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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto de Moacyr Scliar a seguir e responda 
às questões de 1 a 6:

 Machado de Assis, mulato, pobre, 
descendente de escravos, órfão de mãe, ainda 
teve de enfrentar uma doença que para ele foi uma 
carga muito pesada. Machado sofria de epilepsia. 
A doença provavelmente teve início na infância; 
o escritor aludiu a “umas coisas esquisitas” que 
sentira quando menino, mas não esclareceu do 
que se tratava. Aliás, ele relutava muito em admitir 
seu problema, ainda que suas crises convulsivas 
tivessem sido testemunhadas por muitas pessoas.
Machado não foi a única pessoa famosa a sofrer 
dessa doença muito frequente. O escritor russo 
Fiódor Dostoiévski teve cerca de quatrocentas 
crises epilépticas generalizadas convulsivas na 
fase madura de sua vida. As crises eram sempre 
seguidas de confusão mental, depressão e 
distúrbios transitórios de memória e fala. Mas o fato 
de a doença ser comum não eliminava o penoso 
estigma que representava, mesmo porque à época 
praticamente não havia tratamento eficaz. […]
 A epilepsia continua sendo uma doença 
muito comum, afetando, segundo se calcula, 
cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Mas 
a situação hoje é bem diferente daquela que 
ocorria na época de Machado. Há cerca de duas 
dezenas de medicamentos capazes de controlar 
as convulsões e, em certos casos, a cirurgia é 
eficaz. Após dois a cinco anos de tratamento bem-
sucedido, a medicação pode ser suspensa em 70% 
das crianças e em 60% dos adultos. Machado de 
Assis certamente ficaria feliz com esta mudança.

Texto presente no livro “Território da emoção”. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2013

01. De acordo com o texto, a “mudança” que faria 
Machado de Assis certamente feliz se refere: 

a) A mudanças de temperamento, “coisas esquisitas” 
que ele aludiu ter sentido quando era menino.
b) Aos avanços da medicina concernentes ao 
tratamento da epilepsia.
c) A mudanças de paradigma social, por ser mulato, 
pobre, descendente de escravos, órfão de mãe e 
sofrer de epilepsia.
d) A “crises, seguidas de confusão mental, depressão 
e distúrbios transitórios de memória e fala.”
________________________________________
02. A respeito do termo “provavelmente”, presente 
na frase “A doença provavelmente teve início 
na infância”, analise as afirmativas e assinale a 
alternativa CORRETA.

I. Significa “com probabilidade, possivelmente”.
II. Trata-se de um adjetivo, que se relaciona 
diretamente a “50 milhões de pessoas”.
III. Está grafada incorretamente no texto.
IV. É composto por “provável” e “mente” e, por 
isso, deveria manter o acento da palavra “provável”, 
ficando correta a forma “provávelmente”. 

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
03. É CORRETO dizer que os termos que funcionam 
como sujeito na frase “uma doença que para ele foi 
uma carga muito pesada” são: 

a) Uma doença. 
b) Foi.
c) Uma carga.
d) Uma carga muito pesada. 
________________________________________
04. A respeito do uso da crase na expressão “à 
época praticamente não havia tratamento eficaz”, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) Na norma culta, o uso da crase está errado, pois 
deveria ser “há época”. 
b) A expressão está correta e significa o mesmo que 
“na época”. 
c) A expressão não apresenta nenhum erro para a 
norma padrão, ou culta.
d) Os termos estão grafados corretamente, e o uso 
da crase está correto.
________________________________________
05. Na frase “Machado não foi a única pessoa 
famosa a sofrer dessa doença muito frequente”, os 
termos “muito frequente” se referem diretamente a:

a) “famosa”.
b) “Machado”.
c) “única pessoa”.
d) “doença”.
________________________________________
06. Na frase “ainda que suas crises convulsivas 
tivessem sido testemunhadas por muitas pessoas”, 
o termo “testemunhadas” está no feminino e no 
plural pois concorda e se relaciona diretamente a: 

a) “suas crises convulsivas”.
b) “ainda que”.
c) “tivessem”.
d) “por muitas”. 
________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Quais dos números a seguir pertence ao 
conjunto dos Números Irracionais?



