, analise as afirmações abaixo: 
 
I. A dieta em que os macronutrientes apresentam-se 
na sua forma totalmente hidrolisada é chamada oligo-
mérica. 
II. Os triglicerídeos de cadeia média não necessitam 
digestão e por isso são indicados nas dietas de má 
absorção. 
III. Quanto maior a osmolalidade da solução infundi-
da, mais lento será o esvaziamento gástrico. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e III; 
B) II e III; 
C) I e II; 
D) Nenhuma está correta; 
E) Todas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




