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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Sonho brasileiro 
 

Adriana Nicacio e Luiza Villaméa 
 

Há décadas brasileiros migram em busca de 
oportunidades em outros países. Mas o mundo mudou 
e hoje já se vê uma versão verde-amarela do “american 
dream”. A força da economia brasileira passou a atrair 
a mão de obra estrangeira como não se via desde o 
pós-guerra. Ao contrário da década de 1950, quando o 
País incentivava a entrada de trabalhadores com pouca 
qualificação, hoje chegam cada vez mais profissionais 
experientes vindos dos Estados Unidos, da Europa e de 
outros países da América do Sul. “Observamos um 
aumento significativo de pedidos de visto de trabalho, 
muito ligado ao aumento dos investimentos e da 
expansão da indústria. O desempenho da economia 
brasileira está projetando o País. Temos uma imagem 
diferente do passado”, diz o presidente do Conselho 
Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida. 

Nos últimos cinco anos, o Ministério do 
Trabalho concedeu quase 190 mil autorizações de 
trabalho. E os pedidos só crescem. Apenas nos 
primeiros nove meses de 2010 foram 39.057 vistos 
emitidos. Estima-se que a cifra atinja a casa dos 46 mil 
quando for fechado o balanço do ano. O holandês 
Maarten Markink, 43 anos, está entre os estrangeiros 
que acabam de desembarcar a trabalho no Brasil. 
Diretor financeiro da Pearle Latam, especializada em 
equipamentos óticos, Markink assumiu em agosto 
passado o escritório da empresa em São Paulo, aberto 
no ano anterior. “A combinação do desenvolvimento 
econômico com a estabilidade política faz as 
oportunidades”, afirma o executivo. “E a classe média 
brasileira está crescendo cada vez mais.” Depois de 
viver quatro anos na Dinamarca e sete na Itália, 
Markink conta que o processo de adaptação dele e da 
família em São Paulo foi muito tranquilo. Com mulher 
e três filhos, o executivo já faz planos de passar os 
próximos anos no País. 

Processo similar vivem famílias recém-
chegadas a Macaé, no Rio de Janeiro. Mônica Mello, 
dona da empresa Welcome Expats, especialista em 
receber profissionais expatriados, relata que todos os 
dias chegam especialistas em exploração de petróleo 
em alto-mar na cidade, principalmente depois que os 
Estados Unidos proibiram a perfuração em águas 
profundas no leste do Golfo do México, após o 
vazamento de petróleo, em junho de 2010. Ela lembra 
que a cadeia de fornecedores da Petrobras é enorme e 
que o Brasil não tem mão de obra suficiente para 
atender à procura. “Os americanos são a maioria, mas 
há imigrantes do Equador, Colômbia, Venezuela e 
Argentina que vêm em busca de uma vida melhor”, 
diz. 

É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips, 
que encontraram a qualidade de vida que desejavam no 
Brasil. O casal está há seis meses em Macaé, com duas 
filhas pequenas, depois de uma temporada na Holanda. 
O marido não pode dar entrevistas, mas Lyndie conta 
que, apesar de achar a Holanda mais organizada e com 
melhores escolas do que o Brasil, o custo de vida 
holandês é muito alto. Ela diz que ama seu país e sente 
muita falta do resto da família, que mora nos Estados 
Unidos. Por isso, quando o marido foi chamado para 
trabalhar num projeto da empresa de exploração de 
petróleo no Brasil, hesitou. “Como o contrato é de dois 
anos e seis meses, aceitei”, diz Lyndie. A remuneração 
também era maior. “Estou muito feliz. Aqui temos um 
quintal grande, empregados e plano de saúde. Acho o 
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as 
pessoas são encantadoras”, derrete-se. 

Tratar da adaptação de estrangeiros ao País é a 
especialidade da advogada Tania Maluf Cardoso, dona 
da TMC Human Resources Services, em São Paulo. 
Ela está no ramo há quase uma década e meia, mas diz 
que jamais tinha visto um janeiro como este mês, que 
sequer terminou. “Duas novas multinacionais já 
bateram à minha porta”, comenta, feliz da vida. Até a 
primeira semana de fevereiro, Tania precisa cuidar da 
realocação de seis famílias, vindas dos Estados Unidos, 
da Espanha, do México e da Suíça. E o mercado deve 
continuar aquecido. Sócio da consultoria 
PricewaterhouseCoopers, Edmar Perfetto avalia que o 
aumento da importação de mão de obra é uma 
tendência que se consolida, porque “as economias do 
Hemisfério Norte estão com desenvolvimento modesto 
e dificuldade de gerar empregos.” 

 Distante das limitações impostas pela situação 
econômica em outras partes do mundo, o Brasil é um 
dos principais países do mundo na mira dos 
investidores estrangeiros e prevê a entrada recorde de 
capital este ano. Por isso, parte da mão de obra que 
chega faz planos para ficar uma longa temporada. 
Consultor de empresas formado em economia, o 
português André Nogueira, 29 anos, chegou há dois 
anos no Brasil, quando a crise econômica já havia se 
instalado na Europa. Ele garante que não fugiu da 
crise. “Eu estava trabalhando em Portugal. Vim em 
busca de experiência”, ressalta Nogueira. “E estou 
muito feliz.” Não é para menos. Na semana passada, 
ele acertava os detalhes de sua primeira troca de 
emprego no País – para uma situação melhor, é claro. 
E são muitos os profissionais conhecidos de Nogueira 
que estão se preparando para fazer trajetória similar à 
dele. Todos na esperança de que o sonho brasileiro seja 
duradouro. 

www.istoe.com.br 
 

1. Considerando o contexto da reportagem, assinale a 
alternativa que justifica o título. 
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A. O título da reportagem se justifica pelo fato de que 
os estrangeiros conseguem o sucesso profissional 
com o qual os brasileiros sonham.  

