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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. De acordo com as Boas Práticas de Serviços 
de Alimentação, acerca das questões de edificação, 
instalações, equipamentos, móveis e utensílios, 
analise as afirmativas a seguir.

I. 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.   

II. A iluminação da área de preparação deve 
proporcionar a visualização de forma que as 
atividades sejam realizadas sem comprometer a 
higiene e as características sensoriais dos alimentos. 
As luminárias localizadas sobre a área de preparação 
dos alimentos devem ser apropriadas e estar 
protegidas contra explosão e quedas acidentais.   
III. Devem ser realizadas manutenção programada e 
periódica dos equipamentos e utensílios e calibração 
dos instrumentos ou equipamentos de medição, 
mantendo registro da realização dessas operações.   
IV. A ventilação deve garantir a renovação do ar e 
a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, 
fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação 
de vapores dentre outros que possam comprometer a 
qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de 
ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos.

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Nenhuma das afirmativas está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
12. Sobre o recebimento de matérias-primas, 
ingredientes e embalagens em uma Unidade 
de Alimentação e nutrição, assinale a questão 
INCORRETA.

a) 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 
de conservação deve ser verificada nas etapas de 
recepção e de armazenamento.
b) Os lotes das matérias-primas, dos ingredientes 
ou das embalagens reprovados ou com prazos de 
validade vencidos devem ser utilizados rapidamente 
para evitar maiores danos ao produto e prejuízo 
para a Unidade. Se o produto mesmo que vencido 
apresentar condições de uso, deve ser utilizado 
evitando também o desperdício.
c) As matérias-primas, os ingredientes e as 
embalagens devem ser armazenados em local 
limpo e organizado, de forma a garantir proteção 
contra contaminantes. Devem estar adequadamente 
acondicionados e identificados, sendo que sua 
utilização deve respeitar o prazo de validade. Para 
os alimentos dispensados da obrigatoriedade da 
indicação do prazo de validade, deve ser observada 
a ordem de entrada dos mesmos.   
d) 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.   
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13. Analise as afirmativas a seguir.

I. O estabelecimento deve dispor de recipientes 
identificados e íntegros, de fácil higienização e 
transporte, em número e capacidade suficientes 
para conter os resíduos.
II. Os coletores utilizados para deposição dos 
resíduos das áreas de preparação e armazenamento 
de alimentos devem ser dotados de tampas 
acionadas sem contato manual.
III. Os resíduos devem ser frequentemente coletados 
e estocados em local fechado e isolado da área de 
preparação e armazenamento dos alimentos, de 
forma a evitar focos de contaminação e atração de 
vetores e pragas urbanas.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas 
CORRETAS em relação aos resíduos produzidos 
nas unidades de alimentação.

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
14. Sobre processo de preparo dos alimentos 
em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, leia as 
afirmativas a seguir.

I. Durante a preparação dos alimentos, devem ser 
adotadas medidas a fim de minimizar o risco de 
contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato 
direto ou indireto entre alimentos crus, semi-
preparados e prontos para o consumo.
II. Quando as matérias-primas e os ingredientes 
não forem utilizados em sua totalidade, devem ser 
adequadamente acondicionados e identificados com, 
no mínimo, as seguintes informações: designação do 
produto, data de fracionamento e prazo de validade 
após a abertura ou retirada da embalagem original.
III. Os alimentos submetidos ao descongelamento 
devem ser mantidos em temperatura ambiente e 
se não forem imediatamente utilizados, devem ser 
recongelados para não correr risco de contaminação 
microbiológica.
IV. Quando aplicável, antes de iniciar a preparação 
dos alimentos, deve-se proceder à adequada 
limpeza das embalagens primárias das matérias-
primas e dos ingredientes, minimizando o risco de 
contaminação.   

a) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão incorretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
15. Analise as afirmativas a seguir.

I. As áreas de exposição do alimento preparado e 
de consumação ou refeitório devem ser mantidas 
organizadas e em adequadas condições higiênico-
sanitárias. Os equipamentos, móveis e utensílios 
disponíveis nessas áreas devem ser compatíveis 
com as atividades, em número suficiente e em 
adequado estado de conservação.
II. Os manipuladores devem adotar procedimentos 
que minimizem o risco de contaminação dos 
alimentos preparados por meio da antissepsia das 
mãos e pelo uso de utensílios ou luvas descartáveis.
III. Os equipamentos necessários à exposição 
ou distribuição de alimentos preparados sob 
temperaturas controladas, devem ser devidamente 
dimensionados, e estar em adequado estado 
de higiene, conservação e funcionamento. A 
temperatura desses equipamentos deve ser 
regularmente monitorada.
IV. A área do serviço de alimentação onde se 
realiza a atividade de recebimento de dinheiro, 
cartões e outros meios utilizados para o pagamento 
de despesas, deve ser reservada. Apenas em 
unidades pequenas os funcionários responsáveis 
pelo pagamento e recebimento de dinheiro podem 
também manipular alimentos e embalagens.

