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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE 

 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO:  
_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

 
                                                                        

Texto 01:                                              

A reportagem do Domingo Espetacular sobre Cachoeira 

 

Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram uma ligação sombria entre o chefe de um 

esquema milionário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira, e a maior revista semanal do Brasil, Veja. As conversas 

mostram uma relação próxima entre o contraventor e Policarpo Júnior, diretor da revista em Brasília (DF). Segundo 

documentos da Polícia Federal, Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas da 

Veja, além de outras reportagens em páginas internas, publicadas de acordo com interesses do bicheiro e de comparsas. 

Trata-se de uma troca de favores, que rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira e envolveu a construtora Delta. O 

escândalo pode levar Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos maiores barões da imprensa do 

País, a ser investigado e convocado para depor na CPI. 

 

(Fonte: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-reportagem-de-domingo-espetacular-sobre-cachoeira>, acesso em: 

07/05/2012).  

 

Texto 02: 

Veja, sempre brigando com os fatos 

 

Primeiro, uma ameaça típica de Veja: nota no Radar Online mencionando um terceiro inquérito em mãos da 

Procuradoria Geral da República - do qual ninguém tinha ouvido falar - que teria apanhado 4 ministros do STF e 10 do 

STJ, uma maluquice só possível em quem aceita qualquer peixe podre, sem entender a lógica dos inquéritos, a 

verossimilhança das informações. Se fosse verdade, seria o próprio desmonte da República. Mas publica-se a nota como 

quem anuncia uma nova marca de cerveja. 

Aí, o presidente da CPI desmente o fato. Sem apresentar um dado comprobatório sequer, o colunista "mantém" 

as informações. Agora o desmentido é da própria PGR. Ou seja, de todas as partes mencionadas nessa maluquice. Mas a 

única fonte confiável para esse pessoal são os dossiês de Carlinhos Cachoeira.  

Conseguiram criar um mundo virtual, sem nenhum contato com a realidade dos fatos.  

 

(Fonte: Luis Nassif, http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/veja-sempre-brigando-com-os-fatos, acesso em 07/05/2012). 
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Após a leitura dos dois textos acima, julgue os itens a seguir: 

 

I - Segundo investigações da Polícia Federal, a partir de uma ligação sombria com um diretor da revista, o contraventor 

Cachoeira teria feito com que capas e reportagens revista Veja fossem publicadas de acordo com seus interesses. 

II – O resultado das investigações fez com que Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos 

maiores barões da imprensa do País, fosse investigado e convocado para depor na CPI. 

III – O segundo texto trata de um dos exemplos de reportagens da revista Veja feitas a partir da influência de Carlinhos 

Cachoeira. No caso, houve o plantio de um boato sério envolvendo autoridades do alto escalão do Poder Judiciário 

Brasileiro, entretanto tal estória se mostrou inverídica. 

IV – O autor do segundo texto traz a ideia que inquéritos seguem uma lógica e se baseiam na verossimilhança das 

informações. Assim, se fosse verdade a notícia publicada na coluna da revista, seria o próprio desmonte da Procuradoria 

Geral da República. 

 

Marque a alternativa correta quanto aos itens acima: 

 

a) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

b) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente os itens I e IV estão corretos. 

 
 

 

 

 

 O segundo texto traz uma crítica feroz a revista Veja por diversos aspectos de conduta. Dentre as alternativas abaixo qual não 

representa uma dessas críticas? 

 

a) Publicar irresponsavelmente notícias alarmantes. 

b) Utilizar-se de fontes de origem duvidosa. 

c) Permanecer defendendo uma mentira quando todos os fatos já demonstram o contrário. 

d) Anunciar notas de caráter político com a mesma diagramação dos anúncios de marca de cerveja. 

 
 

 

 

 

Da leitura dos textos podemos afirmar corretamente que: 

 

a) Existe mais de uma CPI em andamento envolvendo Carlinhos Cachoeira, mas somente uma delas investiga também 

o empresário Roberto Civita. 

b) A relação entre contraventor e a revista Veja rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira, envolvendo a construtora 

Delta e outros comparsas desta empresa. 

c) Ao afirmar “conseguiram criar um mundo virtual”, o autor do segundo texto não faz referência ao mundo da internet, 

mas sim a um mundo de mentiras criadas pela revista, que se distancia da realidade. 

d) Mesmo após o presidente da CPI ter desmentido o fato noticiado, o colunista manteve as informações, apresentando 

como dados comprobatórios unicamente os dossiês de Carlinhos Cachoeira. 
 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Os dois textos acima abordam fatos recentes do cenário político nacional, porém, com abordagens diversas. Qual relação 

podemos traçar entre eles? 