B. O sonho brasileiro é uma versão verde-amarela do 
“american dream” (sonho americano) porque assim 
como os Estados Unidos, o atual mercado de 
empresas brasileiras tem oferecido oportunidades 
promissoras de trabalho aos americanos, a exemplo 
do casal Jay e Lyndie Phillips, citado na 
reportagem. 

C. “Sonho brasileiro” significa que, finalmente, o 
Brasil realizou o seu grande sonho de projetar o 
país no mercado internacional e globalizado, 
constituindo-se como uma nação economicamente 
estável e atraente para os investidores do mundo 
inteiro. 

D.  “Sonho brasileiro” significa o sonho de que o 
Brasil oferece oportunidades de sucesso 
profissional e melhor qualidade de vida, atraindo, 
dessa forma, profissionais estrangeiros. 

E. O “sonho brasileiro” em contraposição ao 
“american dream” (sonho americano) constitui uma 
resposta brasileira, especialmente aos Estados 
Unidos, diante da crise internacional que abalou o 
mundo inteiro, no sentido de acolher os americanos 
e outros estrangeiros oferecendo-lhes oportunidades 
promissoras de trabalho. 

 
2. Sobre o texto, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Na afirmação “mas o mundo mudou” está contida a 

compreensão de que hoje o Brasil não exporta mais 
mão de obra para outros países, ao contrário, “a 
força da economia brasileira passou a atrair a mão 
de obra estrangeira”. 

B. Os grandes beneficiários da economia brasileira são 
somente os profissionais qualificados advindos do 
continente americano. 

C. Apenas atualmente, com o aquecimento da 
economia nacional, o Brasil passou a promover 
uma política de incentivo à entrada de profissionais 
de outros países no mercado nacional. 

D. A fim de atestar a veracidade das informações, a 
reportagem utiliza-se somente de dados estatísticos, 
como o número de vistos de trabalho fornecido pelo 
Ministério do Trabalho. 

E. A imagem do Brasil que se tem hoje diferente do 
passado, conforme afirmação do presidente do 
Conselho Nacional de Imigração, refere-se ao fato 
de que a economia brasileira alcançou um 
desempenho significativo capaz de atrair 
profissionais qualificados advindos de mercados 
internacionais. 

 
3. Sobre as informações relativas aos vistos de trabalho 

solicitados no Brasil por profissionais estrangeiros, 
julgue as seguintes assertivas. 

 

I. A média dos vistos concedidos nos últimos 
cinco anos pelo Ministério do Trabalho é em 
torno de 38 mil. 

II. A estimativa é que o número de pedidos de visto 
de trabalho cresça. 

III. Em 2010, quando o balanço do ano for fechado, 
o número de pedidos de visto de trabalho 
atingirá a cifra de 46 mil. 

IV. O número de vistos concedidos no ano de 2010 
se manteve dentro da média dos últimos cinco 
anos. 
 

Estão CORRETAS: 
 

A. I e II 
B. I e III 
C. I e IV 
D. II e III 
E. III e IV 

 
4. Considerando os relatos das pessoas entrevistadas 

na reportagem, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A.  Em relação ao país de origem ou ao país onde 
alguns desses profissionais trabalhavam antes, o 
Brasil oferece as melhores opções em alguns 
setores. 

B.  Os entrevistados, que são todos estrangeiros, 
demonstram um alto grau de satisfação em relação à 
vida que levam aqui no Brasil. 

C.  A palavra feliz aparece no texto várias vezes como 
expressão indicadora de que o processo migratório 
de trabalhadores estrangeiros beneficia não somente 
a eles, mas também a brasileiros que mantém 
alguma relação com esse processo. 

D.  Alguns profissionais imigrantes não revelaram o 
desejo de se estabelecerem definitivamente no 
Brasil, mesmo que tenham conseguido alcançar a 
qualidade de vida pretendida. 

E.  Embora existam empresas especializadas em 
promover a adaptação de estrangeiros ao País, os 
depoimentos não demonstraram que os estrangeiros 
têm dificuldade em se adequar à realidade 
brasileira. 

 
5. Segundo o texto, NÃO constitui uma causa do 

processo migratório de profissionais estrangeiros 
para o Brasil: 

 
A. A estabilidade política. 
B. O fato de os Estados Unidos terem proibido a 

perfuração em águas profundas no leste do Golfo 
do México. 

C. Maior oferta de empregos no setor de prestação de 
serviços.  

D. O desenvolvimento da economia brasileira. 
E. O baixo desenvolvimento da economia de países do 

Hemisfério Norte. 
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6. Analise os períodos abaixo no que se refere à coesão 

textual, assinalando V (verdadeiro) ou F (falso). 
 

