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Vendem-se espécies 

 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 
 

por Cristine Gerk 
 
A comunidade científica descobriu uma nova maneira 
de financiar seus projetos: explorar a vaidade huma-
na, vendendo os nomes científicos de animais e plan-
tas para pessoas que queiram aparecer. Você paga e 
ganha o direito de batizar criaturas recém-
descobertas, que passarão a ser conhecidas pelo seu 
nome. Esse mercado é liderado pelo Instituto Scripps 
(supportscripps.ucsd.edu), da Universidade de San 
Diego, que se especializou no negócio - e trabalha 
com vermes e moluscos. Prefere criaturas mais gra-
ciosas? Procure a Biopat (www.biopat.de), que está 
vendendo os nomes de 100 novas espécies, como 
sapos e orquídeas. 
 
http://super.abril.com.br/mundo-animal/vendem-se-especies-
614402.shtml 
 
1) Acerca do verbo presente no título do texto sabe-se 
que: 
 
A) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
não existe sujeito com o qual ele concorde; 
B) Está no plural porque a gramática normativa o exi-
ge, não podendo ficar no singular; 
C) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
o sujeito o exige; 
D) Pode ficar no singular como no plural que não há 
erro, haja vista que, empregado com a partícula “se”, 
admite-se esta construção; 
E) Só poderia ficar no plural se fosse empregado com 
uma preposição mais a partícula “se” como: Precisam
-se de professores. 
 
2) Os dois pontos usados no fragmento abaixo, foi 
empregado pelo mesmo motivo na alternativa: 
 
“Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de:” 
 
A) Assim, olhei para ele e falei: Não te amo mais; 
B) Tem-se que acertar esta questão: Vale muitos pon-
tos; 
C) Tem-se que acertar muitas questões: Para ser a-
provado; 
D) Comprou vários vestidos novos: Era louca por ves-
tidos; 
E) Ser ou não ser. Eis a questão. 
 

FRAGMENTO PARA A QUESTÃO 3  
 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 

por Cristine Gerk 
 
3) As palavras em destaques no fragmento são acen-
tuadas, RESPECTIVAMENTE por: 
 
A) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde ambas terminam em ditongos decrescentes e a 
segunda por ser uma paroxítona terminada em “l”; 
B) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo decrescente, a 
terceira termina em ditongo crescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”; 
C) Todas são paroxítonas, sendo duas terminadas em 
ditongo crescente e uma terminada em “L”; 
D) Todas são proparoxítonas, onde a primeira e ter-
ceira são terminadas em ditongos e a segunda termi-
nada em “L”; 
E) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo crescente, a ter-
ceira termina em ditongo decrescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”. 
 
4) A respeito da charge abaixo é CORRETO afirmar 
que: 

http://www.ivancabral.com/ 
 
I. A substituição da preposição “pra”, pela preposição 
“para”, deixa a frase de acordo com a vigência grama-
tical. 
II. A palavra “só” possui valor semântico de um advér-
bio, permanecendo assim, invariável. 
III. A substituição do pronome possessivo “teu” pode 
ser substituído por “seu” que a frase permanece de 
acordo com as diretrizes gramaticais.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 

PORTUGUÊS 
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C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 