 

a) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

b) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

c) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

d) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

 
 

 

 

 

Texto 03: 

 

Fui ontem visitar ontem o jardinzinho agreste, 

Aonde tanta vez a lua nos beijou, 

E em tudo vi sorrir o amor que tu me deste, 

Soberba como um sol, serena como um vôo. 

 

Em tudo cintilava o límpido poema 

Com ósculos rimados às luzes dos planetas; 

A abelha inda zumbia em torno da alfazema; 

E ondulava o matiz das leves borboletas 

 

(Cesário Verde. Obra completa de Cesário Verde.  

Lisboa: Portugália, p. 14.) 

 

 

Expressões com palavras empregadas em sentido conotativo na primeira estrofe são: 

 

a) “Fui ontem visitar...” 

b) “... a lua nos beijou”; “... vi sorrir o amor...” 

c) “... o jardinzinho agreste” 

d) “... que tu me deste” 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Na segunda estrofe, a sinestesia é evidenciada. Que impressões sensoriais ela desperta no texto? 
 

a) Tátil e auditiva 

b) Auditiva e visual 

c) Visual e olfativa 

d) Tátil e visual 
 

 

 

 
 

 

A respeito do uso correto da crase, indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. 

“ ____ beira do mar, assistiu ____ amada, hora____ hora, minuto ____ minuto, sempre ____ espera de um milagre” 
 

a) À –à-à-a-à 

b) A-a-a-a-à 

c) À-a-a-a-à 

d) À-a-à-à-à 
 

 

 

 

“A imprensa me tachou de imbecil.”. Reescrevendo a oração e mudando o verbo tachar por chamar a frase ficaria: “A 

imprensa me chamou de imbecil”. O verbo chamar admite mais de uma regência com alteração de significado. Qual a 

regência dele nessa frase? 

 

a) O verbo chamar tem o sentido de denominar, apelidar. Neste caso, o verbo é transitivo direto. 

b) O verbo chamar tem o sentido de indicar. Neste caso, o verbo é transitivo indireto. 

c) O verbo chamar tem o sentido de abdicar. Neste caso, o verbo é intransitivo. 

d) O verbo chamar tem o sentido de assistir. Neste caso, o verbo é transitivo direto e indireto. 
 

 

 

 

Leia os versos a seguir:  

Em vossa casa feita de cadáveres, 

Ó princesa! Ó donzela! 

Em vossa casa, de onde o sangue escorre, 

quisera eu morar, [...] 
 

 

Classificando sintaticamente as expressões do segundo verso, pode-se dizer que elas exercem a função sintática de: 
 

a) Aposto 

b) Objeto direto 

c) Vocativo 

d) Objeto indireto 
 

 

 
 

 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto às Novas Regras de Acentuação gráfica: 
 

a) Paranóia, doo, bocaíva. 

b) Música, lêem, ideia. 

c) Odisséia, quiquênio, sequência. 

d) Feiura, números, voo. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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Conhecimentos Específicos                      QUESTÕES DE 11 A 30 
 

 
 

 

 

 

O período gestacional é constituído por 40 semanas, sendo heterogêneo em seus aspectos fisiológicos, metabólicos e 

nutricionais. Qual hormônio que na gestação tem como principal ação, relaxar a musculatura lisa do útero e interfere em 

outros órgãos, como o intestino, diminuindo sua mobilidade. 
 

a) Estrógeno. 

b) Gonadotrofina coriônica humana. 

c) Progesterona. 

d) Hormônio lactogênio placentário. 
 

 

 

A esofagite consiste na inflamação da mucosa esofágica, decorrente do refluxo do conteúdo ácido-péptico gástrico. São 

recomendações nutricionais na esofagite, EXCETO: 
 

a) Dieta hipolipídica. 

b) Fazer de 6 a 8 refeições de pequenos volumes. 

c) Excluir alimentos como café, chá preto, bebidas alcoólicas e chocolate. 

d) Preferir alimentos com alto teor de purinas. 
 