(   ) No período “o Brasil é um dos principais países 
do mundo na mira dos investidores estrangeiros 
e prevê a entrada recorde de capital este ano” 
(último parágrafo) é possível identificar uma 
retomada por elipse no início da segunda oração. 

(    )“Ela diz que ama seu país e sente muita falta do 
resto da família, que mora nos Estados 
Unidos”(quarto parágrafo), o pronome 
possessivo destacado funciona como elemento 
coesivo que retoma a palavra Holanda. 

 (  )Em “Processo similar vivem famílias recém-
chegadas a Macaé, no Rio de Janeiro” (terceiro 
parágrafo), a expressão destacada constitui um 
elemento coesivo por referência, uma vez que se 
refere à informação subsequente, ou seja, ao 
trabalho desenvolvido pela empresa Welcome 
Expats, especialista em receber profissionais 
expatriados. 

(   )Em  “Por isso, quando o marido foi chamado 
para trabalhar num projeto da empresa de 
exploração de petróleo no Brasil, hesitou” 
(quarto parágrafo), a locução conjuntiva 
destacada é um elemento coesivo que dá ideia de 
explicação. 

 
Assinale a sequência CORRETA: 

 
A. V, V, F, F 
B. V, V, F, V 
C. V, F, F, F 
D. F, F, V, V 
E. F, V, V, F 

 
7.  Leia o seguinte trecho do texto e analise as 

assertivas seguintes. “Os americanos são a maioria, 
mas há imigrantes do Equador, Colômbia, 
Venezuela e Argentina que vêm em busca de uma 
vida melhor”. (terceiro parágrafo) 
 Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Na substituição do verbo haver pelo verbo existir 

mantém-se a flexão verbal de número e pessoa. 
B. Em “Os americanos são a maioria”, caso o 

predicativo “a maioria”  seja transformado em 
sujeito e o sujeito “Os americanos”  em predicativo, 
o verbo ser permanece inalterável. 

C. Se a palavra “imigrantes” for substituída por “leva 
de imigrantes”, a alteração da grafia do verbo vir  
incorre em erro gramatical. 

D. O verbo vir está flexionado no plural para 
concordar com o sujeito composto da oração, cujos 
núcleos são “Equador, Colômbia, Venezuela e 
Argentina”. 

E.  O adjetivo “americanos” se refere a todas as 
pessoas nascidas no continente americano. 

 
8. Julgue as proposições abaixo que tratam da 

concordância verbal. 
 

I. Em “os Estados Unidos proibiram a perfuração 
em águas profundas no leste do Golfo do 
México” (terceiro parágrafo), a eliminação do 
artigo que antecede Estados Unidos implica 
mudança na flexão da forma verbal proibiram 
para o singular. 

II. Na afirmação: O holandês Maarten Markink, 43 
anos, é um dos estrangeiros que acabam de 
desembarcar a trabalho no Brasil, a pluralização 
do verbo destacado se justifica pelo fato de que 
o sujeito da oração não é o único a praticar a 
ação. 

III. Em “A combinação do desenvolvimento 
econômico com a estabilidade política faz as 
oportunidades” (segundo parágrafo), o verbo 
fazer pode ser, facultativamente, flexionado na 
terceira pessoa do plural, para concordar com o 
sujeito composto, cujos núcleos são ligados pela 
preposição com. 

IV. No período: “O casal está há seis meses em 
Macaé, com duas filhas pequenas, depois de 
uma temporada na Holanda” (quarto parágrafo), 
seria correto usar a forma verbal estão em 
substituição ao verbo destacado, uma vez que se 
refere a um sujeito coletivo. 

 
Estão ERRADAS: 

 
A. I e II 
B. I, II e III 
C. II e III 
D. I, III e IV 
E. III e IV 

 
9.  Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Em “hoje já se vê uma versão verde-amarela do 

“american dream” (primeiro parágrafo), o adjetivo 
composto destacado caso a palavra versão estivesse 
pluralizada ficaria verde-amarelas. 

B. Se a palavra “versão” estivesse pluralizada o 
adjetivo composto destacado em “hoje já se vê uma 
versão verde-amarela do “american dream” 
(primeiro parágrafo), permaneceria inalterável. 

C. Considerando que essa reportagem foi publicada 
em janeiro de 2011, em “Markink assumiu em 
agosto passado o escritório da empresa em São 
Paulo, aberto no ano anterior” (segundo parágrafo), 
a data destacada corresponde ao ano de 2010. 

D.  Na oração: “Markink assumiu em agosto passado o 
escritório da empresa em São Paulo, aberto no ano 
anterior” (segundo parágrafo), é possível afirmar 
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que a expressão temporal destacada está se 
referindo a 2009,  ano anterior a “agosto passado”, 
mês em que Markink assumiu o emprego na 
empresa. 

E. Considerando o contexto temporal da reportagem, 
seria gramaticalmente inadmissível a substituição 
dos pronomes demonstrativos destacados pelo 
pronome esse, no seguinte fragmento: “mas diz que 
jamais tinha visto um janeiro como este mês, que 
sequer terminou” (quinto parágrafo) e “prevê a 
entrada recorde de capital este ano” (último 
parágrafo). 

 
10. Assinale a única opção em que a palavra destacada 

NÃO é um pronome relativo. 
 