2

a)  .

b)  π2 .

c) .

d) .

________________________________________
08. Recentemente, foi anunciada a alteração na 
forma de se definir a medida de um quilograma, 
medida padrão para massa, utilizada na ciência 
e no cotidiano, no Brasil. Até hoje se utilizava um 
objeto como padrão para definição de quanto vale 
1kg. A partir de 20/05/2019, 1kg será um múltiplo de 
uma constante física, a constante de Planck.
A limitação da forma atual de se definir o quilograma 
é a acumulação de sujeira no objeto ou perda 
de partículas no manuseio e limpeza. Sabendo 
que as medidas indicavam uma flutuação em até 
50 microgramas com outros objetos idênticos 
guardados em outros locais do mundo, que fração 
de um quilograma representa essa flutuação? 
(Considere que 1 micrograma é um milionésimo de 
grama).

a) .

b) .

c)  .

d) .

________________________________________
09. Rendimentos de aplicações financeiras, como 
a poupança e o FGTS, operam no regime de juros 
compostos. Quanto rende, aproximadamente, uma 
aplicação em três meses, nesse regime, com juros 
de 2% ao mês?

a) 6,00% do valor aplicado.
b) 6,06% do valor aplicado.
c) 6,12% do valor aplicado.
d) 6,18% do valor aplicado.
________________________________________
10. O crescimento da população P de uma cidade 
pode ser analisado a partir da tabela a seguir:

Ano População (habitantes)
2013 130 000
2014 131 500
2015 133 000
2016 134 500

Considerando o ano de 2013 como ano zero da 
contagem, tal progressão pode ser expressa como 
uma função, em que P é a população da cidade e t 
o ano (considerando o ano 2013=0), do tipo:

a) Linear, descrita por P(t)=130000 + 1500.t .
b) Linear, descrita por P(t)=134500 - 1500.t .
c) Quadrática, descrita por P(t)=130000 + 1500.t2 .
d) Exponencial, descrita por P(t)=130000 + 1500t .

________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO indica um dos candidatos à Presidência da 
República nas eleições realizadas em 2018.

a) Álvaro Dias.
b) Joaquim Barbosa.
c) Henrique Meirelles.
d) Marina Silva.
________________________________________
12. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
de uma situação ocorrida no Brasil recentemente, 
e assinale a alternativa que contém o termo que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Nesta quarta-feira, o governo de Cuba anunciou 
a saída dos médicos cubanos do programa 
___________. A decisão foi tomada em retaliação 
a exigências feitas pelo presidente eleito Jair 
Bolsonaro para a continuação do programa. O 
programa foi criado em outubro de 2013, ainda no 
governo Dilma Rousseff”. 
(Folha de São Paulo, 14/11/2018, com adaptações).

a) Farmácia Popular.
b) Mais Médicos.
c) Melhor em Casa.
d) Saúde na Escola.
________________________________________
13. Uma das mais conhecidas definições para o 
conceito de desenvolvimento sustentável é a de 
que se trata do desenvolvimento capaz de atender 
as necessidades do presente sem comprometer 
as possibilidades das gerações futuras atenderem 
suas próprias necessidades. Com isto, analise as 
alternativas a seguir e marque a que apresenta 
uma informação INCORRETA sobre o conceito de 
desenvolvimento sustentável.

a) O termo surgiu a partir de diversos estudos da 
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre 
mudanças climáticas.
b) Na origem do conceito, há a convicção de que a 
pobreza generalizada é inevitável, sendo impossível 
assegurar qualquer qualidade de vida à população 
mundial.
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c) O conceito envolve temas como o uso da terra, 
sua ocupação, suprimento de água, abrigo e 
serviços sociais, educativos e sanitários.
d) Trata-se de uma noção relacionada à crise 
social e ambiental pela qual o mundo passava a 
partir da segunda metade do século XX.
________________________________________
14. Com base na Lei Orgânica do Município 
de Guarapuava, examine as opções a seguir e 
assinale a que NÃO indica um dos símbolos do 
município, representativos de sua cultura e história.

a) Brasão.
b) Hino.
c) Bandeira.
d) Território.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. Segundo a RDC 216/2004 acerca das Boas 
Práticas de Serviços de Alimentação, analise 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. A edificação e as instalações devem 
ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo 
ordenado e sem cruzamentos em todas as 
etapas da preparação de alimentos e a facilitar 
as operações de manutenção, limpeza e, quando 
for o caso, desinfecção. O acesso às instalações 
deve ser controlado e independente, não comum a 
outros usos.