Dois amigos e um chato 
 
Os dois estavam tomando um cafezinho no boteco da 
esquina, antes de partirem para as suas respectivas 
repartições. Um tinha um nome fácil: era o Zé. O outro 
tinha um nome desses de dar cãibra em língua de 
crioulo: era o Flaudemíglio. 
Acabado o café o Zé perguntou: - Vais pra cidade? 
- Vou - respondeu Flaudemíglio, acrescentando: - 
Mas vou pegar o 434, que vai pela Lapa. Eu tenho 
que entregar uma urinazinha de minha mulher no la-
boratório da Associação, que é ali na Mem de Sá. 
Zé acendeu um cigarro e olhou para a fila do 474, que 
ia direto pro centro e, por isso, era a fila mais piruada. 
Tinha gente às pampas. 
- Vens comigo? - quis saber Flaudemíglio. 
- Não - disse o Zé: - Eu estou atrasado e vou pegar 
um direto ao centro. 
- Então tá - concordou Flaudemíglio, olhando para a 
outra esquina e, vendo que já vinha o que passava 
pela Lapa: - Chi! Lá vem o meu... - e correu para o 
ponto de parada, fazendo sinal para o ônibus parar. 
Foi aí que, segurando o guarda-chuva, um embrulho 
e mais o vidrinho da urinazinha (como ele carinhosa-
mente chamava o material recolhido pela mulher na 
véspera para o exame de laboratório...), foi aí que o 
Flaudemíglio se atrapalhou e deixou cair algo no 
chão. 
O motorista, com aquela delicadeza peculiar à classe, 
já ia botando o carro em movimento, não dando tem-
po ao passageiro para apanhar o que caíra. Flaude-
míglio só teve tempo de berrar para o amigo: - Zé, 
caiu minha carteira de identidade. Apanha e me entre-
ga logo mais. 
O 434 seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a 
carteira do outro. Já estava chegando perto quando 
um cidadão magrela e antipático e, ainda por cima, 
com sorriso de Juraci Magalhães, apanhou a carteira 
de Flaudemíglio. 
- Por favor, cavalheiro, esta carteira é de um amigo 
meu - disse o Zé estendendo a mão. 
Mas o que tinha sorriso de Juraci não entregou. Exa-
minou a carteira e depois perguntou: - Como é o no-
me do seu amigo? 
- Flaudemíglio - respondeu o Zé. 
- Flaudemíglio de quê? - insistiu o chato. 
Mas o Zé deu-lhe um safanão e tomou-lhe a carteira, 
dizendo: - Ora, seu cretino, quem acerta Flaudemíglio 
não precisa acertar mais nada! 
 

Stanislaw Ponte Preta 
 
 
5) A respeito do uso das vírgulas no fragmento abai-
xo, pode-se concluir que: 
 
“O motorista, com aquela delicadeza peculiar à clas-
se, já ia botando o carro em movimento.” 

A) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
B) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram um termo com valor explicativo; 
C) Estão empregadas de forma facultativa, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
D) Se forem substituída por parênteses, a frase fica 
incongruente com a norma culta; 
E) Se forem substituída por travessões, a frase entra 
em divergência com a norma culta. 
 
6) A respeito do verbo destacado no fragmento abai-
xo, conclui-se que: 
 
“não dando tempo ao passageiro para apanhar o que 
caíra” 
 
A) Está conjugado no presente do indicativo; 
B) Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo; 
C) Está conjugado no futuro do presente; 
D) Está conjugado no pretérito mais-que-perfeito; 
E) Está conjugado no presente do subjuntivo. 
 
7) Observando as alternativas abaixo, conclui-se que 
está CORRETA:   
 
A) Ao substituir a preposição do fragmento “O 434 
seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a cartei-
ra” pelo termo “afim de”, a frase permanece com o 
mesmo valor semântico; 
B) Ao colocar o acento indicativo de crase, antes da 
palavra “sua” em “antes de partirem para as suas res-
pectivas repartições” acarreta uma discordância à 
norma culta; 
C) A palavra em destaque ao lado classifica-se como 
um pronome indefinido. “O outro tinha um nome des-
ses de dar cãibra em língua de crioulo.”; 
D) A supressão do artigo em “era o Flaudemíglio.” 
Concatena uma incongruência às regras gramaticais; 
E) A classificação do sujeito do verbo em “ - Vais pra 
cidade?” classifica-se como elíptico. 
 
8) Sabe-se que está CORRETA a alternativa: 
 
A) O verbo “querer” está grafado de forma incorreta 
“quis saber Flaudemíglio.” Sendo aceito porque as 
crônicas possuem a licença poética; 
B) A introdução de uma vírgula antes da conjunção 
aditiva em “Eu estou atrasado e vou pegar um direto 
ao centro.” Deixa a frase de acordo com as regras 
gramaticais; 
C) A substituição da conjunção adversativa em “Mas o 
que tinha sorriso de Juraci não entregou” pela conjun-
ção “todavia”, altera o sentido do enunciado; 
D) Ao substituir a palavra peculiar em “aquela delica-
deza peculiar à classe” por “de não origem” deixa a 
frase com mesmo valor semântico; 
E) Sabe-se que há uma estrutura oracional aditiva em 
“Eu estou atrasado e vou pegar um direto ao centro.” 
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9) O vocábulo em destaque no fragmento: “Foi aí que, 
segurando o guarda-chuva, um embrulho e mais o 
vidrinho da urinazinha” 
 
Pluraliza-se: 
 
A) Os dois termos, pois os dois são substantivos; 
B) Apenas o primeiro termo, por ser um verbo ligado a 
um substantivo;  
C) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um adjetivo; 
D) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um substantivo; 
E) Os dois termos, por ser um verbo ligado a substan-
tivo. 
 