A. “E são muitos os profissionais conhecidos de 
Nogueira que estão se preparando para fazer 
trajetória similar à dele ” (último parágrafo) 

B. “O holandês Maarten Markink, 43 anos, está entre 
os estrangeiros que acabam de desembarcar a 
trabalho no Brasil”. (segundo parágrafo) 

C. “É o caso dos americanos Jay e Lyndie Phillips, 
que encontraram a qualidade de vida”. (quarto 
parágrafo) 

D. “Ele garante que não fugiu da crise”. (último 
parágrafo) 

E.    “sente muita falta do resto da família, que mora 
nos Estados Unidos”. (quarto parágrafo) 
 

11. Leia atentamente o seguinte fragmento: “Acho o 
clima maravilhoso, gosto da cultura, da comida e as 
pessoas são encantadoras” (quarto parágrafo). 

 
Os verbos destacados são classificados, 
RESPECTIVAMENTE, como: 

 
A. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, 

verbo transitivo direto. 
B. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, 

verbo de ligação. 
C. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, 

verbo de ligação. 
D. Verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, 

verbo transitivo direto. 
E. Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, 

verbo de ligação. 
Analise o gráfico que faz parte da reportagem 
“Sonho brasileiro” e responda as questões 12 e13:  

 

 
www.istoe.com.br 

 
12.  Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A. Em relação ao ano de 2006, o número de 

estrangeiros que receberam vistos de trabalho em 
2010 será quase duplicado, caso se confirme a 
estimativa para o referido ano. 

B. O maior crescimento entre um ano e outro foi 
observado entre os anos de 2007 e 2008. 

C. Houve um decréscimo na entrada de profissionais 
estrangeiros entre os anos de 2008 e 2009. 

D. Caso se confirme a estimativa para o ano de 2010, o 
menor aumento na emissão de vistos de trabalho 
concedidos a estrangeiros se deu entre os anos de 
2009 e 2010. 

E. O menor índice de crescimento observado no 
número de vistos de trabalho emitidos a 
estrangeiros aconteceu entre os anos de 2008 e 
2009. 

 
13.  Assinale como Certas (C) ou Erradas (F) as 

afirmações seguintes relativas a aspectos 
gramaticais. 
 
 ( )O subtítulo do gráfico também admite, 

gramaticalmente, a seguinte construção: O 
número de vistos de trabalho concedido a 
estrangeiros no país. 

(   )No que diz respeito à concordância verbal, a 
seguinte oração está correta: Com relação aos 
últimos cinco anos, 13,54% dos vistos de 
trabalho foram concedidos a estrangeiros no ano 
de 2006. 

(  ) Em “O número de vistos de trabalho concedidos 
a estrangeiros que chegam no país”, a regência 
do verbo destacado constitui um desvio da 
norma culta. 

 
 A sequência CORRETA é: 

 
A. E, C, E 
B. C, E, C 
C. C, C, C 
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D. C, E, E 
E. E, E, C 

 
14.  “Nos últimos cinco anos, o Ministério do Trabalho 

concedeu quase 190 mil autorizações de trabalho.” 
(segundo parágrafo) 

 
Analise o trecho acima e considere as seguintes 
assertivas. 

 
I. O termo anterior à virgula exerce a função 

sintática de adjunto adverbial de tempo. 
II. O verbo concedeu é transitivo direto e indireto. 

III. Os termos o e do Trabalho fazem parte do 
núcleo do sujeito do verbo concedeu. 

IV. O termo de trabalho constitui uma locução 
adverbial. 

 
Estão FALSA(s) as assertivas apresentadas na 
opção: 

 
A. I, II, III e IV. 
B. I, III e IV. 
C. I, II e III. 
D. II, III e IV. 
E. I, II e IV. 
 
15. “Todos na esperança de que o sonho brasileiro 

seja duradouro.” (último parágrafo) 
 
As palavras destacadas no fragmento acima são 

RESPECTIVAMENTE: 
 
A. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo 

e adjetivo. 
B. Pronome demonstrativo, substantivo, preposição, 

verbo e adjetivo. 
C. Pronome adjetivo, substantivo, conjunção, verbo e 

adjetivo. 
D. Pronome substantivo, adjetivo, conjunção, verbo e 

substantivo. 
E. Pronome indefinido, substantivo, preposição, verbo 

e substantivo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16.  Em relação à Atenção Básica, considere as 
seguintes afirmativas: 

 
1. É responsabilidade do município organizar os 

seus serviços de saúde, considerando a 
intersetorialidade, com a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse para a saúde 
com outros serviços que não atuam no âmbito do 
SUS. 

2. É tarefa da Atenção Básica realizar escuta 
qualificada das necessidades dos usuários 
internados na unidade hospitalar, promovendo 

ações curativas e participando da prevenção das 
infecções hospitalares. 

3. É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro 
atendimento às urgências odontológicas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
E. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
17. Em relação aos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 

A. As organizações privadas de saúde participam da 
oferta de serviços ao SUS, em caráter 
complementar, quando demandadas em função da 
insuficiência na disponibilidade de serviços 
públicos. 

B. Esses princípios são um produto da reforma 
sanitária brasileira originado do movimento 
sanitário, processo político que mobilizou a 
sociedade brasileira para propor novas políticas e 
novos modelos de organização de sistemas, serviços 
e práticas de saúde. 