II. As instalações físicas como piso, 
parede e teto devem possuir revestimento liso, 
impermeável e lavável. Devem ser mantidos 
íntegros, conservados, livres de rachaduras, 
trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, 
descascamentos, dentre outros e não devem 
transmitir contaminantes aos alimentos.

III. A ventilação deve garantir a renovação 
do ar e a manutenção do ambiente sempre bem 
arejado e fresco. O fluxo de ar deve sempre 
incidir nas bancadas de preparo e pré-preparo 
dos alimentos para auxiliar na manutenção da 
temperatura adequada durante a manipulação.

IV. Devem existir lavatórios exclusivos para 
a higiene das mãos na área de manipulação, 
em posições estratégicas em relação ao fluxo de 
preparo dos alimentos e em número suficiente de 
modo a atender toda a área de preparação. Os 
lavatórios devem possuir sabonete líquido inodoro 
anti-séptico ou sabonete líquido inodoro e produto 
anti-séptico, toalhas de papel não reciclado ou 
outro sistema higiênico e seguro de secagem das 
mãos e coletor de papel, acionado sem contato 
manual.

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas a afirmativa IV está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
16. O controle de qualidade dos produtos 
alimentícios utilizados em uma unidade de 
alimentação e nutrição é de extrema importância 
para garantir a qualidade da refeição produzida e 
servida. Sobre as matérias primas, ingredientes e 
embalagens utilizadas, é possível afirmar que:

a) Os lotes das matérias-primas dos ingredientes ou 
das embalagens com prazos de validade vencidos 
não precisam ser devolvidos ao fornecedor, mas 
devem ser utilizados rapidamente para que não 
haja danos maiores ao produto.

b) As matérias-primas, os ingredientes e as 
embalagens devem ser armazenados sobre 
paletes, estrados e ou prateleiras, respeitando-se 
o espaçamento mínimo necessário para garantir 
adequada ventilação, limpeza e, quando for o caso, 
desinfecção do local. Os paletes, estrados e ou 
prateleiras devem ser de material liso, resistente, 
impermeável e lavável.

c) As matérias-primas, os ingredientes e as 
embalagens devem ser submetidos à inspeção e 
aprovados na recepção. As embalagens primárias 
das matérias-primas e dos ingredientes devem 
estar íntegras. A temperatura das matérias-primas 
e ingredientes que necessitem de condições 
especiais não precisa ser verificada e aferida 
na recepção e armazenamento, mas é preciso 
confirmar com o entregador a temperatura em que 
os produtos foram transportados para registro em 
planilha própria na unidade.

d) Os serviços de alimentação não precisam ter 
critérios específicos para avaliar e selecionar os 
fornecedores de matérias-primas, ingredientes e 
embalagens. O critério utilizado pode ser apenas 
o preço, visando diminuir o custo final da refeição 
fornecida.
________________________________________
17. A desnutrição energético-protéica (DEP) 
é conceituada como um desequilíbrio entre 
o suprimento de nutrientes e de energia, e 
a demanda do organismo para assegurar a 
manutenção, seu crescimento e suas funções 
metabólicas. Crianças com DEP têm deficiências 
em vários micronutrientes, incluindo zinco, cobre, 
selênio, ferro e vitaminas A, C e E, o que resulta 
em comprometimento do sistema imunológico e 
aumento do risco de doenças infecciosas. 
 Uma das formas clínicas mais graves 
de desnutrição acomete com mais frequência 
lactentes jovens. A criança é pequena para a 



4

idade, com baixa atividade, membros delgados 
em virtude da atrofia muscular e subcutânea, com 
desaparecimento da bola de Bichat, o que favorece o 
aspecto envelhecido, com costelas visíveis e nádegas 
atróficas. O abdome pode ser globoso e raramente 
se observa hepatomegalia. Os cabelos são finos e 
escassos e o comportamento é apático.

