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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise a notícia jornalística a seguir, 
veiculada no início do mês de abril deste ano, 
e marque a alternativa que contém o termo que 
preenche corretamente a lacuna.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na 
madrugada desta quinta-feira, por seis votos a cinco, 
o pedido de _____________ do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, solicitado pela defesa para 
tentar evitar que ele fosse preso até que o processo 
chegasse ao fim em todas as instâncias da Justiça. 
A votação, iniciada na tarde de quarta-feira, durou 
dez horas e meia”. (BBC Brasil, 04/04/18, com 
adaptações).

a) Anulação do processo.
b) Delação premiada.
c) Habeas corpus.
d) Suspeição do juiz.
________________________________________

02. Considere a seguinte análise sobre 
um conflito que afeta atualmente as relações 
internacionais e assinale a alternativa que indica o 
país de que se trata.

“Um levante pacífico contra o presidente, que teve 
início há sete anos, transformou-se em uma guerra 
civil que já deixou mais de quatrocentos mil mortos, 
devastou cidades e envolveu outros países. Calcula-
se que mais de cinco milhões já tenham deixado 
o país - o maior êxodo da história recente. Em 
abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciou que o seu país havia 
iniciado uma série de ataques aéreos na região, em 
coordenação com a França e o Reino Unido”. (BBC 
Brasil, 14/04/18, com adaptações).

a) Afeganistão.
b) Iraque.
c) Rússia.
d) Síria.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise sobre um aspecto 
cultural do mundo contemporâneo e assinale a 
alternativa que melhor corresponde ao gênero 
musical descrito.

“É cada vez mais frequente que músicos produzam 
sua arte a partir da digitalização, amostragem 
e reordenação de sons. Essa nova modalidade 
de composição segue, em geral, os seguintes 
princípios: cada música final é usada como matéria 
prima para composições futuras; há uma inteligência 

coletiva que se alimenta do estoque musical 
existente; por fim, cada trecho da música possui 
uma história de composição que segue o mesmo 
padrão. Com isto, pode-se encontrar nesse estilo 
musical os princípios do movimento social da 
cibercultura: interconexão, comunidade virtual e 
inteligência coletiva”. (Portal Imaginarium, 15/04/18, 
com adaptações).

a) Bossa Nova.
b) Jazz Clássico.
c) Rock Progressivo.
d) Música Eletrônica.
________________________________________

04. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assegurar a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária é dever:

a) da sociedade em geral, excetuando-se o poder 
público.
b) reservado apenas aos pais ou cuidadores, com 
auxílio do Estado.
c) exclusivo do poder público, sendo vedada a 
participação da família. 
d) da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público.

________________________________________
QUESTÕES 05 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões de 05 a 10.

Confira a seguir os principais trechos da conversa 
com o filósofo, em que ele diz o que pensa sobre 
temas como propósito, obsessão pela carreira e 
equilíbrio entre lazer e trabalho:

EXAME.com – O excesso de trabalho está roubando 
cada vez mais tempo do lazer e da convivência 
familiar. Num mercado tão competitivo, ainda é 
possível ter uma carreira de sucesso sem sacrificar 
a felicidade em outros âmbitos da vida?

Mário Sérgio Cortella – É evidente que você precisa 
se dedicar à carreira, mas não pode deixar que 
apenas um aspecto da vida obscureça todos os 
demais. É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência. E esse equilíbrio é 
igual ao necessário para andar de bicicleta: você 
precisa estar sempre em movimento para não cair.
Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos sem 
se perder neles. Você pode ter uma alimentação 
equilibrada mas, de vez em quando, mergulhar com 
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alegria numa garrafa de vinho, num churrasco. Mas 
não vai fazer isso todo dia, toda hora. Da mesma 
forma, quando as pessoas fazem cursinho pré-
vestibular, elas não têm fim de semana, não têm 
balada, não têm nada. Mas ninguém vai passar o 
resto da vida fazendo cursinho, senão enlouquece.
Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada. É preciso cautela, 
porque isso vai torná-la infeliz. Há momentos na 
vida em que você vai se dedicar mais aos filhos 
do que à sua carreira. Em outros, você precisará 
trabalhar por 12, 13 horas por dia e ficará menos 
tempo com a família. O importante é não se perder 
nos extremos, mas saber transitar entre eles.