C. A sua base jurídico-legal defende uma concepção 
de saúde relacionada à ausência de doenças e à 
higidez física e mental, embora o movimento 
sanitário entenda a saúde numa concepção 
ampliada. 

D. É integrante do sistema brasileiro de proteção social 
e compõe, junto com o Sistema de Previdência 
Social e o Sistema Único de Assistência Social, o 
tripé da seguridade social, estabelecido na 
Constituição. 

E. Há descentralização político-administrativa com 
ênfase na municipalização da gestão dos serviços e 
das ações de saúde. 
 

18. Em relação à Estratégia de Saúde da Família, 
assinale a alternativa INCORRETA 
 

A. É considerada um modelo de atenção primária à 
saúde, focado na unidade familiar e em território 
definido. 

B. Desenvolve atividades de acordo com o 
planejamento realizado com base no diagnóstico 
situacional. 

C. Tem como equipe mínima um médico, um 
enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem 
e agentes comunitários de saúde. 

D. Tem caráter complementar em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional. 

E. Tem como atribuições comuns a todos os 
profissionais da equipe participar do processo de 
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territorialização e mapeamento da área de atuação 
da equipe. 

 
19. O Pacto pela Vida é um compromisso entre os 

gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da 
população brasileira.  
 
Todas as alternativas abaixo são prioridades 
pactuadas, EXCETO. 
 

A. Controle do câncer de colo do útero e de mama. 
B. Redução da mortalidade por causas externas.  
C. Promoção da saúde. 
D. Redução da mortalidade infantil e materna. 
E. Saúde do idoso. 
 
20.  Em relação aos níveis de prevenção e suas ações 

específicas na Estratégia Saúde da Família, numere 
os itens de cima de acordo com os de baixo. 

 
1. Promoção à saúde. 
2. Proteção específica. 
3. Prevenção secundária. 
4. Prevenção terciária. 

 
(  )Tratamento para evitar a progressão da doença. 
( )Reinserção social de portador de transtorno 

mental. 
( )Alimentação adequada. 
( )Imunização. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
CORRETA, de cima para baixo. 
 

A. 3 – 4 – 1 – 2 
B. 2 – 3 – 1 – 4 
C. 3 – 1 – 4 – 2 
D. 4 – 2 – 3 – 1 
E. 3 – 2 – 4 – 1 
 
21. Assinale a alternativa que apresenta os princípios 

que norteiam a prática dos trabalhadores na Saúde 
da Família (ESF). 
 

A. Transversalidade, unicidade e atendimento de 
urgência. 

B. Integralidade, territorialização e a descrição de 
clientela. 

C. Trabalho em equipe multiprofissional, unicidade e 
atendimento de urgência. 

D. Integralidade, atendimento clínico exclusivo e 
informalidade. 

E. Integralidade, hierarquização da atenção e 
informalidade. 

 
22. Considerando a Política Nacional de Atenção 

Básica em vigência, assinale a alternativa que 

exprime CORRETAMENTE aspectos relacionados 
aos princípios gerais da Estratégia Saúde da 
Família. 
 

A. A atenção básica está contida e visa reorganizar a 
Estratégia Saúde da Família. 

B. O diagnóstico situacional de saúde deve servir à 
organização do trabalho das necessidades de saúde 
da população pela lógica da demanda espontânea. 

C. O foco principal das ações de saúde 
operacionalizadas da Estratégia de Saúde da 
Família deve ser o indivíduo em todas as suas 
especificidades. 

D. As ações de saúde operacionalizadas pelas Equipes 
de Saúde da Família devem resultar de 
programações pactuadas com a comunidade e 
devem ser baseadas no diagnóstico situacional do 
território. 

E. A atuação das equipes de Saúde da Família deve ser 
planejada, visando ao alcance de resultados mais 
eficazes, de acordo com as especialidades dos 
profissionais disponíveis no município. 

 
23.  Considerando os determinantes do processo 

saúde–doença, identifique as afirmativas a seguir 
como verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

( ) As condições de vida e trabalho dos indivíduos e 
de grupos da população estão relacionadas com 
sua situação de saúde. 

( ) Embora os determinantes sociais de saúde sejam 
compostos pelos fatores sociais, econômicos, 
culturais e étnicos/raciais, os fatores 
psicológicos e comportamentais não influenciam 
a ocorrência de problemas de saúde e seus 
fatores de risco na população. 

( ) O conhecimento dos determinantes de saúde no 
nível da sociedade é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos 
com indivíduos. 

( ) Enquanto os fatores individuais são importantes 
para identificar que indivíduos no interior de um 
grupo estão submetidos a maior risco, as 
diferenças nos níveis de saúde entre grupos e 
países estão mais relacionadas com outros 
fatores, principalmente o grau de equidade na 
distribuição de renda. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. F – V – V – F. 
B. V – F – F – V. 
C. V – F – V – F. 
D. V – F – V – V. 
E. F – V – F – F. 
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24. De acordo com a política nacional de Atenção 
Básica, NÃO é competência da Secretaria Estadual 
de Saúde: 
 

A. Acompanhar a implantação e execução das ações de 
APS em seu território, analisando cobertura 
populacional, perfil de necessidades e oferta de 
serviços. 

B. Contribuir para a reorientação do modelo de 
atenção à saúde por meio do apoio à APS e 
estímulo à adoção da ESF pelos serviços municipais 
de saúde. 