A descrição acima refere-se a:
 
a) Fibrose Cística.
b) Kwashiorkor.
c) Marasmo.
d) Lupus.
________________________________________

18. É um polissacarídeo ramificado, que é um dos 
componentes da parede celular das plantas. Em 
tecidos celulares mais jovens, por exemplo, nas frutas, 
essa substancia é formada em grande quantidade. 
Possibilita o aumento da viscosidade dos líquidos 
pela sua estrutura molecular repleta de hidroxilas, 
que são capazes de captar moléculas livres de água 
e também pela sua capacidade de geleificação. São 
mais comumente extraídas das maçãs, laranjas e 
cascas de frutas cítricas em geral.

Assinale a alternativa que corresponde ao espessante 
descrito:

a)  Amido.
b) Goma Agar-Agar.
c) Pectina.
d) Gelatina.
________________________________________

19. Assinale a alternativa que contém os termos que 
completam adequadamente as afirmativas a seguir.

I. O ___________ é usado para classificar 
os diferentes carboidratos dietéticos quanto a sua 
capacidade de elevar a glicemia quando comparados 
a um alimento referência.
II. Em contraste com os vegetais, os animais 
usam os carboidratos primeiramente para manter as 
concentrações séricas de glicose entre as refeições. 
Para garantir o fornecimento prontamente disponível, 
as células do fígado e dos músculos armazenam 
carboidrato como __________ .
III. Apesar de uma ampla variedade existente 
na natureza, os três _________ mais importantes 
na nutrição humana são a sacarose, a lactose e a 
maltose.

a) Índice Glicêmico / Glicogênio / Dissacrídeos.
b) Índice de Carga Glicêmica / Glicose / Dissacarídeos.
c) Índice Glicêmico / Frutose / Monossacarídeos.
d) Glicemia / Glicogênio / Monossacarídeos.

20. Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, à vitamina ou ao mineral 
responsável pela deficiência descrita nos itens a 
seguir:

I. Sua deficiência manifesta-se como 
raquitismo em crianças e osteomalácia em adultos. 
Também pode precipitar e agravar quadros de 
osteoporose e fraturas em adultos, e está associada 
ao aumento do risco de cânceres comuns, doenças 
autoimunes, hipertensão e doenças infecciosas.

II. Sua deficiência é caracterizada por anorexia 
e redução do peso corporal, assim como sinais 
cardíacos e neurológicos. Nos seres humanos, 
a deficiência resulta em Beriberi, com confusão 
mental, perda muscular, edema, neuropatia 
periférica, taquicardia e cardiomegalia.

III. Seus sintomas de deficiência iniciam 
com fraqueza muscular, anorexia, indigestão e 
erupções cutâneas. A manifestação mais grave 
leva à Pelagra, doença caracterizada por dermatite, 
demência e diarreia.

IV. O sinal predominante de deficiência dessa 
vitamina é a hemorragia, que, em casos graves, 
pode causar anemia fatal. A condição fundamental 
é a hipoprotrombinemia, caracterizada pelo tempo 
de coagulação prolongado.

a) Cálcio / Riboflavina / Niacina / Vitamina E.
b) Vitamina D / Tiamina / Niacina / Vitamina K.
c) Vitamina A / Fósforo / Tiamina / Vitamina B6.
d) Magnésio / Folato / Ferro / Biotina.
________________________________________

21. O estímulo normal para a produção e 
secreção de leite materno é a sucção. Os nervos 
subcutâneos da aréola enviam uma mensagem 
via medula espinhal para o hipotálamo, que, por 
sua vez, transmite uma mensagem para a glândula 
pituitária, onde tanto a área anterior e a posterior 
são estimuladas.
A _________ da pituitária anterior estimula a 
produção de leite pelas células alveolares. Já a 
___________ da pituitária posterior estimula as 
células do mioepitélio da glândula mamária a se 
contraírem, causando o movimento do leite através 
dos ductos lactíferos, um processo conhecido 
como apojadura.

