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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Conforme anunciou o portal eletrônico MSN Notí-
cias, no dia 23 de maio deste ano, os egípcios come-
moraram a oportunidade de poder escolher, de forma 
livre, um líder para o seu país. Isso porque, durante 
30 anos, o Egito ficou sob o domínio do ditador: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Kofi Annan; 
C) Bashar al Assad; 
D) Muammar Kadafi; 
E) Zine El Abidine Ben Ali. 
 
12) Iniciada em Toronto, no Canadá, o movimento 
surgiu em 2011 e se espalhou por diversas partes do 
mundo, inclusive aqui no Brasil. O movimento é um 
protesto contra a ideia de que as mulheres vítimas de 
estupro apelavam para isso devido as roupas que 
usavam. Por isso, no movimento as mulheres usam 
roupas provocantes, como minissaias, blusinhas, pe-
ças transparentes, lingeries, salto alto, etc. Estamos 
falando do movimento que ficou conhecido no Brasil 
como: 
 
A) Marcha das Mulheres; 
B) Marcha das Lingeries; 
C) Marcha das Vadias; 
D) Marcha das Piriguetes; 
E) Marcha das Blusinhas. 

13) Nasceu em Pilar, em 3 de junho de 1901. Foi um 
escritor paraibano que se tornou reconhecido no Bra-
sil inteiro. É considerado um dos principais romancis-
tas regionalistas, ao lado de Guimarães Rosa, Érico 
Veríssimo e Jorge Amado. Sua obra mais eminente é 
Menino de Engenho. Estamos falando de: 
 
A) Augusto dos Anjos; 
B) Pedro Américo; 
C) Rubens da Fonseca; 
D) José Lins do Rego; 
E) Graciliano Ramos. 
 
14) Marque a única alternativa INCORRETA relacio-
nada ao paraibano Assis Chateaubriand, um dos ho-
mens públicos mais influentes do Brasil nas décadas 
de 1940 e 1960: 
 
A) Foi dono de um grande conglomerado de mídias 
chamado Diários Associados; 
B) Assumiu a cadeira 32 da Academia Brasileira de 
Letras, no ano de 1954; 
C) Apoiou a Revolução Constitucionalista, em 1932; 
D) Foi o responsável pala chegada da televisão ao 
Brasil; 
E) Organizou o Museu de Arte de São Paulo, uma de 
suas mais importantes criações. 
 
15) Leia o texto abaixo e responda CORRETAMEN-
TE: 
 
Duzentos anos atrás, apenas 3% da população mun-
dial vivia em cidades. Ha um século, na esteira da 
Revolução Industrial, a porcentagem tinha subido pa-
ra 13% – ainda uma minoria em um planeta essenci-
almente rural. Em algum momento deste ano, de a-
cordo com estimativas das Nações Unidas, pela pri-
meira vez na historia o numero de pessoas que vivem 
em áreas urbanas ultrapassará o de moradores do 
campo. Segundo o mesmo estudo, nas próximas dé-
cadas praticamente todo o crescimento populacional 
do planeta ocorrera nas cidades, nas quais viverão 
sete em cada dez pessoas em 2050. A população 
rural ainda deve aumentar nos próximos dez anos, 
antes de entrar em declínio gradativo. A atual migra-
ção para as cidades e de tal ordem que se pode com-
pará-la, de forma alegórica, a um novo salto na evolu-
ção. O Homo sapiens cedeu lugar a seu sucessor, o 
Homo urbanus. 
(Trecho do texto O Planeta Urbano. Veja, 16.04.2008) 
 
A) O texto indica que em 2050 a população rural será 
maior que a urbana; 
B) Se o Homo urbanus é o homens que vive na cida-
de, o Homo sapiens é o homem que mora no campo; 
C) Antes da Revolução Industrial, segundo o texto, a 
população rural estava em 13%; 
D) De acordo com o texto, a transferência da popula-
ção rural para as cidades, atualmente, é considerada 
um salto na evolução humana; 
E) Segundo o texto, os estudos da ONU indicam que 
a população urbana já havia ultrapassado a rural, 
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quando ocorreu a Revolução Industrial. 
 