10) A respeito da frase presente na imagem abaixo é 
CORRETO afirmar que:  

A) Cada período possui apenas um verbo; 
B) Cada período possui três verbos; 
C) A classe gramatical da palavra, conhecer, é a mes-
ma nos dois períodos; 
D) A classe gramatical da palavra, viajar, é a mesma 
nos dois períodos; 
E) As palavras “viajar  e conhecer”  assumem  formas 
nominais de gerúndio.  

11) Surgida no final da década de 1950, no Rio de 
Janeiro, a Bossa Nova constituía um subgênero musi-
cal derivado do samba, e que teve forte influência do 
Jazz norte-americano. A Bossa Nova acabou se 
transformando em um dos mais influentes movimen-
tos da história da Música Popular Brasileira. A seguir, 

assinale a alternativa que traz a cantora que foi consi-
derada “a musa” da Bossa Nova: 
 
A) Dori Caymmi; 
B) Claudette Soares; 
C) Elizeth Cardoso; 
D) Nara Leão; 
E) Sylvia Telles. 
 
12) Foi criado com o intuito de garantir a livre circula-
ção de pessoas dos países membros sem a necessi-
dade de apresentação de visto; possibilitar a integra-
ção econômica e cultural entre os países membros; 
representar os interesses dos países membros em 
acordos com outros blocos econômicos. O bloco foi 
fundado em 1969, e atualmente possui Bolívia, Co-
lômbia, Equador e Peru como representantes. Esta-
mos falando do(a): 
  
A) Comunidade Andina de Nações; 
B) Pacto da América do Sul; 
C) Mercado Comum do Sul; 
D) Bloco Sul-americano; 
E) Pacto Comercial do Sul. 
 
13) Observe a charge abaixo e avalie as proposições: 

 
 
I. A educação brasileira é estabelecida levando em 
conta a cor da pele. 
II. A charge denuncia a precariedade do ensino públi-
co brasileiro. 
III. A população branca historicamente teve melhores 
oportunidades em ter uma educação de qualidade. 
IV. No Brasil, somente as escolas particulares são 
capazes de oferecer uma educação de qualidade. 
 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) I, II e III. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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14) A Operação Monte Carlos, que expediu mais de 
80 mandados judiciais, inclusive ao empresário Carlos 
Augusto Ramos – o Carlinhos Cachoeira –, repercutiu 
bastante nesse mês de abril. Essa operação tem se 
constituído como uma ação conjunta entre a Polícia 
Federal e o Ministério Público Federal do estado de 
Goiás, cujo objetivo tem sido: 
 
A) Prender a quadrilha acusada de clonar chassis de 
caminhões; 
B) Desarticular uma quadrilha envolvida em explora-
ção de máquinas caça-níqueis; 
C) Atuar grupos políticos envolvidos no “caixa 2”; 
D) Desmontar uma quadrilha que agia dentro de ca-
deias públicas; 
E) Prender contrabandistas paraguaios que entram no 
país através da Ponte da Amizade. 
 
15) A Serra do Teixeira é onde se encontra a saliên-
cia do Pico do Jabre, ponto culminante da Paraíba. A 
referida serra está localizada em qual município parai-
bano: 
 
A) Boqueirão; 
B) Cabaceira; 
C) Conceição; 
D) Maturéia; 
E) Barra de São Miguel. 
 
16) Toda construção humana é chamada de patrimô-
nio cultural, pois é o que vem sendo legado de gera-
ção a geração e faz com que não tenhamos de rein-
ventar a roda de tempos em tempos. Com isso em 
mente, assinale a única alternativa que NÃO traz um 
exemplo de patrimônio cultural imaterial do Brasil: 
 
A) A Capoeira; 
B) O Samba; 
C) Hip Hop; 
D) O Forró; 
E) O Bumba-meu-boi. 
 
17) Vegetação litorânea paraibana que apresenta ma-
tas, manguezais e cerrados; formada por gramíneas, 
arbustos tortuosos, predominantemente representa-
dos, entre outras espécies, por batiputás e mangabei-
ras. Estamos falando do(a): 
 
A) Mata Ciliar; 
B) Brejo; 
C) Caatinga; 
D) Estuário; 
E) Tabuleiro. 
 