EXAME.com – Não vivemos numa cultura que 
incentiva os extremos?

Mário Sérgio Cortella – Sem dúvida. Existe a ideia 
de que sucesso significa trabalho contínuo, que 
você deve esquecer os outros aspectos da vida. 
Nossa cultura incentiva isso, suga as pessoas, vai 
exaurindo suas forças, transformando cansaço em 
estresse. O cansaço resulta de um esforço intenso. 
O estresse é quando você já não tem compreensão 
do que está fazendo.
No entanto, o que é imposto pela cultura não é 
obrigatório. É preciso andar na contramão dessa 
ideia e tentar buscar o equilíbrio entre as diversas 
faces da vida. Não é fácil, mas também não é 
impossível.

(Texto adaptado. GASPARINI, Claudia. Cortella 
diz qual é o segredo para acordar feliz na 2ª feira. 
EXAME. 13/3/2018.  Disponível em: https://exame.
abril.com.br/carreira/cortella-diz-qual-e-o-segredo-
para-acordar-feliz-na-2a-feira/)

05. A partir das características, linguísticas e 
estruturais, assinale a alternativa que classifica 
corretamente o gênero do texto acima.

a) Notícia.
b) Reportagem.
c) Entrevista.
d) Artigo de opinião.
________________________________________

06. A partir das afirmações de Mário Sérgio 
Cortella, analise as seguintes assertivas:

I. Manter o foco em um único aspecto da vida deve 
ser incentivado.
II. A cultura dos extremos é algo obrigatório, todos 
devem segui-la.
III. Transitar entre os extremos é uma forma de 
encontrar o equilíbrio.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e III apenas.
b) I e II apenas.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
________________________________________

07. “É preciso cautela, porque ISSO vai torná-la 
infeliz.”

Assinale a alternativa que contém a afirmação a 
que o pronome demonstrativo destacado se refere 
no texto.

a) “Uma pessoa que passa o tempo todo obcecada 
pela carreira está adoentada.”
b) “Equilíbrio significa ser capaz de ir aos extremos 
sem se perder neles.”
c) “Há momentos na vida em que você vai se dedicar 
mais aos filhos do que à sua carreira.”
d) “Ninguém vai passar o resto da vida fazendo 
cursinho, senão enlouquece.”
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que há linguagem 
figurada.

a) “E esse equilíbrio é igual ao necessário para 
andar de bicicleta.”
b) “Em outros, você precisará trabalhar por 12, 13 
horas por dia e ficará menos tempo com a família.”
c) “Você pode ter uma alimentação equilibrada mas, 
de vez em quando, mergulhar com alegria numa 
garrafa de vinho, num churrasco.”
d) “O cansaço resulta de um esforço intenso.”
________________________________________

09. “Da mesma forma, quando as pessoas 
fazem cursinho pré-vestibular, elas não têm fim de 
semana, não têm balada, não têm nada.”

A respeito do trecho acima, analise as assertivas:

I. O verbo “ter” recebe acento porque seu sujeito é 
“as pessoas”.
II. A vírgula após “semana” e “balada”, separam 
orações coordenadas assindéticas.
III. “Da mesma forma” estabelece uma noção de 
conformidade com o que foi dito anteriormente no 
texto. 

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) I, II, III estão corretas.
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10. ““É preciso buscar um equilíbrio entre as 
diversas faces da existência.”
 Assinale a alternativa que substitui 
corretamente a expressão “um equilíbrio” por um 
pronome oblíquo.

a) É preciso buscar-lo.
b) É preciso buscá-lo.
c) É preciso buscar-lhe.
d) É preciso buscá-o.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 -  MATEMÁTICA

11. Um professor aplica um capital a juros 
simples com taxa de 5% ao mês, durante dez 
meses. No fim desse intervalo de tempo o juro 
produzido foi de R$ 800,00. O valor do capital inicial 
aplicado foi de:

a) R$ 1.200,00
b) R$ 1.400,00
c) R$ 1.500,00
d) R$ 1.600,00
________________________________________