16) Assinale a alternativa que caracteriza o fenômeno 
meteorológico conhecido como El Niño: 
 
A) Turbulência ocorrida nas águas do Pacífico, que 
proporciona o surgimento de ciclones; 
B) Aquecimento do ar do oceano Atlântico, que em-
purra o ar úmido para o continente sul-americano; 
C) Esfriamento do ar sobre o oceano Pacífico, que 
repele as correntes tropicais em direção ao oceano 
Atlântico; 
D) Alteração significativa na distribuição da tempera-
tura da superfície da água do oceano Pacífico; 
E) Derretimento das geleiras do Pólo Norte, que favo-
rece a precipitação pluviométrica sob o continente 
norte-americano. 
 
17) São mudanças ocorridas no funcionamento da 
sociedade provocadas pelo fenômeno da globaliza-
ção, EXCETO: 
 
A) Nova forma de comportamento dos organismos 
internacionais, como o FMI, BIRD, RID, BID, etc; 
B) Criação de novas organizações a exemplo da Or-
ganização Mundial do Comércio; 
C) Nova Divisão Internacional do Trabalho; 
D) Formação de megablocos e blocos supranacio-
nais; 
E) Avanços do capital de produção em detrimento do 
capital volátil. 
 
18) Leia o texto a seguir: 
 
[...] fazendeiro e político influente, ligado politicamente 
ao presidente e senador Álvaro Machado, elegeu-se 
deputado estadual por três legislaturas, ainda no iní-
cio do período republicando, tendo permanecido na 
Assembléia Legislativa de 1896 a 1907. Deixou ilustre 
descendência. Foi primeiro filho de Emas a ocupar 
uma cadeira no Legislativo Estadual, após a procla-
mação da República. (SANTOS, 2011). 
 
O texto se refere a: 
 
A) Manoel Martins Lopes; 
B) Wenceslau Lopes da Silva; 
C) José Lopes da Silva; 
D) Silva Nunes; 
E) Morais Pereira Lopes. 
 
19) De acordo com o historiador José Ozildo dos San-
tos, a presença de Joaquim Nunes de Gouveia na 
Várzea de Emas somente é registrada a partir de 
1917. A esse personagem da história de Emas se 
deve: 
 
A) A construção do mercado público; 
B) A reforma do Colégio Estadual; 
C) O erguimento da matriz; 
D) A construção da prefeitura municipal; 

E) A realização da primeira feira. 
 
20) Segundo histórico da cidade de Emas, disponível 
no portal eletrônico do IBGE, Emas foi elevada à ca-
tegoria de Município e Distrito pela Lei Estadual nº 
2658, de 22 de dezembro de 1961, desmembrado de: 
 
A) Serra da Raiz; 
B) Coremas; 
C) Cajazeirinhas; 
D) Olho d’Água; 
E) Catingueira. 

 
21) Ao comandar seu pessoal, supervisionar suas 
atividades e coordenar todas as ações da UAN, o 
nutricionista estará desenvolvendo atividades admi-
nistrativas, que incluem as funções de planejamento, 
organização, direção e controle. A função administra-
tiva de controle tem como objetivo: 
 
A) Obter recursos humanos (mão-de-obra) e materi-
ais (matéria-prima e equipamentos) para a empresa; 
B) Definir parâmetros que servirão para mensurar a 
consecução do objetivo da UAN; 
C) Buscar a funcionalidade, determinando os limites 
de cada administrador; 
D) Tomar deliberações e incorporá-las em ordens e 
instruções gerais e específicas; 
E) Assinalar falhas em tempo hábil para repará-los, 
evitar sua repetição e aumentar a eficácia da ação.  
 