18) Sobre a história do município de Santo André, 
assinale V para as proposições verdadeiras e F para 
as falsas: 
 
(   ) No período em que foi distrito, o município de 
Santo André teve o nome de Mucuitu. 
(    ) Por meio da lei estadual nº 2747, de 2 de janeiro 

de 1962, o distrito de Santo André passou a pertencer 
ao novo município de Gurjão. 
(    ) Santo André foi elevado à categoria de município 
em 1994, por meio da lei estadual nº 5906. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V – V – F; 
B) F – V – F; 
C) V – V – V; 
D) F – F – F; 
E) F – F – V. 
 
19) Segundo dados demográficos publicados no por-
tal eletrônico do IBGE (2010), a população de Santo 
André estava em torno de: 
 
A) 2,6 mil habitantes; 
B) 2,4 mil habitantes; 
C) 2,5 mil habitantes; 
D) 2,7 mil habitantes; 
E) 2,9 mil habitantes. 
 
20) Acerca dos aspectos fisiográficos do município de 
Santo André, de acordo com o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú, forma-
da por maciços e outeiros altos; 
B) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto da Borborema, cuja 
vegetação desta unidade é formada por Florestas 
Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das áreas 
agrestes; 
C) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto do Agreste, cujo 
relevo é geralmente movimentado, com vales profun-
dos e estreitos dissecados; 
D) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 
e apresenta clima Tropical Temperado; 
E) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú paraiba-
no, e seu clima é semiárido, com riscos de secas. 

21) Segundo a resolução da ANVISA que estabelece 
procedimentos de boas práticas para serviços de ali-
mentação, o responsável pelas atividades de manipu-
lação dos alimentos deve ser comprovadamente sub-
metido a curso de capacitação, que aborde necessari-
amente os seguintes temas, EXCETO: 
 
A) Boas práticas; 
B) Manejo dos resíduos; 
C) Doenças transmitidas por alimentos; 
D) Contaminantes alimentares; 
E) Manipulação higiênica dos alimentos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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22) A estrutura organizacional de uma UAN pode ser 
representada de forma literal ou gráfica. Qual o instru-
mento que, de forma gráfica, torna clara a divisão das 
unidades administrativas e a delegação de autoridade 
entre estas unidades: 
 
A) Regulamento; 
B) Estatuto; 
C) Regimento; 
D) Formulário; 
E) Organograma. 
 
23) Durante o planejamento físico de um estabeleci-
mento de produção de refeições, o nutricionista deve 
avaliar determinados aspectos relacionados ao ambi-
ente de trabalho, para que eles não interfiram negati-
vamente na qualidade da refeição produzida. Sobre 
estes aspectos, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) As portas que dão acesso a área interna da UAN 
devem ser isentas de borracha de vedação na parte 
inferior, a fim de evitar acúmulo de sujidades; 
B) O piso deve ser de cerâmica, com rejuntes de ci-
mento, para facilitar a limpeza; 
C) Não devem existir ralos na área de preparação de 
alimentos, mesmo que sifonados; 
D) Devem existir lavatórios exclusivos para a higiene 
das mãos na área de manipulação; 
E) O comprimento da área de pré-preparo e cocção de 
alimentos deve ser no máximo 3,5 vezes maior que a 
largura.  
 
24) Com relação ao controle da saúde e à higiene dos 
manipuladores de alimentos, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Os uniformes dos manipuladores devem ser troca-
dos, no mínimo, a cada 2 dias; 
B) Os manipuladores com cabelos longos devem pren-
dê-los e protegê-los com touca, já aqueles com cabe-
los curtos não precisam fazê-lo;  
C) Os manipuladores não devem falar, cantar, assobi-
ar, comer ou manipular dinheiro durante o desempe-
nho de suas atividades; 
D) As manipuladoras de alimentos não devem ter   
unhas grandes e devem pintar as unhas somente com 
esmaltes de cor clara; 
E) Antes de iniciar as atividades, os manipuladores 
devem tirar todos os objetos de adorno pessoal, so-
mente alianças são permitidas.  
 
25) O ganho de peso adequado da gestante durante o 
pré-natal é primordial para a saúde do bebê. Gestan-
tes com IMC pré-gestacional adequado devem ganhar, 
por semana, nos segundo e terceiro trimestres: 
 
A) 0,3kg; 
B) 0,4kg; 
C) 0,5kg; 
D) 0,6kg; 
E) 0,7kg. 