C. Elaborar metodologias e instrumentos de 
monitoramento e avaliação da APS/ESF. 

D. Promover o intercâmbio de experiências entre os 
diversos municípios, para disseminar tecnologias e 
conhecimentos. 

E. Capacitar as equipes em municípios com mais de 
100 mil habitantes. 

 
25. Conforme a Portaria GM Nº, 154, de 24 de janeiro 

de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, são atribuições das Secretarias 
Municipais de Saúde, EXCETO. 
 

A. Definir o território de atuação de cada NASF. 
B. Planejar as ações que serão realizadas pelo NASF, 

como educação continuada e atendimento a casos 
específicos. 

C. Definir o plano de ação do NASF em conjunto com 
as ESF. 

D. Garantir que o NASF lidere o cuidado longitudinal 
dos indivíduos assistidos bem como de suas 
famílias. 

E. Realizar avaliação de cada NASF, estimulando e 
viabilizando a capacitação dos profissionais. 
 

26. No Guia alimentar para a população brasileira, o 
item que trata do referencial teórico é considerado 
como um dos mais importantes do documento, 
dado o seu caráter informativo.  
 
Segundo a seção do guia que aborda o panorama 
do perfil epidemiológico do Brasil, é CORRETO 
afirmar: 
 

A. As deficiências nutricionais são situações superadas 
pelo sistema de saúde. 

B. A desnutrição na infância, que se expressa no baixo 
peso e no atraso do crescimento e desenvolvimento, 
possui relação direta com ocorrências futuras de 
doenças crônicas não-transmissíveis. 

C. A hipovitaminose A, anemia por carência de ferro e 
deficiência por carência de iodo (DCI) se 
caracterizam como sendo distúrbios nutricionais 
sem representatividade no país. 

D. Os números absoluto e relativo de mortes por 
doenças infecciosas vêm aumentando no Brasil. 

E. No Brasil, assim como em outros países da América 
Latina, são priorizados os tratamentos médicos e 
cirúrgicos na assistência aos portadores de DCNT. 

 
27. Um homem de 30 anos submeteu-se a dieta 

rigorosa, não avaliada por médico ou nutricionista, 
nos últimos quatro meses. Ele não possuía 
problemas prévios de saúde, mas agora se queixa 
de fadiga. Um hemograma revelou hemoglobina de 
10,3 g/dl e o volume corpuscular médio de 110 fl.  
 
Qual das alternativas abaixo é a etiologia da 
anemia? 
 

A. Deficiência de ácido fólico. 
B. Deficiência de ferro. 
C. Talassemia. 
D. Anemia sideroblástica. 
E. Anemia de doença crônica.  
 
28. De acordo com o Guia alimentar para a população 

brasileira, assinale a alternativa que contempla os 
atributos básicos para que se tenha uma 
alimentação saudável. 
 

A. Acessibilidade física e financeira, sabor, cor, 
variedade, harmonia e segurança sanitária. 

B. Alimentação rica em fontes de proteínas, lipídeos e 
carboidratos. 

C. Acesso aos alimentos industrializados, pré-
preparados ou prontos. 

D. Acesso à tríade legumes–frutas–verduras. 
E. Acessibilidade física e financeira, para pagar 

alguém para preparar a comida. 
 
29. Durante o período de amamentação costuma haver 

mudanças no apetite, na sede e nas preferências 
alimentares da mulher. 
 
Sobre a alimentação da nutriz, considere as 
seguintes afirmativas: 
 

1. Para a produção de leite é necessária uma 
alimentação variada, porém sem a ingestão de 
calorias extras, uma vez que as mulheres 
armazenam durante a gravidez de 2 a 4 kg para 
serem usados na lactação. 

2. A alimentação ideal de uma nutriz pode não ser 
acessível para mulheres de baixa renda, 
entretanto as mulheres produzem leite de boa 
qualidade mesmo consumindo dietas subótimas. 

3. Mães vegetarianas podem amamentar seus filhos 
sem a preocupação com o risco de deficiências 
nutricionais para o bebê, pois na produção de 
leite são utilizados nutrientes armazenados no 
organismo materno. 
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4. Nutrizes devem evitar o consumo de leite e seus 
derivados, pois esses alimentos são a principal 
causa de alergias alimentares no bebê. 

5. As nutrizes devem ingerir líquidos em 
quantidade suficiente para saciar a sede, porém, 
em excesso, os líquidos não aumentam a 
produção de leite, pelo contrário, podem 
diminuí-la. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A. Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
D. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
E. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
30. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

(PNSF) se destina à suplementação preventiva de 
todas as crianças de 6 a 18 meses com sulfato 
ferroso e prevê a orientação adequada da 
alimentação complementar, pelo seu importante 
papel no suprimento de ferro durante a infância.  
 
Sobre essa suplementação, identifique as 
afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 
 
( ) A biodisponibilidade de ferro permite a 

absorção de 50% do mineral presente no leite 
materno, enquanto a absorção do ferro no leite 
de vaca, que possui quantidades semelhantes, é 
de 10%. 

(  ) O ferro heme, presente nas carnes e vísceras, 
tem maior biodisponibilidade, embora esteja 
exposto a fatores inibidores, como fitatos e 
taninos, que diminuem sua absorção. 