12. Marcos comprou uma piscina que possui 6,0 
m de comprimento, 4,0 m de largura e 1,5 m de 
profundidade. Para que a piscina contenha 28.800 
litros de água, esta deve atingir uma altura de:

a) 40 cm
b) 100 cm
c) 120 cm
d) 135 cm
________________________________________

13. Dadas    as     funções  f(x) = 3x² - 16 e       
h(x) = 9x² - 4x, se x satisfaz a igualdade   f(x) = h(x), 
então 3x é igual a:

a) 9
b) 27
c) 81
d) 243
________________________________________

14. Um carro percorre uma determinada distância 
viajando com velocidade constante por 4 horas. O 
tempo que ele gastaria para percorrer a metade 
daquela distância com velocidade constante igual a 
80% da anterior é igual a:

a) 1,4 h
b) 2,5 h
c) 3,4 h
d) 5,0 h

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

15. Assinale a alternativa INCORRETA, com 
base na Lei Orgânica do Município de Francisco 
Beltrão - PR.

a) Compete ao Presidente da Câmara, entre outras 
atribuições, declarar vago o cargo de Prefeito, Vice-
Prefeito e vereadores, em casos previstos em lei.
b) O Poder Legislativo encaminhará ao Executivo 
o anteprojeto da sua proposta orçamentária para 
ser compatibilizada com a do orçamento geral do 
Município, cujo montante de recursos não poderá 
ser superior a 5% (cinco por cento) da receita geral 
do Município, excluídas as operações de crédito.
c) Em caso de vacância do cargo, o Prefeito será 
substituído pelo Presidente da Câmara, até a 
cessação do impedimento ou término do Mandato.
d) Nos serviços públicos prestados pelo Município, 
por concessionário ou por permissionário e na 
renovação de contratos, será exigido relatório 
de impacto ambiental (RIMA) para avaliar suas 
repercussões no meio ambiente.
________________________________________

16. As deliberações da Câmara de Vereadores 
que visem à alteração do Código Tributário, à 
alteração do nome do Município ou à rejeição de 
parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as 
contas anuais prestadas pelo Prefeito, dependerão, 
respectivamente, do voto de:

a) 2/3 (dois terços), maioria absoluta e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
b) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
c) Maioria absoluta, 2/3 (dois terços) e maioria 
absoluta dos membros da Câmara.
d) 2/3 (dois terços), 2/3 (dois terços) e 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara.
________________________________________

17. De acordo com o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Francisco Beltrão, NÃO é 
dever do servidor:

a) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestadamente ilegais.
b) Promover manifestação de apreço no recinto da 
repartição.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior 
as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo.
d) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.
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18. Conforme o Estatuto do Servidor Público 
do Município de Francisco Beltrão, a penalidade 
aplicável ao servidor que proceder de forma 
desidiosa é a de:

a) Demissão.
b) Advertência.
c) Suspensão.
d) Repreensão.
________________________________________
 
19. Analise as afirmativas abaixo sobre a 
digestão.

1. O intestino delgado é o principal local para a 
digestão de alimentos e nutrientes. Ele é dividido 
em duodeno, jejuno e íleo.
2. A bile, que é predominantemente uma mistura 
de água, sais biliares e pequenas quantidades de 
pigmentos e colesterol, é secretada pelo fígado e 
visícula biliar.
3. As principais enzimas secretadas pelo pâncreas 
que digerem lipídeos são a lipase pancreática e a 
colipase.
4. As enzimas proteolíticas incluem a tripsina, 
quimiotripsina, carboxipeptidase, aminopeptidase, 
ribonuclease e desoxirribonuclease. A tripsina e 
quimotripsina são secretadas em suas formas 
inativas e são ativadas pela enteroquinase (também 
conhecida como enteropeptidase), que é secretada 
quando o quimo entra em contato com a mucosa 
intestinal.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas 
CORRETAS.

a) Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
b) Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas.
c) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

20. As vitaminas lipossolúveis são absorvidas 
passivamente e devem ser transportadas com os 
lipídeos dietéticos. Sobre estas vitaminas, relacione 
as colunas abaixo e marque a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