 

 

Fibrose cística é uma doença hereditária, caracterizada por uma doença pulmonar supurativa crônica e insuficiência 

pancreática, que incide em crianças e adultos jovens. A cerca dos cuidados nutricionais para paciente com fibrose cística, 

julgue as afirmações abaixo: 

I – Deve-se sempre que necessário, repor as enzimas pancreáticas. 

II – Incluir na dieta nutrientes com alta densidade energética 2 a 3 vezes/dia. 

III – Deve-se adicionar sal às refeições. 

Estão corretas as afirmações: 
 

a) Apenas a afirmativa II, está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e II, estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa I, está correta. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

 

 

Paciente E. C. C. P, 39 anos, sexo masculino, de acordo com os dados antropométricos, sua estatura é 169,5cm, seu 

peso é 126,2kg e a sua circunferência da cintura é 120cm. De acordo com a classificação do estado nutricional segundo o 

IMC (Índice de Massa Corpórea) o paciente apresenta: 
 

a) Pré-obesidade. 

b) Obesidade grau III. 

c) Obesidade grau II. 

d) Obesidade grau I. 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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O tratamento dietoterápico para um paciente com hérnia hiatal tem por objetivo, EXCETO: 

 

a) Diminuir a pressão intra-abdominal e o peso corporal. 

b) Dificultar o refluxo gastroesofágico. 

c) Aumentar a pressão do EEI (esfíncter esofagiano inferior). 

d) Dificultar o esvaziamento gástrico. 
 

 

 

Aminoácidos condicionalmente essenciais são aqueles que são sintetizados a partir de outros aminoácidos e/ou sua 

síntese é limitada sob condições fisiopatológicas especiais. São aminoácidos condicionalmente essenciais: 

 

a) Arginina, valina, lisina, cisteína, alanina, leucina. 

b) Arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina, tirosina. 

c) Alanina, lisina, leucina, glutamina, cisteína, prolina. 

d) Cisteína, glicina, lisina, prolina, leucina, valina. 
 

 

 

O leite materno não é apenas uma fonte de nutrientes especificamente adaptadas à capacidade metabólica do bebê, é 

também uma substância viva de grande complexidade biológica, ativamente protetora e imunomoduladora. Em relação à 

composição nutricional do leite materno, julgue os itens abaixo: 

I – O leite materno possui baixo teor de proteínas e composição aminoacídica adequada às necessidades da criança, com 

elevado teor de mentionina e fenilalanina e menor de cisteína e taurina. 

II – O leite materno possui elevado teor de gordura, predominando a insaturada e colesterol, além de ser rico em ácidos 

graxos essenciais e seus derivados de cadeia longa, importantíssimos para o crescimento cerebral. 

III – O leite materno possui elevado teor de lactose, que ajuda na absorção da proteína, do cálcio e do ferro. 

IV – O leite materno apresenta teor suficiente de vitaminas para suprir as necessidades do lactente, das quais apenas as 

vitaminas do complexo B podem variar de acordo com a ingestão materna. 

Estão corretos os itens: 

 

a) I e II, apenas. 

b) I, II e IV, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 
 

 

 

A carência dessa vitamina leva ao aparecimento de doenças, tais como raquitismo em crianças e osteomalacia em 

adultos. A sua deficiência também resulta em absorção intestinal inadequada e reabsorção renal de cálcio e fósforo. O 

texto acima se refere à vitamina: 

 

a) Vitamina K. 

b) Vitamina D. 

c) Vitamina E. 

d) Vitamina A. 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: NUTRICIONISTA                                                     ~ 8 ~                                                     Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO NAZARÉ 

 

 

Na população idosa a deficiência desse nutriente é causada primariamente pela má absorção dos alimentos fontes e 

anemia perniciosa, outros fatores predisponentes que também podem levar à deficiência desse nutriente é a atrofia 

gástrica e ingestão crônica de antiácidos. O texto acima se refere a qual nutriente? 

 

a) Cobalamina. 

b) Tiamina. 

c) Riboflavina. 

d) Niacina. 