Assinale a alternativa que completa as lacunas:

a) Prolactina e Progesterona.
b) Estrogênio e Ocitocina.
c) Estrogênio e Progesterona.
d) Prolactina e Ocitocina.
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22. De acordo com a Portaria n. 347 da Anvisa:

“ alimentos para fins especiais, com ingestão 
controlada de nutrientes, na forma isolada ou 
combinada, de composição química definida ou 
estimada, especialmente elaborada para uso 
por sondas ou via oral, industrializadas ou não, 
utilizado exclusiva ou parcialmente para substituir 
ou complementar a alimentação oral em pacientes 
desnutridos ou não, conforme suas necessidades 
nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou 
domiciliar, visando à síntese ou manutenção de 
tecidos, órgãos e sistemas.”

A definição refere-se a:

a) Nutrição Parenteral.
b) Nutrição Mínima.
c) Nutrição Enteral.
d) Nutrição Pós-Pilórica.
________________________________________

23. O paciente com doença celíaca apresenta uma 
atrofia da mucosa intestinal, que leva a um prejuízo 
na absorção de macronutrientes (como carboidratos, 
gorduras e proteínas) e micronutrientes (vitaminas 
e minerais). A atrofia ocorre devido a um processo 
inflamatório local, decorrente de uma resposta 
imunológica exacerbada, ativada de forma errônea, 
contra componentes da mucosa intestinal do 
próprio indivíduo.  É o que se chama de resposta 
autoimune. Esta atividade autoimune só ocorre em 
indivíduos geneticamente predispostos, pode ser 
ativada em qualquer momento ao longo da vida e 
depende do contato do indivíduo com o glúten. O 
glúten é a proteína alimentar que desencadeia a 
doença celíaca e está presente em alimentos como:

a) Trigo, centeio e cevada.
b) Milho, centeio e soja.
c) Soja, trigo e cevada.
d) Aveia, milho e soja.
________________________________________

24. O envelhecimento é um processo biológico 
natural que envolve algum declínio nas funções 
fisiológicas. Órgãos modificam-se com a idade. 
É importante distinguir as mudanças naturais do 
envelhecimento das mudanças em decorrência de 
doenças crônicas. Sobre as alterações fisiológicas 
naturais que ocorrem com o envelhecimento, 
relacione as colunas e assinale a sequência 
CORRETA.

I. Perda de massa muscular, força e 
funcionalidade.
II. Alterações e perda do paladar.
III. Diminuição do olfato.
IV. Diminuição da audição.

V. Boca seca.
VI. Disfunção na deglutição.
VII. Produção insuficiente de ácido clorídrico 
ou suco gástrico.

(  ) Disfagia
(  ) Sarcopenia
(  ) Hiposmia
(  ) Acloridria
(  ) Disgeusia
(  ) Xerostomia 
(  ) Presbiacusia

a) VII / V / I / III / IV / VI / II.

b) I / III / V / IV / II / VII / VI.

c) III / V / II / I / VI / IV / VII.

d) VI / I / III / VII / II / V / IV.
________________________________________

25. A manutenção da saúde nos diferentes 
estágios da vida é influenciada pela boa 
alimentação e nutrição desde a infância. Sobre a 
introdução alimentar e alimentação complementar 
é CORRETO afirmar:

a) A introdução de certos alimentos, potencialmente 
alergênicos como ovo e peixe, não pode ser 
realizada a partir do sexto mês de vida em crianças 
com história familiar de atopia. Nestes casos deve-
se esperar que a criança complete 1 ano para a 
diminuição do risco de reações alérgicas.

b) A introdução precoce (antes dos 6 meses de 
idade) de outros alimentos que não o leite na dieta 
da criança só deve ser recomendada no caso de 
crianças que utilizam fórmulas lácteas e não se 
encontram mais em aleitamento materno, já que o 
aporte nutricional das fórmulas é inferior à do leite 
materno.