I. Vitamina A
II. Vitamina D
III. Vitamina E
IV. Vitamina K

(  ) Sua deficiência manifesta-se como raquitismo 
em crianças e como osteomalácia em adultos.
(    ) Seu principal sinal de deficiência é a hemorragia, 
que em casos graves pode causar anemia fatal. A 
condição fundamental é a hipoprotrombinemia, 
caracterizada pelo tempo de coagulação prolongado. 
(     ) Além desta vitamina ser encontrada nos produtos 
de origem animal, os vegetais contêm um grupo de 
compostos conhecidos como carotenoides, que 
podem produzir retinoides quando metabolizados 
no organismo. Embora existam vários carotenoides 
antioxidantes nos alimentos, apenas alguns 
possuem atividade significativa desta vitamina. O 
mais importante deles é o β caroteno.
( ) Essa vitamina é o antioxidante lipossolúvel 
mais importante na célula. Localizada na porção 
lipídica das membranas celulares, ela protege 
os fosfolipídeos insaturados da membrana da 
degradação oxidativa das espécies de oxigênio 
altamente reativas e de outros radicais livres.

a) III / IV / I / II.
b) II / IV / I / III.
c) IV / III / II / I.
d) II / III / IV / I.
________________________________________

21. A avaliação dietética tem como objetivo inicial 
identificar a ingestão alimentar e, posteriormente, 
avaliá-la em relação às recomendações nutricionais 
para a obtenção de uma dieta equilibrada. Esta 
avaliação permite identificar a ingestão deficiente 
ou excessiva de energia, macro e micronutrientes e 
o padrão de consumo habitual.
Sobre os métodos de avaliação dietética, assinale 
a alternativa que completa adequadamente as 
sentenças a seguir:

1. O __________ é um método rápido, fácil de ser 
administrado e de baixo custo. O entrevistador pede 
ao paciente que recorde seu consumo alimentar 
das 24 horas anteriores à entrevista. 
2. Comumente utilizados em investigações 
epidemiológicas, o ____________ permite obter 
estimativas da ingestão usual. Consiste tipicamente 
em uma lista contendo 100 a 150 itens ou 
grupos alimentares, para que o entrevistado ou o 
entrevistador deve anotar, em unidades de tempo, 
a frequência com que são consumidos.
3. Na ___________ o indivíduo é entrevistado 
extensivamente para fornecer informações de 
forma mais detalhada possível sobre seus hábitos 
alimentares presentes e passados. Além de 
associar outros métodos, permite a obtenção de 
outras informações como preferências, aversões, 
hábitos, intolerâncias, crenças e tabus, apetite, 
padrão de refeições (horário, local) e hábitos de 
atividade física.
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4. No __________ o indivíduo registra, no momento 
do consumo, todos os alimentos e as bebidas que 
ingeriu. O número de dias depende do objetivo do 
investigador, mas, comumente é usado o registro de 
3 dias, sendo 2 dias de semana alternados e 1 dia de 
final de semana, ou 7 dias.
 
a) Recordatório 24 horas / Registro Alimentar / 
História Dietética / Questionário de Frequência de 
Consumo Alimentar (QFCA).
b) História Dietética / Questionário de Frequência de 
Consumo Alimentar (QFCA) / Recordatório 24 horas 
/ Registro Alimentar.
c) Recordatório 24 horas / Questionário de Frequência 
de Consumo Alimentar (QFCA) / História Dietética / 
Registro Alimentar.
d) Registro Alimentar / História Dietética / Recordatório 
24 horas / Questionário de Frequência de Consumo 
Alimentar (QFCA).
_________________________________________

22. Na avaliação antropométrica em pediatria 
são utilizados índices como parte essencial da 
interpretação das medidas antropométricas, sendo 
constituídos a partir de duas ou mais medidas 
antropométricas. Julgue V (verdadeiro) e F (falso) 
para as afirmativas a seguir.

(   ) Peso para a Idade: em crianças de 6 meses 
a 7 anos é indicador de desnutrição aguda, sendo 
amplamente utilizado para avaliar a desnutrição 
protéico-energética e nutrição em excesso, 
especialmente em lactentes, quando a medida de 
comprimento é difícil.

(    ) Estatura para Idade: A estatura para idade estima 
o estado nutricional passado ou crônico e é um 
indicador valioso de stunting, condição caracterizada  
por baixa estatura para a idade, mas com peso 
apropriado para a baixa estatura.