 

 

Pacientes litiásicos com hiperuricosúria, devem evitar alimentos ricos em purinas. São fontes alimentares ricas em 

purinas: 
 

a) Sardinha, fígado, rim e língua de boi. 

b) Sardinha, salmão, leite e ovos. 

c) Fígado, rim, leite e carnes. 

d) Sardinha, fígado, rim e leite. 
 

 

 

O envelhecimento é considerado um processo natural, dinâmico, progressivo e irreversível, no qual ocorrem alterações 

morfológicas, bioquímicas, fisiológicas, comportamentais e psicossociais. Sobre essas modificações que ocorrem no 

envelhecimento analise as afirmativas abaixo: 

I – Com o envelhecimento ocorrem alterações orgânicas e funcionais no pâncreas, que podem ocasionar diminuição da 

secreção de enzimas e hormônios. 

II – Com o envelhecimento há aumento da incidência de obstipação intestinal, em razão da diminuição do tônus muscular 

e da função motora do cólon. 

III – Com o envelhecimento ocorre aumento progressivo da massa magra e diminuição da massa gordurosa, tais 

alterações influenciam no desenvolvimento de atividades físicas e na necessidade calórica diária. 

Estão corretas as afirmativas: 

 

a) Apenas a afirmativa II está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 

 

 

Paciente do sexo feminino, 62 anos, 72,6 kg, 1,65m, hipertensa, portadora de dislipidemia mista e diabetes tipo 2, 

apresentou infarto agudo do miocárdio, foi submetida a angioplastia coronária transluminal percutânea e recebeu alta. 

Qual dieta deve ser utilizada nessa paciente para o tratamento da dislipidemia mista? 

a) Dieta hipocalórica, com baixo teor de gorduras insaturadas e colesterol e restrita em carboidratos complexos. 

b) Dieta normocalórica, com baixo teor de gorduras insaturadas e colesterol e restrita em carboidratos simples. 

c) Dieta hipocalórica, com baixo teor de gorduras saturadas e colesterol e restrita em carboidratos simples. 

d) Dieta normocalórica, com baixo teor de gorduras saturadas e colesterol e restrita em carboidratos complexos. 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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A digestão das proteínas tem inicio no estômago, sob influência da pepsina, mas a maior parte da digestão protéica 

ocorre no: 

 

a) Jejuno e íleo. 

b) Duodeno e jejuno. 

c) Duodeno e íleo. 

d) Íleo e cólon ascendente. 

 

 

 

O diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta e/ou incapacidade da insulina de exercer 

adequadamente seus efeitos. Correlacione, as colunas em relação ao diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, e assinale a 

alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo: 

 

(  1  ) Diabetes mellitus tipo 1. 

(  2  ) Diabetes mellitus tipo 2. 

 Decorrente da destruição das células beta-pancreáticas. 

 Caracteriza-se por uma resistência periférica a insulina. 

 Os níveis séricos de insulina podem ser normais ou bastante elevados. 

 Caracteriza-se por uma deficiência na secreção de insulina. 

 Apresenta uma tendência à cetoacidose metabólica. 
 

A sequência correta é: 

 

a) 1 – 2 – 2 – 1 – 1. 

b) 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 

c) 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 

d) 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 

 

 

 

As doenças resultantes da carência nutricional de niacina, retinol e acido ascórbico são respectivamente: 

 

a) Beribéri, Anemia perniciosa, Pelagra. 

b) Pelagra, Beribéri, Escorbuto. 

c) Pelagra, Cegueira noturna, Escorbuto. 

d) Xeroftalmia, Cegueira noturna e Pelagra. 

 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se pela presença de obstrução ou limitação crônica ao fluxo 

aéreo, com progressão lenta e irreversível, sendo muito freqüente a perda gradual e progressiva de peso. Sobre a doença 

pulmonar obstrutiva crônica e as condutas dietoterápicas, avalie as afirmativas 

I – A ingestão excessiva de proteínas pode diminuir o impulso respiratório levando à dispnéia e à fadiga muscular, o que 

prejudicaria pacientes com reserva alveolar limitada. 

II – O inadequado consumo alimentar é provocado por dispnéia, tosse, secreção, fadiga, anorexia, flatulência e saciedade 

precoce. 

III – o excesso de sódio na dieta deve ser evitado, para não aumentar a retenção hídrica e, conseqüentemente, aumentar 

o trabalho cardíaco. 

