
 

 
CADERNO DE PROVA: 03 - Médico Pe

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a matéria a seguir e a utilize para responder as 
perguntas seguintes: 

QUE PAÍS... 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
economista descobriu barbaridades no Orçamento 
da União deste ano. Por exemplo: 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 
3.700. Ou R$ 1,3 milhão por ano. 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
custo individual diário pula para R$ 71.900. E o 
anual, acreditem, para R$ 26 milhões. 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 
com a saúde de cada brasileiro – apenas R$ 0,36 
por dia. 

E, com a educação, humilhantes R$ 0,20.  

(Ricardo Boechat, Jornal da Band, 6/11/01)

1. Segundo o texto, quando se trata em “gastos 
públicos” se refere exclusivamente a: 

A. Pagamentos com educação. 
B. Salários dos cargos comissionados. 
C. Gastos gerais do Governo. 
D. Investimentos no setor oficial da câmara. 
 
2. O chamado Orçamento da União é um 

documento que: 
A. Polariza os fatos e controvérsias. 
B. É consultado apenas nos momentos de crise.
C. Tem a função de relatar de forma transparente a 

movimentação financeira do Governo. 
D. Tem a função única e exclusiva de amenizar a 

situação do governo em momentos de falta de 
recursos. 

 
3. Os exemplos citados pelo jornalista: 
A. Atendem a seu interesse jornalístico. 
B. Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis.
C. Acobertam problemas do Governo. 
D. Mostram que os gastos com a classe menos 

favorecida são em demasia e desnecessários.
 
4. Considerando o sentido geral do texto, o 

adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é:

A. Autoritário 
B. Injusto 
C. Estranho 
D. Desigual 

 
5. O gerúndio da primeira frase pode ter como 

forma verbal desenvolvida adequada ao texto:
A. Entre tudo dissecasse. 
B. Porque já dissecou. 
C. Já que dissecou. 
D. Enquanto dissecava. 
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utilize para responder as 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
Orçamento 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
71.900. E o 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 

apenas R$ 0,36 

o Boechat, Jornal da Band, 6/11/01) 

 

Segundo o texto, quando se trata em “gastos 

O chamado Orçamento da União é um 

É consultado apenas nos momentos de crise. 
Tem a função de relatar de forma transparente a 

e exclusiva de amenizar a 
situação do governo em momentos de falta de 

Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis. 

Mostram que os gastos com a classe menos 
favorecida são em demasia e desnecessários. 

Considerando o sentido geral do texto, o 
adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é: 

O gerúndio da primeira frase pode ter como 
forma verbal desenvolvida adequada ao texto: 

MATEMÁTICA 

6. Em um processo de embalagem de 
10% das figurinhas possuem prêmios. As 
figurinhas são embaladas em envelopes com 5 
unidades cada. A probabilidade de haver 
exatamente figurinha premiada em um 
envelope é de, aproximadamente:

A. 28% 
B. 30% 
C. 32% 
D. 34% 

 
7. Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, 

gasta em um percurso 2h30min. Caso a 
motocicleta reduza a sua velocidade para 60 
km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este 
mesmo percurso? 

A. 3h18min 
B. 3h33min 
C. 3h38min 
D. 3h43min 

 
8. Observe a sequência abaixo e 

o seu 8º elemento: 
2, 3, 5, 8, (...)

A. 21 
B. 34 
C. 55 
D. 89 
 
9. Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 

atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 
de 16%. Quanto paguei pelas camisetas?

A. R$ 636,78 
B. R$ 638,82 
C. R$ 641,26 
D. R$ 642,25 
 
10. Um determinado automóvel gasta 45 litros de 

combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 
percorrer 1/5 desta distância?

A. 5 litros 
B. 7 litros 
C. 9 litros 
D. 11 litros 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. São modos de exibição da pasta de trabalho do 
Microsoft Excel versão 2007 Português Brasil 
Configuração Padrão, EXCETO:

A. Layout da Web 
B. Layout da Página 
C. Normal 
D. Tela Inteira 
 
12. São todos componentes de 

computador, EXCETO: 
A. Placa Mãe 
B. Pente de Memória 
C. Sistema Operacional 
D. Processador 
 

Página 1 de 4 

Serviços Ltda. 
| CREA/SC: 130678-2 

 

Bombinhas/SC 
 

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS/SC   
 

PROVA 

03 
TIPO 02 

 

Em um processo de embalagem de figurinhas, 
10% das figurinhas possuem prêmios. As 
figurinhas são embaladas em envelopes com 5 
unidades cada. A probabilidade de haver 
exatamente figurinha premiada em um 
envelope é de, aproximadamente: 

uma velocidade de 80 km/h, 
gasta em um percurso 2h30min. Caso a 
motocicleta reduza a sua velocidade para 60 
km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este 

Observe a sequência abaixo e indique qual será 

2, 3, 5, 8, (...) 

Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 
atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 
de 16%. Quanto paguei pelas camisetas? 

Um determinado automóvel gasta 45 litros de 
combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 
percorrer 1/5 desta distância? 

INFORMÁTICA BÁSICA 

modos de exibição da pasta de trabalho do 
Microsoft Excel versão 2007 Português Brasil - 
Configuração Padrão, EXCETO: 

São todos componentes de hardware de um 
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13. Quando realizo uma pesquisa na internet 
utilizando o Google, posso refinar os resultados 
utilizando as Ferramentas de Pesquisa do 
Google. Fazem parte deste grupo de filtros, 
EXCETO: 

A. Definir o idioma 
B. Definir o país e o local 
C. Definir um intervalo de tempo 
D. Definir o tamanho do arquivo a ser buscado 
 
 
14. São características dos navegadores de 

Internet, como o Internet Explorer, Google 
Chrome e Mozilla Firefox, EXCETO: 

A. Podem ser considerados para trabalhar com correio 
eletrônico no formato webmail. 

B. Suas versões mais modernas permitem abrir arquivos 
do tipo PDF diretamente na sua janela. 

C. Seu propósito principal é navegar na rede mundial de 
computadores, utilizando principalmente os 
protocolos HTTP e HTTPs. 

D. São os aplicativos mais indicados para gerenciar 
transferências em grande escala pela internet, 
utilizando o protocolo FTP. 

 
 
15. Considerando o Microsoft Word, na versão 2007 

- Português Brasil, na sua configuração padrão, 
qual a função do botão abaixo: 

 
A. Aplicar o Sombreamento. 
B. Colar o conteúdo da Área de Transferência. 
C. Colorir uma Figura. 
D. Formatar o Pincel de modo a replicar em outros 

locais. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 
Brasil, em nossa história recente? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Fernando Henrique 
B. Fernando Collor 
C. Itamar Franco 
D. José Sarney 
 
 
17. O rompimento de uma barragem de uma 

mineradora causou um dos maiores desastres 
ambientais da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 
barragem? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Paracatu 
B. Samarco 
C. Mariana 
D. Rio Doce 
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Quando realizo uma pesquisa na internet 
utilizando o Google, posso refinar os resultados 
utilizando as Ferramentas de Pesquisa do 
Google. Fazem parte deste grupo de filtros, 

 

São características dos navegadores de 
Internet, como o Internet Explorer, Google 

Podem ser considerados para trabalhar com correio 

Suas versões mais modernas permitem abrir arquivos 

Seu propósito principal é navegar na rede mundial de 
computadores, utilizando principalmente os 

São os aplicativos mais indicados para gerenciar 
transferências em grande escala pela internet, 

Considerando o Microsoft Word, na versão 2007 
Português Brasil, na sua configuração padrão, 

o Pincel de modo a replicar em outros 

Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 

(Fonte: www.uol.com.br) 

O rompimento de uma barragem de uma 
um dos maiores desastres 

s da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 

(Fonte: www.uol.com.br) 

18. Um dos assuntos em mais ênfase 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Um ministro do STF 
Supremo Tribunal Federal suspendeu a 
tramitação deste processo. Quem foi este 
ministro? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Gilmar Mendes 
B. Edson Fachin 
C. Luiz Fux 
D. Dias Toffoli 
 
19. Avalie as assertivas abaixo em relação ao 

Município de Três Barras/SC e indique a opção 
INCORRETA: 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br)
A. Tem uma altitude média de 802m.
B. Canoinhas, Papanduva e Mafra são municípios 

limítrofes. 
C. Faz parte da região turística denominada Vale do 

Contestado. 
D. Possui o maior ginásio poliesportivo do planalto 

norte,  o Ginásio Ione Cyríaco de Souza, com cerca 
de 3000 mil lugares. 