(   ) Peso para a Estatura: é um indicador sensível 
do estado nutricional passado. Não é muito útil 
na avaliação dos benefícios de programas de 
intervenção, uma vez que é pouco sensível a 
mudanças do estado nutricional atual. 

(    ) Perímetro Cefálico para a idade: é um indicador 
importante do crescimento do cérebro nos 3 primeiros 
anos de vida. Após 3 anos de idade, o crescimento 
do perímetro cefálico é tão lento que essa medida 
deixa de ter utilidade.

 

 Assinale a alternativa CORRETA que ordena 
na sequência, o julgamento da primeira à última 
afimativa.

a) V – V – F – F.
b) V – F – V – F.
c) F – V – F – F.
d) F – V – V – F.
________________________________________

23. Assinale a alternativa que corresponde à 
definição abaixo.

É uma ferramenta baseada na história, dados 
dietéticos, sintomas gastrointestinais, capacidade 
funcional, efeitos da doença sobre as necessidades 
funcionais e aparência física. Essa ferramenta foi 
validada e mostrou estar bem correlacionada com 
o índice de risco de nutrição e outros dados de 
avaliação em pacientes hospitalizados.

a) Avaliação de Atividade Física.
b) Avaliação Nutricional Funcional.
c) Avaliação Subjetiva Global. 
d) Avaliação de Dinanometria Manual.
________________________________________

24. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa abaixo:

A _____________ é um carboidrato, um 
hidrocoloide extraído de algas marinhas vermelhas, 
composto da mistura de dois polissacarídeos. É 
capaz de absorver 20 vezes seu peso de água, 
formando um gel não absorvível. Essa goma tem 
uma capacidade aglutinante na qual obtém-se 
consistências mais rígidas do que nas preparações 
com gelatina comum. Pode ser utilizada como um 
ingrediente que confere coesão à preparação. Sua 
maior vantagem é agregar pouco ou nenhum sabor 
residual, incorporando todo o sabor que é acrescido 
a ela, podendo ser utilizada em preparações doces 
e salgadas. Tem ponto de geleificação entre 32 e 
45 ºC e ponto de fusão entre 85 e 95°C, porém, 
somente é solúvel em água ou outros solventes 
a temperatura entre 95 a 100ºC. Assim, necessita 
ser aquecida durante a preparação para poder ser 
agregada ao líquido.

a) Goma Guar.
b) Goma Jataí.
c) Goma Agar Agar.
d) Goma Xantana.
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25. Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
Nutrição Enteral.

a) Um efeito benéfico da nutrição enteral precoce 
é a conservação do peristaltismo, o que limita a 
colonização e o hipercrescimento de patógenos 
e dá suporte ao crescimento da flora intestinal 
normal.
b) A terapia nutricional enteral está indicada para 
crianças com ingestão inadequada por via oral; 
retardo de crescimento; prematuridade; fístulas 
digestivas altas; anomalias congênitas.
c) Nos casos de comprometimento neurológico e/
ou alta probabilidade de broncoaspiração, opta-
se pela utilização de terapia enteral por meio de 
sondas nasogástricas ou pós-pilóricas.
d) É definida como uma solução ou emulsão 
– composta basicamente de carboidratos, 
aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais – 
estéril e apitogênica, acondicionada em recipiente 
de vidro ou plástico, destinada à administração 
intravenosa em pacientes desnutridos ou não, 
em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, 
visando à síntese ou manutenção dos tecidos, 
órgãos ou sistemas.
________________________________________

26. Assinale a alternativa que apresenta as 
afirmações corretas sobre a terapia nutricional de 
pacientes com doença arterial coronariana.