22) A estrutura organizacional é a base que permite à 
empresa organizar-se para atingir seus objetivos. O 
tipo de estrutura organizacional em que a autoridade 
é dividida entre vários especialistas nas suas respec-
tivas áreas, gerando multiplicidade de comando, é 
chamado: 
 
A) Estrutura comissional; 
B) Estrutura múltipla; 
C) Estrutura funcional; 
D) Estrutura mista; 
E) Estrutura linear. 
 
23) A eficiência de um lactário depende bastante da 
sua localização, obtendo-se ótimos resultados se for 
localizado: 
 
A) Nas dependências externas do hospital, não se 
comunicando com este; 
B) Próximo ao berçário; 
C) O mais afastado possível do local de produção 
das refeições para os demais pacientes; 
D) Num local de fácil acesso para todos os funcioná-
rios e pacientes do hospital; 
E) Próximo ao estacionamento dos caminhões de 
abastecimento de gêneros. 
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24) A colite ulcerativa é uma doença inflamatória leva 
à ulceração da mucosa do intestino grosso. É uma 
conduta dietoterápica adequada para esta patologia, 
EXCETO: 
 
A) Corrigir a anemia através de proteína, ferro e vita-
mina C; 
B) Dieta reduzida em fibras; 
C) Dieta de consistência líquida na fase aguda; 
D) Dieta hiperhídrica e hipolipídica; 
E) Isenta de alimentos ricos em potássio e zinco. 
 
25) Pacientes diabéticos devem ter uma alimentação 
nutricionalmente adequada para evitar as complica-
ções decorrentes da glicemia descompensada. São 
recomendações dietéticas para pacientes diabéticos, 
EXCETO: 
 
A) Associar alimentos com baixo índice glicêmico 
(cenoura, abóbora) e alto índice glicêmico (feijão, 
ervilha) na mesma refeição; 
B) Alternar peixes gordos (sardinha, atum, salmão) 
com peito de frango e carne magra; 
C) Evitar leite e derivados integrais e preferir cereais 
integrais; 
D) Preferir refeições pouco volumosas e com fonte de 
proteína antes de dormir para evitar hipoglicemia à 
noite; 
E) Evitar consumir diariamente alimentos diet, pois na 
maioria das vezes contém mais gordura do que a 
versão tradicional. 
 
26) A diarreia é caracterizada pela evacuação fre-
quente de fezes líquidas, acompanhadas ou não de 
uma perda excessiva de líquidos e eletrólitos, especi-
almente sódio e potássio. Durante a diarreia deve-se 
evitar alimentos como: 
 
A) Água de coco e vegetais folhosos; 
B) Cenoura e batata cozidas; 
C) Maçã sem casca e oleaginosas; 
D) Creme de leite e biscoito maisena; 
E) Ketchup e mostarda. 
 
27) Pacientes com disfagia apresentam grande difi-
culdade de deglutir os alimentos e quase sempre não 
conseguem suprir com a alimentação as suas neces-
sidades calóricas, fazendo com que uma dieta indivi-
dualizada seja altamente necessária, na tentativa de 
evitar a desnutrição. São alimentos indicados para 
esta patologia, EXCETO: 
 
A) Sorvetes, gelatinas e pudins; 
B) Leite espessado com farinha; 
C) Frutas com muita fibra;  
D) Massas com molhos; 
E) Hortaliças em purês. 
 
28) A obesidade é um dos fatores de risco para a hi-
peruricemia, também conhecida como gota, aonde 
níveis de ácido úrico se encontram anormalmente 

elevados no sangue.  Sobre este distúrbio assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) O controle do consumo de purinas é pertinente 
somente na fase aguda da doença; 
B) A dieta deve sernormoprotéica, hipolipídica e hi-
perglicídica; 
C) Deve ser aumentada a ingestão de alimentos ricos 
em ácido fólico e vitamina C; 
D) Na fase aguda da doença deve-se aumentar a 
ingestão de peixes como sardinha e salmão; 
E) Leite desnatado, queijo e ovos podem ser consu-
midos na fase aguda da doença. 
 