IV – A ingestão de líquidos deve ser aumentada, no mínimo oito copos de fluidos/dia, mas na presença de edema de 

pulmão é necessário o controle da ingestão de líquidos. 

Estão corretas as afirmativas: 

 

a) Apenas a afirmativa II está correta. 

b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

 

 

Paciente do sexo feminino, 58 anos, hipertensa e diabética, apresenta dor abdominal de forte intensidade, diarréia aquosa 

e emagrecimento, apresenta úlcera gástrica e pangastrite endoscópica severa diagnosticada pela EDA e relata apresentar 

pancreatite crônica há dois anos, o exame por imagem evidenciou presença de calcificações no pâncreas. Seus exames 

laboratoriais apresentam: Colesterol total: 195mg/dl; LDL – colesterol: 115mg/dl; HDL – colesterol: 33mg/dl; Triglicerídeos: 

236mg/dl; Glicose: 133mg/dl. Segundo o IMC (índice de massa corpórea) a paciente encontra-se eutrófica. A conduta 

nutricional para essa paciente deve ser: 

 

a) Dieta normocalórica, hiperprotéica, normoglicídica, hipolipídica e pobre em fibras. 

b) Dieta hipercalórica, normoprotéica, hipoglicídica, normolipídica e pobre em fibra. 

c) Dieta normocalórica, hiperprotéica, normoglicídica, normolipídica e rica em fibras. 

d) Dieta normocalórica, normoprotéica, hipoglicídica, hipolipídica e rica em fibras. 
 

 

 
 

Os principais hormônios que regulam a glicemia sangüínea são: insulina, glucagon, adrenalina, hormônio tireoidiano, 

glicocorticóides e hormônio de crescimento. Sobre esses hormônios analise as afirmativas abaixo colocando V, se 

verdadeiro ou F, se falso e assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

  A secreção do hormônio de crescimento é estimulada por hipoglicemia. Se for administrado cronicamente pode 

causar hipoglicemia persistente, aumentando a secreção de insulina e exaustão das células beta, com subseqüente 

diabetes mellitus. 

  Os glicocorticóides são secretados pelo córtex das supra-renais. Diminuem a gliconeogênese e estimulam a utilização 

de glicose por tecidos extra-hepáticos antagonizando as ações da insulina. 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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  A secreção da insulina é controlada pelo nível de glicose no sangue: a hiperglicemia estimula a secreção de insulina, 

a hipoglicemia a inibe. 

  A adrenalina age no fígado e músculos, ativando a glicogenólise e liberando glicose para o metabolismo muscular. 

  O glucagon é secretado pelas células alfa do pâncreas, o maior estímulo para a sua secreção é a hiperglicemia. 

  O hormônio tireoidiano pode aumentar o efeito da adrenalina, aumentando a glicólise e a gliconeogênese, e 

potencializar as ações da insulina, na síntese de glicogênio e de utilização da glicose. 

A seqüência correta é: 

 

a) F – V – V – F – V – F.  

b) V – F – V – F – F – F.  

c) V – F – V – V – F – V. 

d) F – V – V – V – V – F. 

 

 

 

A desnutrição energético-proteíca apresenta como condicionante biológico um consumo energético e protéico 

inadequado, denomina-se kwashiorkor e marasmo as formas mais graves da desnutrição. São características do 

kwashiorkor: 

 

a) Consumo insuficiente de proteínas, redução da massa muscular, raras alterações de cabelo. 

b) Consumo insuficiente de proteínas, edema constante, freqüente lesões na pele. 

c) Consumo energético insuficiente, edema constante, raras alterações de cabelo. 

d) Consumo energético insuficiente, freqüente lesões na pele, emagrecimento. 
 

 

 

As lipoproteínas são compostos hidrossolúveis formados por fosfolípides, colesterol e triglicérides associados a proteínas. 

Correlacione as colunas abaixo de acordo com as lipoproteínas e suas funções, e assinale a alternativa que apresenta a 

seqüência correta. 

(  1  ) Quilomícron. 

(  2  ) VLDL. 

(  3  ) IDL. 

(  4  ) LDL. 

(  5  ) HDL. 

 Transporte do colesterol. 

 Transporte de lípides endógenos. 

 Transporte de lípides da dieta (via intestinal). 