 
20. Foi em Três Barras, no ano de

instalou uma empresa 
responsável pela exploração da faixa de terra 
ao longo da ferrovia construída na região. Qual 
era esta empresa? 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br)
A. Lumber 
B. Brazil Railway Company 
C. Winter Company 
D. Ajax Railway 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Crianças com apendicite perfurada devem ser 
tratadas com antibioticoterapia pós
até que não haja evidência clínica de infecção. 
Para prevenção de infecção de ferida 
operatória, essas crianças também devem ser 
submetidas a antibioticoprofilaxia com:

A. Cefoxitina 
B. Ceftriaxone 
C. Metronidazol 
D. Ciprofloxacino 
 
22. Qual é, atualmente no Brasil, o principal 

componente da mortalidade infantil?
A. Mortalidade pré-natal 
B. Mortalidade perinatal 
C. Mortalidade neonatal precoce 
D. Mortalidade neonatal tardia 

 
23. Em lactentes, os sintomas de insuficiência 

cardíaca mais comuns incluem:
A. Sintomas gastritestinais, taquicardia e dispneia as 

mamadas. 
B. Sintomas gastrintestinais, edema periférico e dispnéia 

as mamadas. 
C. Taquipneia, taquicardia e falta de apetite.
D. Taquipneia, taquicardia e dispneia as mamadas.
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Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Um ministro do STF - 
Supremo Tribunal Federal suspendeu a 
tramitação deste processo. Quem foi este 

(Fonte: www.uol.com.br) 

Avalie as assertivas abaixo em relação ao 
Município de Três Barras/SC e indique a opção 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br) 
Tem uma altitude média de 802m. 
Canoinhas, Papanduva e Mafra são municípios 

parte da região turística denominada Vale do 

Possui o maior ginásio poliesportivo do planalto 
o Ginásio Ione Cyríaco de Souza, com cerca 

no ano de 1910, que se 
a empresa norte-americana, 

responsável pela exploração da faixa de terra 
ruída na região. Qual 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br) 

ESPECÍFICOS 

Crianças com apendicite perfurada devem ser 
tratadas com antibioticoterapia pós-operatória 
até que não haja evidência clínica de infecção. 
Para prevenção de infecção de ferida 
operatória, essas crianças também devem ser 

oprofilaxia com: 

Qual é, atualmente no Brasil, o principal 
componente da mortalidade infantil? 

Em lactentes, os sintomas de insuficiência 
cardíaca mais comuns incluem: 
Sintomas gastritestinais, taquicardia e dispneia as 

Sintomas gastrintestinais, edema periférico e dispnéia 

taquicardia e falta de apetite. 
Taquipneia, taquicardia e dispneia as mamadas. 

http://www.uol.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.tresbarras.sc.gov.br)
http://www.tresbarras.sc.gov.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.tresbarras.sc.gov.br)
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24. Qual é a principal via de contágio da Hepatite A 
em crianças e adolescentes? 

A. Oral-fecal 
B. Parenteral 
C. Sexual 
D. Vertical 
 
25. Doenças musculares como distrofia de 

Duchenne, doença mitocondrial e a maioria das 
doenças genéticas não possuem um tratamento 
específico etiológico. Manuseio dos sintomas 
com: 

A. Antagonistas da angiotensina e diuréticos 
representam a base terapêutica na maioria destes 
pacientes. 

B. Digital e diuréticos representam a base terapêutica 
na maioria destes pacientes. 

C. Digital e inotrópicos representam a base terapêutica 
na maioria destes pacientes. 

D. Antagonistas da angiotensina e inotrópicos 
representam a base terapêutica na maioria destes 
pacientes. 

 
26. O que significa a presença de colúria no exame 

de urina? 
A. Elevação da fração direta da bilirrubina no soro.
B. Obstrução das vias biliares extra-hepáticas. 
C. Insuficiência hepática. 
D. Presença de necrose hepatocelular. 
 
27. O sopro cardíaco inocente é a alteração da 

ausculta que ocorre na ausência de 
anormalidade anatômica e/ou funcional do 
sistema cardiovascular, sabendo-se que 50% a 
70% das crianças terão, em algum momento
da infância e adolescência, uma alteração 
auscultatória que será reconhecida como 
sopro, a maioria: 

A. Na primeira infância 
B. Na idade pré-escolar 
C. Na idade escolar 
D. Na adolescência 
 
28. Considerando uma criança com pneumonia, 

todos os sintomas abaixo, mesmo isolados, são 
indicação de internação hospitalar, EXCETO:

A. Tiragem intercostal 
B. Taquipneia com febre alta 
C. Vômitos incoercíveis 
D. Sonolência acentuada 
 
29. São cardiopatias de alta recorrência familiar 

em crianças, exceto: 
A. Miocardiopatia hipertrófica. 
B. Prolapso de valva mitral. 
C. Defeitos do septo ventricular. 
D. Persistência de tronco arterioso. 
 