c) Não se deve adicionar sal no preparo da papa 
na alimentação complementar para lactentes 
até 12 meses e após esta idade usar o sal com 
moderação.

d) Os sucos artificiais devem ser evitados pelo 
risco de predispor à obesidade devido ao maior 
consumo de calorias e não ingestão de fibras das 
frutas que contribuem para diminuir a absorção 
de açúcar. Inclua apenas os sucos naturais na 
alimentação da criança menor de 1 ano.
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26. De acordo com o Código de Ética do profissional 
nutricionista, marque verdadeiro (V) ou falso (F) e 
assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA, da primeira à última afirmativa:

(  ) O nutricionista, no exercício pleno de suas 
atribuições, deve atuar nos cuidados relativos à 
alimentação e nutrição voltados à promoção e 
proteção da saúde, prevenção, diagnóstico nutricional 
e tratamento de agravos, como parte do atendimento 
integral ao indivíduo e à coletividade, utilizando todos 
os recursos disponíveis ao seu alcance, tendo o 
alimento e a comensalidade como referência.

(  ) É dever do nutricionista colaborar com as 
autoridades sanitárias e de fiscalização profissional, 
prestando as informações requeridas.

(   ) É vedado ao nutricionista delegar atribuições 
privativas do nutricionista a estagiário de nutrição. 
Este deve apenas acompanhar o trabalho realizado 
pelo nutricionista, respeitando o acordo e termo de 
compromisso do estágio.

(   ) É vedado ao nutricionista prescrever, indicar, 
manifestar preferência ou associar sua imagem 
intencionalmente para divulgar marcas de produtos 
alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, 
utensílios, equipamentos, serviços, laboratórios, 
farmácias, empresas ou indústrias ligadas às 
atividades de alimentação e nutrição de modo a não 
direcionar escolhas, visando preservar a autonomia 
dos indivíduos e coletividades e a idoneidade dos 
serviços.

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

27. As fibras solúveis têm a capacidade de formar 
géis, o que aumenta a viscosidade dos alimentos 
no estômago, proporcionando maior saciedade. 
Além disso, são importantes na regulação da função 
intestinal, na redução dos níveis de colesterol e no 
controle da glicemia.
Assinale a alternativa que apresenta APENAS 
alimentos fontes de fibras solúveis.

a) Leguminosas, maçã, aveia.
b) Pão integral, milho, cereais integrais.
c) Verduras verde escuras, cereais integrais, banana 
verde.
d) Farelo de trigo, leguminosas, alface. 

28.   O direito fundamental à saúde está expressamente 
previsto na Constituição Federal. Com base nisso 
analise as assertivas a seguir acerca das diretrizes 
constitucionais para a saúde e assinale a alternativa 
CORRETA:

I. A descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo é uma diretriz constitucional.
II. O atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais é uma diretriz constitucional.
III. A participação da comunidade não é uma 
diretriz constitucional.

a) São verdadeiras as assertivas I e III apenas.
b) São verdadeiras as assertivas I e II apenas.
c) São verdadeiras as assertivas II e III apenas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
________________________________________

29. De acordo com a constituição Federal de 1988 a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 
mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos. 

Com base nisso, assinale a alternativa CORRETA.

a) O direito à saúde compreende o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.
b) O direito à saúde é organizado sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória.
c) O direito à saúde compreende o acesso universal 
e igualitário para todos, por esta razão a assistência 
à saúde é proibida à iniciativa privada.
d) Apenas brasileiros que possuam carteira assinada 
terão direito a tratamento de saúde gratuito. 
________________________________________

30. Acerca do direito fundamental à saúde e do 
sistema único de saúde estabelecidos na Constituição 
Federal e na lei 8080/90, analise as assertivas abaixo 
e assinale V para as verdadeiras e F para as Falsas.

(     ) É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos na área da saúde.

(   ) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é um dos 
objetivos do SUS.

(      )  As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.



7

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.

(     ) Participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico não é 
uma atribuição do SUS.

Assinale a alternativa que indica a sequência 
CORRETA, da primeira à última assertiva:

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