 Transporte de colesterol livre dos tecidos periféricos para o fígado. 

 Precursores de LDL, receptores do colesterol esterificado. 

A seqüência correta é: 

 

a) 4 – 1 – 2 – 5 – 3. 

b) 4 – 2 – 1 – 3 – 5. 

c) 4 – 1 – 2 – 3 – 5. 

d) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Legislação do SUS                                         QUESTÕES DE 31 A 40 
 

 
 

 

 

 

Em Epidemiologia, sobre o coeficiente de mortalidade, assinale a alternativa correta: 

a) Consiste no número de casos existentes da doença ou agravo, novos ou antigos; 

b) Comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população exposta; 

c) Mede o risco que um indivíduo tem, da população exposta, de morrer por qualquer causa no período considerado; 

d) Traduz a ideia de intensidade com que acontece a doença/morbidade em uma população. 

 

 

 

 

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 

EXCETO: 

a) Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 

município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de 

outros municípios. 

b) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde. 

c) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações 

de assistência à saúde. 

d) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde. 

 

 

 

 

Sobre a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), é INCORRETO afirmar que: 

 

a) A Estratégia de Saúde da Família é um modelo assistencial de baixo custo e baixa complexidade tecnológica, que 

tem como principal objetivo a interiorização da saúde. 

b) As equipes de ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma 

área geográfica delimitada. 

c) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 

mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 

d) A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem parte do 

conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

 

 
 

 

 

 

Qual das afirmações abaixo não está associada a atenção básica de saúde: 

a) Corresponde ao primeiro nível de atenção à saúde do modelo assistencial adotado pelo SUS. 

b) Seu financiamento é garantido por fonte publica apenas estadual. 

c) A estratégia de saúde da família pode incluir especialidades básicas. 

d) É o primeiro contato da população com o SUS. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Relacione as colunas a seguir. 
 

1. Vigilância sanitária. 

2. Vigilância epidemiológica. 
 

(  ) Detecta qualquer mudança em fatores determinantes da saúde. 

(  ) Previne riscos à saúde. 

(  ) Adota medidas de prevenção. 

(  ) Intervém nos problemas sanitários do meio ambiente. 

(  ) Elimina qualquer ameaça à saúde. 
 

A sequência está correta em: 

 

a) 1, 1, 1, 2, 2  

b) 1, 2, 2, 1, 2  

c) 2, 1, 2, 1, 1  

d) 1, 1, 2, 2, 1 
 

 

 

 

 

De acordo com o Art. 6º da Lei nº. 8.080/90 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I. incrementos, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnólogo. 

II. controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

III. formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

IV. execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

 

Estão corretas apenas as alternativas 

 

a) II, IV  

b) I, II  

c) I, III, IV  

d) I, II, III, IV 
 
 

 

 

 

Os sistemas de informação são utilizados em saúde por permitirem a captação, processamento e difusão dos dados. O 

SIM, SINASC e SINAN são exemplos de bancos de dados que reúnem as informações relacionadas 

RESPECTIVAMENTE A: 

 

a) Acompanhamento materno, condições de saneamento básico e investimentos em saúde. 

b) Ocorrência de óbitos, dados sobre nascidos vivos e notificação de doenças. 

c) Aquisição de medicamentos, cobertura vacinal e informações ambulatoriais. 

d) Prevenção da malária, indicadores socioeconômicos e normas de auditoria. 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Com base na organização do cuidado de uma equipe de Saúde da Família a partir dos problemas identificados, avalie as 

afirmativas a seguir: 

I- A organização do cuidado deve levar em consideração a realidade local. 

II- A gerência do cuidado prestado pela equipe de Saúde da Família envolve todos os membros da equipe. 

III- O caminho para a realização de um trabalho em equipe passa por um processo de intermediação e construção 

coletiva. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) I, apenas; 

b) II e III, apenas; 

c) I e III, apenas; 

d) I, II e III. 

 
 

 

 

 

As diretrizes do SUS preveem: 

 

a) Descentralização sem participação popular; 

b) Não participação da comunidade; 

c) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

 

 

 

 

O Art. 3º da Lei nº. 8080/90 dispõe sobre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, que são, EXCETO: 

 

a) Moradia. 

b) Lazer.  

c) Alimentação.  

d) Medicamento. 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