(  ) O ferro não-heme, contido no ovo, cereais, 
leguminosas e hortaliças, é absorvido de 2 a 
10% pelo organismo e pode ter suas taxas de 
absorção aumentadas ou diminuídas na presença 
de determinados alimentos. 

(  ) A recomendação de ferro para crianças de seis 
a 12 meses é de 11 mg/dia, daí a necessidade de 
oferecer alimentos à criança com maior 
quantidade de ferro heme e suco de fruta natural, 
após o almoço e jantar, para aumentar a 
absorção de ferro não-heme. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
a) V – V – F – F 
b) V – F – V – V 
c) F – F – F – V 
d) F – V – V – F 
e) V – V – V – V 
 

31. Pacientes submetidos à ressecção ampla do antro 
gástrico podem apresentar alterações nutricionais 
decorrentes da deficiência de: 
 

A. Vitamina A e folato. 
B. Vitamina D e niacina. 
C. Vitamina K e tiamina. 
D. Vitamina B12 e ferro. 
E. Vitamina C e D.  
 
32.  A vitamina A possui função fisiológica muito 

diversificada, pois atua no bom funcionamento do 
processo visual, na integridade do tecido epitelial e 
no sistema imunológico, entre outros. 
 
Com relação a esse assunto, identifique as 
afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 
 

( ) O valor da vitamina A em equivalente de retinol 
(EqR) é representado pelos carotenóides 
presentes nos vegetais e a vitamina A, 
propriamente dita, presente nos alimentos de 
origem animal. 

( ) A quantidade de vitamina A presente no leite 
materno supera as necessidades da criança nos 
seis primeiros meses de vida. 

( ) Dos 6 aos 12 meses, a quantidade de vitamina 
presente em um copo de leite de vaca atende a 
necessidade diária de vitamina A da criança. 

( ) Para controlar a deficiência de vitamina A, o 
Ministério da Saúde distribui cápsulas de 
100.000 UI dessa vitamina para adolescentes e 
adultos do Nordeste e do Vale do Jequitinhonha 
(MG). 

( ) Uma forma de prevenir a deficiência de vitamina 
A é através da adição de farinha de fígado 
bovino em sopas e papas para menores de um 
ano em Centros de Educação Infantil do 
Nordeste e Vale do Jequitinhonha (MG). 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. F – V – V – F – V 
B. V – V – F – V – F 
C. V – F – V – F – F 
D. V – V – F – F – F 
E. F – F – V – V – V 
 
33. Assinale a afirmativa CORRETA: 

 
A. Deficiência de vitamina A é causa de cegueira 

noturna e hipertensão intracraniana benigna. 
B. Deficiência de vitamina C está presente em 

pacientes com abetalipoproteinemia. 
C. Deficiência de vitamina B6 é causa a encefalopatia 

de Wernicke. 
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D. Degeneração combinada subaguda ocorre devido a 
carência de vitamina E. 

E. Demência é manifestação neurológica da 
deficiência de vitamina B12. 

 
34. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

a hipovitaminose A é caracterizada como um 
problema de saúde pública quando: 
 

A. A prevalência está entre 5 e 8% de crianças com 
níveis de retinol sérico abaixo de 20 µg/dl. 

B. A prevalência é inferior a 10% de crianças com 
níveis de retinol sérico abaixo de 30 µg/dl. 

C. A prevalência é superior a 10% de crianças com 
níveis de retinol sérico abaixo de 20 µg/dl. 

D. A prevalência é superior a 20% de crianças com 
níveis de retinol sérico abaixo de 10 µg/dl. 

E. A prevalência é superior a 20% de crianças com 
níveis de retinol sérico abaixo de 20 µg/dl. 

 
35. Sobre o excesso de peso, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. Valores de IMC altos demandam condutas e 
respostas idênticas, mesmo em diferentes 
indivíduos, pois o padrão de referência deve 
nortear todos os procedimentos. 

2. Uma pequena redução de peso traz ganhos 
também pequenos na saúde, por isso a 
necessidade de orientação e aderência ao 
tratamento que visem uma redução de peso 
maior e mais rápida. 

3. Em alguns casos, o excesso de peso está 
associado à baixa autoestima, à insatisfação com 
o próprio corpo, à depressão e a distúrbios 
alimentares. 

4. No acompanhamento antropométrico é 
importante observar a relação entre o peso e a 
gordura corporal, pois não é possível reduzir a 
segunda sem reduzir, simultaneamente, o 
primeiro. 

5. O tratamento medicamentoso para redução da 
obesidade pode ser utilizado em pacientes de 
alto risco quando a dieta e a atividade física não 
tiverem surtido efeito. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativa 3 e 4 são verdadeiras. 
D. Somente a afirmativa 5 é verdadeira. 
E. Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
 
36. Sobre o Sistema de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN), é CORRETO afirmar: 
 

A. Está institucionalizado dentro da Coordenação 
Geral da Política de Alimentação e Nutrição 
(CGPAN). 

B. Constitui-se de ações e programas prioritários a 
serem desenvolvidos em ação conjunta Estado–
sociedade. 

C. Trata da regulamentação da Norma Brasileira de 
Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de Primeira Infância. 

D. Regulamenta a rotulagem de alimentos transgênicos 
e produzidos com o uso de agrotóxicos. 

E. Determina a erradicação da fome e da desnutrição 
por meio do fortalecimento das ações de promoção 
da alimentação saudável na atenção básica à saúde. 