29) A hemodiálise é um processo de filtração do san-
gue que remove o excesso de líquido e metabólitos. 
Nos intervalos interdialíticos ocorre acúmulo de subs-
tâncias tóxicas e o catabolismo muscular é intenso. 
Para pacientes desnutridos que fazem uso deste tipo 
de terapia, recomenda-se: 
 
A) Dieta normoprotéica e normocalórica; 
B) Dieta restrita em potássio; 
C) Dieta rica em leite e derivados (proteína de alto 
valor biológico); 
D) Consumir de 2 a 3 litros de líquidos por dia; 
E) Suplementação de ferro, vitaminas C, A, E e D. 
 
30) A hipertensão se não for bem tratada pode de-
sencadear o desenvolvimento de insuficiência cardía-
ca congestiva, falência renal e doença vascular peri-
férica. Daí a importância de um bom controle da pres-
são arterial por meio de uma nutrição adequada. As-
sinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O consumo de cloreto de sódio não deve exceder 
6g/dia; 
B) Deve-se aumentar o consumo de magnésio; 
C) Café, chá preto e chá mate não devem ser consu-
midos; 
D) Deve-se evitar consumir leite e derivados pelo ris-
co de hiperfosfatemia; 
E) O consumo de banana, espinafre e laranja deve 
ser estimulado. 
 
31) A dieta para pacientes com AIDS deve se ade-
quar às complicações gastrointestinais e a redução 
ponderal. Entretanto, com a terapia anti-retroviral ou-
tras complicações surgiram, como as interações me-
dicamentosas e outros efeitos colaterais. Das compli-
cações da terapia listadas abaixo, assinale aquela 
que NÃO interfere no estado nutricional do paciente: 
 
A) Diarreia; 
B) Lipodistrofia; 
C) Herpes; 
D) Gosto metálico na boca; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
32) A aspirina, medicamento com propriedades anal-
gésicas e anti-inflamatórias, cujo principio ativo é o 
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ácido acetilsalicílico, deve ser utilizado com cautela 
em pacientes com deficiência dos seguintes micronu-
trientes: 
 
A) Vitamina C, A e E; 
B) Vitamina B1, D e cálcio; 
C) Vitaminas C, K, B1 e ácido fólico; 
D) Potássio, ferro e vitamina B2; 
E) Ácido fólico, zinco e vitamina B12. 
 
33) Vários métodos, subjetivos ou objetivos, podem 
ser utilizados para avaliar o estado nutricional de um 
indivíduo. Para um melhor diagnóstico nutricional 
recomenda-se o emprego de vários indicadores. É 
exemplo de um método subjetivo de avaliação nutri-
cional: 
 
A) Índice de massa corporal; 
B) Bioimpedância elétrica; 
C) Proteínas plasmáticas; 
D) Recordatório de 24 horas; 
E) Presença de edema e ascite. 
 
34) Na impossibilidade de medir o peso atual, ou para 
ser utilizado como referência na avaliação das mu-
danças recentes de peso, recomenda-se a utilização 
da seguinte medida: 
 
A) Peso ajustado; 
B) Peso usual; 
C) Estimativa de peso; 
D) Peso ideal; 
E) Adequação do peso. 
 
35) A influência da desnutrição sobre a função e es-
trutura dos órgãos e sistemas pode ser o motivo pelo 
qual pessoas depletadas apresentam maior risco de 
complicações pós-cirurgia ou doenças agudas. Sobre 
os efeitos da subnutrição na função cardiovascular e 
gastrointestinal, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Carências vitamínicas e minerais ocasionam insu-
ficiência cardíaca e arritmias; 
B) Ocorre destruição do músculo cardíaco ocasionan-
do bradicardia e hipotensão; 
C) Ocorre maior produção de suco gástrico, pancreá-
tico e bile; 
D) A atrofia da mucosa causa menor absorção de 
lipídeos, dissacarídeos e glicose; 
E) Ocorrem diarreia e infecções intestinais, que po-
dem conduzir à sepse. 
 