26) O processo de envelhecimento é acompanhado de 
várias mudanças fisiológicas que podem interferir na 
nutrição do idoso. Considere as seguintes afirmativas: 
 
I. A função absortiva do intestino delgado é prejudica-
da, dentre outros fatores, pela diminuição no número 
de células absortivas.  
II. A ausência parcial de dentes ou o uso de próteses 
inadequadas acarreta prejuízos no processo de masti-
gação e digestão dos alimentos. 
III. A musculatura faríngea não é afetada na velhice, e 
por isso a deglutição nos idosos não está prejudicada.  
IV. Há diminuição da produção de ácidos biliares no 
fígado, o que prejudica a absorção de gorduras.  
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I, II e IV; 
B) I, II e III; 
C) II, III e IV; 
D) II e IV; 
E) I, II, III e IV. 
 
27) A percentagem de adequação do peso atual em 
relação ao ideal é utilizada para classificar o estado 
nutricional. Considera-se obesidade quando o percen-
tual de adequação do peso for superior a: 
 
A) 90%; 
B) 110%; 
C) 120%; 
D) 140%; 
E) 160%. 
 
28) Qual o valor de circunferência da cintura que clas-
sifica o indivíduo do gênero masculino com “risco ele-
vado” de complicações metabólicas associadas à obe-
sidade: 
 
A) 80cm; 
B) 88cm; 
C) 90cm; 
D) 94cm; 
E) 102cm. 
 
29) Qual a conduta mais adequada na dietoterapia de 
pacientes com insuficiência renal crônica em tratamen-
to dialítico: 
 
A) Restrição de sódio e aumento no consumo de pro-
teínas, das quais ao menos 50% devem ser de alto 
valor biológico; 
B) A administração de suplementos de vitaminas hi-
drossolúveis e lipossolúveis, tendo em vista as gran-
des perdas destes nutrientes na diálise; 
C) Restrição proteica e a consequente redução na 
ingestão de fósforo e cálcio; 
D) Aumento na ingestão de derivados do leite e soja, 
ricos em proteínas de alto valor biológico; 
E) Ingestão de potássio inferior a 6g/dia, sendo neces-
sária uma restrição mais rigorosa para pacientes em 
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tratamento conservador.  
 
30) Qual alimento NÃO pode fazer parte da dieta de 
um paciente com insuficiência renal crônica, sobretudo 
se ele estiver anúrico: 
 
A) 1 maçã média; 
B) 5 morangos; 
C) 2 folhas de alface; 
D) 1 tomate pequeno; 
E) 1 copo de água de coco. 
 
31) Já está bem documentada a capacidade das fibras 
alimentares de prevenir doenças cardiovasculares e 
câncer de intestino, conforme sua solubilidade. Dos 
exemplos de fibras listados abaixo, o único que NÃO 
possui efeito na redução do colesterol plasmático é: 
 
A) Pectina; 
B) Lignina; 
C) Frutooligossacarídeos (FOS); 
D) Goma Psyllium; 
E) Betaglicanos. 
 
32) Na terapia nutricional de pancreatites, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) É indicada suplementação com glutamina na pan-
creatite grave; 
B) Os lipídeos estimulam pouco o pâncreas quando 
infundidos via endovenosa; 
C) Ao se optar pela via enteral, as fórmulas elementa-
res são as mais indicadas; 
D) A infusão da dieta enteral no duodeno é bem tolera-
da; 
E) Pode haver necessidade de suplementação enzi-
mática junto às refeições.  
 
33) São recomendações durante o tratamento nutricio-
nal da diarréia, EXCETO: 
 
A) Evitar leite e derivados; 
B) Evitar água de coco e bebidas gaseificadas; 
C) Consumir fibras solúveis; 
D) Evitar doces concentrados; 
E) Evitar alimentos fermentativos. 
 
34) A avaliação nutricional em pacientes com AIDS 
deve considerar as alterações nutricionais, metabóli-
cas e morfológicas, bem como o impacto do tratamen-
to medicamentoso. Sobre este tema, assinale a alter-
nativa INCORRETA: 
 
A) A impedância bioelétrica é um instrumento impor-
tante para avaliar a massa celular corpórea nestes 
pacientes; 
B) Albumina sérica, triglicerídeos, colesterol total e 
suas frações são exames que devem fazer parte da 
avaliação laboratorial; 
C) A avaliação subjetiva global e o recordatório de 24 
horas são instrumentos indicados para a avaliação 

nutricional; 
D) Com relação aos micronutrientes, a deficiência de 
vitamina B12 é a mais encontrada em pacientes soro-
positivos;  
E) A perda de peso não intencional só é um sinal de 
alerta se for superior a 10% do peso usual.  
 