30. Com relação a insulinoterapia em crianças 

diabéticas, Glargina e Detemir são aprovadas 
para uso após os: 

A. 3 anos de idade. 
B. 4 anos de idade. 
C. 5 anos de idade. 
D. 6 anos de idade. 
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Qual é a principal via de contágio da Hepatite A 

Doenças musculares como distrofia de 
Duchenne, doença mitocondrial e a maioria das 
doenças genéticas não possuem um tratamento 
específico etiológico. Manuseio dos sintomas 

Antagonistas da angiotensina e diuréticos 
maioria destes 

Digital e diuréticos representam a base terapêutica 

Digital e inotrópicos representam a base terapêutica 

e inotrópicos 
representam a base terapêutica na maioria destes 

O que significa a presença de colúria no exame 

levação da fração direta da bilirrubina no soro. 

O sopro cardíaco inocente é a alteração da 
ausculta que ocorre na ausência de 
anormalidade anatômica e/ou funcional do 

se que 50% a 
70% das crianças terão, em algum momento 
da infância e adolescência, uma alteração 
auscultatória que será reconhecida como 

Considerando uma criança com pneumonia, 
abaixo, mesmo isolados, são 

indicação de internação hospitalar, EXCETO: 

São cardiopatias de alta recorrência familiar 

Com relação a insulinoterapia em crianças 
diabéticas, Glargina e Detemir são aprovadas 

31. Na avaliação da criança com crise asmática 
muito grave, podemos observar:

A. Frequência cardíaca acima de 100, MV diminuídos, 
choro curto e cansado. 

B. Retração intercostal ausente, dispneia moderada, 
sudorese. 

C. Sibilos ausentes com MV diminuídos, agitação, 
confusão e sonolência. 

D. Sibilos localizados e difusos, dispneia moderada e 
choro curto. 

 
32. De uma forma geral, sabe-se que, nas crianças 

com malformações congênitas 
sistemas, as alterações cardiovasculares 
ocorrem em: 

A. 15% dos casos 
B. 25% dos casos 
C. 50% dos casos 
D. 65% dos casos 
 
33. Avalie as assertivas abaixo em relação à febre 

reumática em crianças, indicando a opção 
CORRETA: 

A. Os valores de alfa-1 glicoproteina ácida e alfa
globulina aumentam na fase aguda e não sofrem 
influência do uso das drogas anti

B. A cultura de orofaringe para o isolamento de 
streptococcus apresenta alta sensibilidade.

C. Os valores laboratoriais do VHS não sofrem influência 
das medicações antinflamatórias, ao contrário com a 
dosagem de PCR. 

D. Não há evidências de achados ecocardiográficos de 
lesão valvar na ausência de clínica de cardite.

 
34. Há dois tipos de hemofilia, a hemofilia A 

conhecida também como doença clássica, 
ocorre pela deficiência do fator VIII, e a 
hemofilia B conhecida como doença de 
Christmas ocorre pela da deficiência do fator:

A. VI 
B. VII 
C. IX 
D. X 
 
35. Atualmente, qual o período considerado 

adequado para introdução de outros alimentos 
na dieta da criança, além do leite materno?

A. A partir do 2º mês 
B. A partir do 3º mês 
C. A partir do 4º mês 
D. A partir do 7º mês 
 
36. O Sistema Único de Saúde 

integralidade um dos seus pilares 
fundamentais, garantidos pela Constituição 
Federal. Analise as assertivas abaixo e indique 
aquela que NÃO apresenta alguma de suas 
dimensões: 

A. Atenção nos três níveis de complexidade da 
assistência médica. 

B. Desenvolvimento de práticas de saúde de forma 
independente e separada uma das outras, garantindo 
autonomia entre as suas práticas.

C. Abordagem integral do indivíduo e das famílias.
D. Primazia das ações de promoção e prevenção.
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Na avaliação da criança com crise asmática 
muito grave, podemos observar: 
Frequência cardíaca acima de 100, MV diminuídos, 

ausente, dispneia moderada, 

Sibilos ausentes com MV diminuídos, agitação, 

Sibilos localizados e difusos, dispneia moderada e 

se que, nas crianças 
com malformações congênitas em outros 
sistemas, as alterações cardiovasculares 

Avalie as assertivas abaixo em relação à febre 
reumática em crianças, indicando a opção 

1 glicoproteina ácida e alfa-2 
globulina aumentam na fase aguda e não sofrem 
influência do uso das drogas anti-inflamatórias. 
A cultura de orofaringe para o isolamento de 
streptococcus apresenta alta sensibilidade. 
Os valores laboratoriais do VHS não sofrem influência 
das medicações antinflamatórias, ao contrário com a 

Não há evidências de achados ecocardiográficos de 
lesão valvar na ausência de clínica de cardite. 