36) Sempre que há crescimento do corpo humano ou 
reparação tecidual, há envolvimento das proteínas. 
Das funções essenciais das proteínas listadas abai-
xo, está INCORRETA: 
 
A) Síntese de todos os hormônios necessários ao 
organismo; 
B) Na forma de enzimas, facilitam reações químicas; 
C) Formação de anticorpos e inativação de invasores 

externos; 
D) Ajudam na manutenção do volume dos líquidos 
corporais; 
E) Ajudam na manutenção do balanço ácido-básico. 
 
37) Os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) tem 
um papel importante no trato gastrointestinal, pois 
eles são a principal fonte de energia da mucosa no 
cólon, estimulando a proliferação celular da mucosa, 
a produção de muco e o fluxo sanguíneo da mucosa.  
 
Sobre os AGCC assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) A inulina e frutooligossacarídeos são fibras solú-
veis que tem efeito pré-biótico; 
B) Os próbióticos são fermentados no intestino delga-
do e produzem AGCC; 
C) Os prébióticos estimulam o crescimento de espé-
cies benéficas de bactérias; 
D) São exemplos de AGCC o acetato, o butirato e o 
propionato; 
E) O butirato age prevenindo a síntese e liberação de 
mediadores inflamatórios. 
 
38) O paciente do sexo masculino JML, portador da 
doença de Crohn, encontra-se internado no hospital 
para tratar uma fístula jejunal de alto débito. Neste 
momento, qual a terapia nutricional mais adequada 
para JML: 
 
A) Nutrição via oral associada a suplementos hiperca-
lóricos; 
B) Nutrição enteral nasojejunal; 
C) Nutrição enteral via gastrostomia; 
D) Nutrição enteral via jejunostomia; 
E) Nutrição parenteral. 
 
39) Um paciente portador de neoplasia de intestino, 
cujo tumor obstruiu a porção distal do cólon, requer 
grande ingestão energética e proteica, pois se encon-
tra desnutrido. Segundo a equipe médica este paci-
ente vai necessitar receber terapia nutricional por 
mais de sete dias e até que recupere seu estado nu-
tricional, para poder submeter-se a cirurgia de retira-
da do tumor. Para este paciente, qual a terapia nutri-
cional mais indicada no momento: 
 
A) Jejum via oral para garantir repouso intestinal; 
B) Nutrição via oral associada a suplementos hiperca-
lóricos; 
C) Nutrição enteral via gastrostomia; 
D) Nutrição parenteral via central; 
E) Nutrição parenteral via periférica. 
 
40) Assinale verdadeiro V ou falso F sobre os diferen-
tes métodos de avaliação nutricional de crianças: 
 
( ) Quando a criança com kwashiorkor e edemacia-
da apresenta perda de peso importante em questão 
de horas ou dias, é um indicativo de que a terapia 
nutricional está sendo eficaz. 



 

CONCURSO PÚBLICO EMAS 
NUTRICIONISTA  - 7 - 

 

( ) Crianças acima de dois anos de idade já podem 
ser medidas em pé. 
( ) O perímetro braquial pode ser utilizado em avali-
ações rápidas do estado nutricional de crianças 
quando não se pode utilizar o peso e altura. 
( ) A partir dos seis meses de vida a relação entre o 
perímetro torácico e o perímetro cefálico deve ser 
menor que 1. 
( ) A soma das dobras cutâneas tricipital e subes-
capular superior ao percentil 90 indica desnutrição. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V- F- V- F- V; 
B) V- V- V- F- F; 
C) V- F- F- V- F; 
D) F- V- F- V- F; 
E) F- V- V- F- F.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