35) A combinação brasileira mais popular, arroz e fei-
jão, saboreada em todas as regiões do país, é consi-
derada adequada pelos nutricionistas, pois formam 
uma dupla perfeita com relação a adequação proteica. 
Eles se complementam, pois o aminoácido que está 
em falta em um, sobra no outro. O arroz e o feijão são 
deficientes nos seguintes aminoácidos, RESPECTIVA-
MENTE: 
 
A) Triptofano e lisina; 
B) Metionina e valina; 
C) Lisina e metionina; 
D) Triptofano e metionina; 
E) Metionina e leucina. 
 
36) A terapia de nutrição enteral (TNE) consiste num 
conjunto de procedimentos terapêuticos empregados 
para manutenção ou recuperação do estado nutricio-
nal por meio de nutrição enteral. A respeito deste as-
sunto, classifique as afirmações abaixo como verda-
deiras V ou falsas F: 
 
( ) Está indicada a TNE nos casos de queimaduras 
e íleo paralítico. 
( ) A gastrostomia é utilizada geralmente quando a 
duração da TNE é superior a 6 semanas.  
( ) Quando a sonda esta localizada na porção gás-
trica devem ser administradas dietas hiposmolares.  
( ) As complicações mais frequentes da alimentação 
enteral são as gastrintestinais, como a diarréia.  
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) F, F, V, V; 
B) V, F, V, F; 
C) V, V, F, V; 
D) F, V, V, V; 
E) F, V, F, V. 
 
37) Antes da cada infusão de dieta enteral, os resí-
duos gástricos devem ser verificados, e a alimentação 
deve ser suspensa se os resíduos forem superiores a: 
 
A) 100mL; 
B) 130mL; 
C) 150mL; 
D) 230mL; 
E) 250mL. 
 
38) Em nutrição parenteral (NP), uma solução estéril 
de nutrientes é infundida via intravenosa por meio de 
um acesso venoso periférico ou central. A respeito 
deste assunto, assinale a alternativa CORRETA: 
 






 

CONCURSO PÚBLICO SANTO ANDRÉ 
NUTRICIONISTA  - 7 - 

 

A) A NP deve ser usada sempre que necessária, inde-
pendentemente da situação de terminalidade do paci-
ente; 
B) A NP periférica geralmente não atende a demanda 
energética do paciente e por isso é indicada para perí-
odos curtos; 
C) A NP é indicada para pacientes com necessidade 
de repouso intestinal, como no caso de pacientes com 
choque séptico e edema agudo de pulmão; 
D) As duas veias mais utilizadas para acesso venoso 
central apresentam altas taxas de complicações infec-
ciosas; 
E) As complicações metabólicas mais comuns da NP 
incluem pneumotórax e flebite.  
 
39) A contagem de carboidratos nos últimos 20 anos 
passou a ser recomendada como mais uma ferramen-
ta de apoio nutricional no tratamento do Diabetes Mel-
litus (DM) e pode ser utilizada por portadores de DM 
tipo 1 e tipo 2 em uso de insulina. Sobre a contagem 
de carboidratos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Tem como objetivo otimizar o controle glicêmico em 
função de menores variações das glicemias pós-
prandiais; 
B) Quase 100% do carboidrato consumido é converti-
do em glicose em um tempo que varia de 15 minutos a 
2 horas; 
C) As gorduras são o nutriente que menos afeta a gli-
cemia, tendo em vista que somente 10% podem ser 
convertidos em glicose; 
D) A prioridade deve ser a qualidade do carboidrato 
consumido, e não mais a quantidade total do mesmo; 
E) Os carboidratos não-refinados apresentam uma 
série de vantagens como menor índice glicêmico e 
maior saciedade.  
 
40) Julgue os itens abaixo em falso F ou verdadeiro V 
sobre interação droga-nutriente: 
 
( ) Dieta hiperglicídica pode retardar a absorção do 
fármaco paracetamol. 
( ) O antibiótico ciprofloxacina deve ser ingerido jun-
tamente com leite.  
( ) A azatioprina é um imunossupressor que deve 
ser ingerido junto às refeições.  
( ) O diurético furosemida deve ser ingerido junto à 
primeira refeição do dia.  
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) F, F, F, V; 
B) V, V, V, F; 
C) V, V, F, V; 
D) F, V, F, F; 
E) V, F, F, V. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 