I. Gorduras Totais: 25 a 30% do total de calorias.
Ácidos Graxos Saturados: < 7% do total de calorias.
Ácidos Graxos Trans: 0 (zero) ou tão baixo quanto 
possível.
Ácidos Graxos Poliinsaturados: até 10% do total 
de calorias.
Ácidos Graxos Monoinsaturados: até 20% do total 
de calorias.
II. Carboidratos: 50 a 60% do total de calorias, 
especialmente grãos integrais, frutas e vegetais.
III.  Fibras: 25 a 30g/dia.
IV. Proteínas: aproximadamente 15% do total de 
calorias.
Colesterol: menos de 200mg/dia.

a) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
c) Todas as alternativas estão incorretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

27. Segundo as diretrizes do Instituto de 
Medicina (IOM), uma gestante de 50kg e 1,68m 
deve apresentar qual ganho de peso?

a) 11,5 Kg a 16 Kg.
b) 13 Kg a 18 Kg.
c) 5 Kg a 9 Kg.
d) 7 Kg a 11,5 Kg.
________________________________________

28. Analise a afirmativa abaixo.

São anemias hereditárias graves, caracterizadas 
por hemácias microcíticas, hipocrômicas e de 
meia-vida curta. Decorrem de defeito da síntese 
de hemoglobina. A eritropoiese ineficaz pode levar 
o aumento do volume plasmático, esplenomegalia 
progressiva e expansão da medula óssea, com 
deformidades faciais, osteomalácia e alterações 
ósseas resultantes. Há aumento da absorção 
e deposição progressiva de ferro nos tecidos, 
resultando em lesão oxidativa. O acúmulo de 
ferro causa disfunções cardíacas, hepáticas e das 
glândulas endócrinas. Pelo fato de estes pacientes 
necessitarem de transfusões para permanecerem 
vivos, eles também devem receber tratamento 
quelante com a finalidade de prevenir o acúmulo 
lesivo de ferro provável de ocorrer.

 Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de 
anemia descrito acima.

a) Anemia Falciforme.
b) Anemia Sideroblástica.
c) Talassemia.
d) Anemia da desnutrição protéico-calórica.
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29. Sobre a alergia alimentar mediada por IgE, 
é possível afirmar.

a) São mecanismos mistos, ou seja, são 
manifestações causadas por respostas mediadas 
por células T. Em lactentes podem surgir sangue 
nas fezes, vômitos, baixo ganho de peso e de 
estatura, e irritabilidade. Em crianças acima 
de 2 anos, esta reação manifesta-se com má 
absorção de nutrientes, diarreia e insuficiência de 
crescimento.
b) Ocorrem geralmente em até 2 horas e de forma 
aguda após a ingestão do alergeno. A IgE reage 
ao alergeno e desencadeia uma reação com 
os mastócitos e basófilos, criando o estado de 
sensibilização característico da alergia alimentar.
c) Além de se manifestar tardiamente, caracteriza-
se por ser crônica, recorrente, e tem curso clínico 
variável. 
d) Suas principais manifestações clínicas são 
rinoconjuntivite, tosse crônica, broncoespasmo, 
dermatite atópica, urticária e angioedema.

30. A cerca da Diabetes, julgue V (verdadeiro) 
e F (falso) para as afirmativas abaixo.

(   ) No momento do diagnóstico, os indivíduos com 
Diabetes melito tipo 2 normalmente estão magros 
e podem apresentar sede excessiva, micção 
frequente e perda de peso significativa.
(   ) O Diabetes melito tipo 2 é caracterizado por 
uma combinação de resistência à insulina e por 
falha da célula β. Os níveis endógenos de insulina 
podem estar normais, reduzidos ou aumentados, 
mas eles não estão adequados para superar a 
resistência à insulina concomitante (diminuição 
da sensibilidade ou responsividade tecidual à 
insulina). Como resultado, a hiperglicemia ocorre.
(   ) O Diabetes melito gestacional (DMG) ocorre 
em aproximadamente 7% de todas as gestações, 
o que resulta em mais de 200.000 casos ao 
ano. Após o parto, 90% das mulheres com DMG 
tornam-se normoglicêmicas e esta condição não 
afeta a probabilidade de desenvolver a DMG nas 
gestações subsequentes.
(  ) O diabetes melito é um grupo de doenças 
caracterizado por concentrações sanguíneas 
elevadas de glicose resultantes de defeitos de 
secreção de insulina, ação da insulina ou ambos.

 Assinale a alternativa correta, considerando o 
julgamento das afimativas de cima para baixo.

a) F / V / F / V.
b) V / V / V / F.
c) F / F / V / V.
d) V / F / V / V.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/05/2018.