Há dois tipos de hemofilia, a hemofilia A 
conhecida também como doença clássica, 
ocorre pela deficiência do fator VIII, e a 
hemofilia B conhecida como doença de 
Christmas ocorre pela da deficiência do fator: 

o período considerado 
adequado para introdução de outros alimentos 
na dieta da criança, além do leite materno? 

O Sistema Único de Saúde - SUS tem na 
integralidade um dos seus pilares 
fundamentais, garantidos pela Constituição 
Federal. Analise as assertivas abaixo e indique 
aquela que NÃO apresenta alguma de suas 

Atenção nos três níveis de complexidade da 

imento de práticas de saúde de forma 
independente e separada uma das outras, garantindo 
autonomia entre as suas práticas. 
Abordagem integral do indivíduo e das famílias. 
Primazia das ações de promoção e prevenção. 
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37. Na maioria dos estudos de sepsis neonatal, a 
bactéria mais frequentemente isolada é o:

A. Streptococcus agalactiae. 
B. Streptococcus do grupo B. 
C. Escherichia coli. 
D. Listeria monocytogenes. 
 
38. É condição imprescindível, para resolutividade

do Sistema Único de Saúde, que se resguarde o 
direito de cidadania do acesso aos serviços de 
saúde, dentro da lógica que leve em conta as 
diretrizes da: 

A. Universalidade, Equidade e Integralidade. 
B. Universalidade, Equidade e Participação popular.
C. Descentralização, Equidade e Regionalização.
D. Descentralização, Equidade e Participação popular.
 
39. Na avaliação da pele do Recém-Nascido (RN), 

Pletora é observada em RNs: 
A. Pós-termo ou com insuficiência placentária. 
B. Com vasoconstrição periférica ou choque. 
C. Policitêmicos, hiperoxigenados ou com hipertermia.
D. Com hipotireoidismo congênito. 
 
40. A alimentação das crianças deve ter aporte 

calórico e nutricional adequado às 
necessidades individuais, permitindo 
crescimento e desenvolvimento normais. Com 
relação à alimentação da criança portadora de 
DMI leia as afirmativas e assinale a alternativa 
correta: 

I. A alimentação básica da criança abaixo de 5 anos 
com DM não difere muito das outras crianças da 
mesma idade. Necessidades calóricas basais e 
proporção de nutrientes diferem das mais velhas 
em virtude de as crianças mais novas 
necessitarem maior aporte de lipídeos, passando 
dos 30% a 35% habituais para até 50%, nos 
lactentes. 

II. A divisão do total em seis refeições – desjejum, 
lanche, almoço, lanche, jantar e ceia – é comum 
nessa faixa etária e auxilia a evitar períodos de 
jejum prolongado. Esse fracionamento da dieta 
com lanches nos intervalos é mais importante 
quando a insulina utilizada para o basal é a 
Regular. 

III. Lactentes e crianças mais novas podem necessitar 
ainda de leite ou algum outro aporte calórico 
durante a madrugada, quando o jejum da noite 
for muito prolongado. 

A. Somente as afirmativas I e II estão corretas 
B. Somente as afirmativas I e III estão corretas 
C. Somente as afirmativas II e III estão corretas
D. Todas as afirmativas estão corretas 
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sepsis neonatal, a 
bactéria mais frequentemente isolada é o: 

É condição imprescindível, para resolutividade 
do Sistema Único de Saúde, que se resguarde o 
direito de cidadania do acesso aos serviços de 
saúde, dentro da lógica que leve em conta as 

Universalidade, Equidade e Participação popular. 
Descentralização, Equidade e Regionalização. 
Descentralização, Equidade e Participação popular. 

Nascido (RN), 

Policitêmicos, hiperoxigenados ou com hipertermia. 

A alimentação das crianças deve ter aporte 
calórico e nutricional adequado às 
necessidades individuais, permitindo 

desenvolvimento normais. Com 
relação à alimentação da criança portadora de 
DMI leia as afirmativas e assinale a alternativa 

A alimentação básica da criança abaixo de 5 anos 
com DM não difere muito das outras crianças da 

alóricas basais e 
proporção de nutrientes diferem das mais velhas 
em virtude de as crianças mais novas 
necessitarem maior aporte de lipídeos, passando 
dos 30% a 35% habituais para até 50%, nos 

desjejum, 
é comum 

nessa faixa etária e auxilia a evitar períodos de 
jejum prolongado. Esse fracionamento da dieta 
com lanches nos intervalos é mais importante 
quando a insulina utilizada para o basal é a 

nças mais novas podem necessitar 
ainda de leite ou algum outro aporte calórico 
durante a madrugada, quando o jejum da noite 

 
 

as afirmativas II e III estão corretas 
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