 
37.  Segundo a Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 

2006, que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica, o SISVAN é um dos sistemas que deve ter 
uma alimentação de dados regular para evitar a 
suspensão do repasse de recursos do Piso da 
Atenção Básica/PAB. 
 
De acordo com essa portaria e segundo os 
protocolos do SISVAN, identifique as afirmativas 
a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

( ) Considera-se alimentação regular dos dados 
quando o registro é feito com periodicidade 
ininterrupta, ou seja, todos os meses do ano. 

( ) Considera-se alimentação irregular dos dados a 
ausência de envio de informações por 2 meses 
consecutivos. 

( ) Considera-se alimentação regular dos dados 
quando a cada dois meses eles são lançados no 
sistema. 

( ) Considera-se alimentação irregular dos dados a 
ausência de envio de informações por 3 meses 
alternados no período de um ano. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo. 

 
A. V – F – F – V 
B. V – V – F – F 
C. F – V – V – F 
D. F – F – V – V 
E. V – V – F – V 
 
38. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) foi regulamentado como atribuição do 
Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da 
Portaria nº 080-P, de 16 de outubro de 1990, do 
Ministério da Saúde, e da Lei nº 8.080/1990, 
capítulo I, artigo 6º, inciso IV – Lei Orgânica da 
Saúde. Antes desse momento, existiam inúmeras 
experiências locais em diversas partes do país sem 
uma articulação estadual e nacional. 



Nutricionista                                                                                             Concurso Público de Poço de José de Moura - PB 

 10

 Sobre o SISVAN, considere as seguintes 
afirmativas: 
 
1. As ações de VAN realizadas com os usuários 

do SUS incorporadas às rotinas de atendimento 
na rede básica de saúde não abrangem 
situações de risco. 

2. O SISVAN é baseado na terceira diretriz da 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN). 

3. Devem-se associar os indicadores 
antropométricos a outros diagnósticos, como a 
vulnerabilidade social, etária e por morbidade. 

4. Recomenda-se a ampliação da cobertura da 
vigilância alimentar e nutricional para todos os 
grupos populacionais. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.: 

 
A. Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
B. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
D. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
39.  Considerando os procedimentos para avaliação do 

perfil alimentar e nutricional para registro no 
SISVAN, numere os itens de cima de acordo com 
os de baixo. 

 
1. Crianças 
2. Adolescentes 
3. Adultos 
4. Gestantes 
5. Idosos 

 
( ) Avaliar os hábitos alimentares, a disponibilidade e 

variedade de alimentos na família e o recebimento 
de benefícios provenientes de programas de 
transferência de renda e outros tipos de auxílio 
(cesta básica, leite etc.). 

( ) Considerar a perda da capacidade/autonomia para 
preparar os alimentos e para se alimentar. 

( ) Identificar o estágio de maturação sexual por meio 
da avaliação do desenvolvimento dos caracteres 
sexuais secundários. 

( ) Avaliar resultados de exames clínicos e 
bioquímicos, incluindo hemoglobina sérica, para 
investigação de anemia ferropriva e a prescrição de 
suplementos. 

( ) Avaliar a alimentação nos ambientes domicílio e 
escola e as possíveis influências nas suas escolhas 
alimentares. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
COREETA da coluna da direita, de cima para 
baixo. 

 

A. 4 – 3 – 1 – 5 – 2 
B. 2 – 3 – 4 – 5 – 1 
C. 5 – 1 – 2 – 4 – 3 
D. 3 – 5 – 2 – 4 – 1 
E. 3 – 4 – 1 – 5 – 2 
 
40. Em relação aos distúrbios gastrointestinais no 

idoso, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com o envelhecimento ocorre aumento da 
secreção ácida, tanto basal quanto estimulada 
pela histamina, que se relaciona com o grau de 
atrofia da mucosa gástrica e com o aumento 
das células parietais. O aumento da secreção 
do suco gástrico implica diretamente a redução 
do fator intrínseco, sendo esse um componente 
indispensável do suco gástrico, responsável 
pela absorção de vitamina B12. 

2. Há evidências de que os idosos apresentam 
fraqueza na musculatura faríngea e 
relaxamento anormal do músculo 
cricofaríngeo, deficiência no início do 
relaxamento do esfíncter superior do esôfago e 
na persitalse primária, condições essas que 
prejudicam a deglutição. 

3. As hérnias de hiato são muito comuns podendo 
ser decorrentes de uma flacidez muscular do 
hiato diafragmático. Nesses casos, o 
tratamento é principalmente clínico e 
raramente cirúrgico e dependerá muito da 
terapia nutricional. 

4. A velocidade do esvaziamento gástrico 
aumenta, o que acarreta diarréia noturna nos 
idosos. 

5. Há um aumento na incidência de constipação 
intestinal em razão da diminuição do tônus 
muscular e da função motora do cólon. Além 
disso, outros fatores estão relacionados com a 
causa da constipação: dieta pobre em fibras, 
redução da atividade física, perda da eficácia 
da força de preensão abdominal, fraqueza da 
musculatura intestinal, aumento do limiar de 
pressão para percepção da distensão da ampola 
retal e diminuição do reflexo de defecação e da 
propulsão no cólon. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
B. Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
D. Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
E. Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
____________________________________ 

RASCUNHO 
 