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
16. São importantes fonte de energia da dieta, 
compondo cerca de metade do total de calorias. 
São compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio 
e podem ser categorizados em monossacarídeos, 
dissacarídeos e polissacarídeos. 
De que grupo de macronutrientes a afirmativa se 
refere?

a) Proteínas.
b) Lipídios.
c) Carboidratos.
d) Gorduras.
_________________________________________
17. Essa vitamina hidrossolúvel é essencial 
para o metabolismo de carboidratos, aminoácidos 
e lipídios, e assegura a proteção antioxidante. 
Devido a seu importante papel no metabolismo, 
sua deficiência é evidente primeiro nos tecidos que 
possuem rápida regeneração celular, como a pele 
e os epitélios. Suas principais fontes alimentares 
são os laticínios, carnes e vegetais folhosos verdes. 
Sua deficiência manifesta-se após vários meses de 
privação da vitamina e os sintomas iniciais incluem 
fotofobia, lacrimejamento, queimação e coceira 
nos olhos, perda da acuidade visual, sensibilidade 
e queimação dos lábios, boca e língua. Sintomas 
mais avançados incluem fissuras labiais (queilose), 
rachaduras na pele nos cantos da boca (estomatite 
angular). Pode se manifestar como uma erupção 
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gordurosa na pele das dobras nasolabiais, escroto 
ou vulva, língua magenta e inflamada, crescimento 
excessivo de capilares ao redor da córnea do olho e 
neuropatia periférica.

Assinale a alternativa que corresponde à vitamina do 
texto anterior.

a) Tiamina.
b) Niacina.
c) Piridoxina.
d)Riboflavina.
_________________________________________
18. Os sintomas da deficiência de niacina iniciam 
com fraqueza muscular, anorexia, indigestão e 
erupções cutâneas. A deficiência mais grave de 
niacina leva à:

a) Pelagra.
b)Beriberi.
c)Ostiomalácia.
d) Raquitismo.
_________________________________________
19. Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é a condição na qual a concentração sanguínea 
de hemoglobina se encontra abaixo dos valores 
esperados (inferior a -2 desvio padrão), tornando-
se insuficiente para atender as necessidades 
fisiológicas exigidas de acordo com idade, sexo, 
gestação e altitude. De origem multifatorial, pode ser 
ocasionada pela deficiência de ferro e/ou diversos 
outros micronutrientes, por perdas sanguíneas, 
processos infecciosos e patológicos concomitantes, 
uso de medicações específicas que impeçam ou 
prejudiquem a absorção do ferro. Sua principal causa 
é a deficiência de ferro, estando associada a mais de 
60% dos casos em todo o mundo.

O texto anterior refere-se a: 

a) Doença de Addison.
b) Anemia.
c) Bócio.
d) Doença de Wilson.
_________________________________________
20. Assinale a alternativa que completa 
ADEQUADAMENTE as sentenças a seguir.

A grande importância do _____________ na saúde 
humana deve-se à sua essencialidade para o 
crescimento, o desenvolvimento e a reprodução, uma 
vez que participa de diversas funções fisiológicas. 
Sua deficiência em crianças e adolescentes pode ser 
verificada no déficit do crescimento estrutural e no 
retardo do desenvolvimento, além da supressão da 
imunidade mediada por células nas manifestações 
mais precoces. As principais fontes alimentares são 
de origem protéica: ostras, camarão, carne bovina, 
de frango, de peixe, e fígado. Também são boas 
fontes desse mineral o gérmen de trigo, os grãos 

integrais, as castanhas, os legumes e os tubérculos. 

O mineral mais abundante no corpo humano é 
o ________, sendo de grande importância para 
o crescimento e desenvolvimento do organismo. 
Participa do metabolismo intracelular, do crescimento 
ósseo, da coagulação sanguínea, da condução 
nervosa, da contração muscular e das funções 
cardíacas. A biodisponibilidade deste mineral 
está relacionada a três hormônios (hormônio da 
paratireoide, do colecalciferol e da calcitonina) que 
agem diretamente na sua absorção intestinal, na 
reabsorção renal, na excreção e nos estoques dos 
ossos, para manter a concentração sérica deste 
mineral em níveis constantes.

a) Magnésio / Selênio.
b) Iodo / Cálcio.
c) Ferro / Magnésio.
d) Zinco / Cálcio.
_________________________________________
21. Com relação à amamentação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa que 
completa ADEQUADAMENTE as lacunas.

A _________ é o hormônio responsável pela produção 
de leite e tem seus níveis regulados pelo estímulo de 
sucção do complexo mamilo-areolar através da pega 
adequada e frequência das mamadas.

A ___________ é o hormônio responsável pela 
ejeção do leite, sendo influenciada por fatores 
emocionais maternos: ela aumenta em situações de 
autoconfiança e diminui em momentos de ansiedade 
e insegurança.

a) Progesterona / Prolactina.
b) Estrógeno / Progesterona.
c) Prolactina / Ocitocina.
d) Ocitocina / Estrógeno.
_________________________________________
22. O enjoo matinal, náuseas e vômitos na 
gestação afetam de 50 a 90% das gestantes 
durante o primeiro trimestre, e geralmente melhora 
em torno da décima sétima semana de gestação. 
Felizmente, durante este período, a maioria das 
mulheres é capaz de trabalhar, não perde peso e 
pode ser beneficiada com melhora dos sintomas 
através de medidas dietéticas simples, como 
fracionamento das refeições e inclusão de alguns 
alimentos para aliviar os sintomas. Porém, em cerca 
de 1 a 2% das mulheres o início da gravidez pode 
ser caracterizado por vômitos em excesso, perda de 
peso e desequilíbrios de líquidos e eletrólitos. Nestes 
casos, a hospitalização para suporte nutricional e 
hidratação normalmente é indicada. O ganho de peso 
apropriado para a gravidez, a correção dos déficits 
de líquidos, eletrólitos, vitaminas e equilíbrio mineral, 
a prevenção de cetose são as metas no tratamento. 
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A descrição anterior refere-se a qual patologia 
característica da gestação:

a) Hipertensão induzida pela gestação.
b) Diabetes gestacional.
c) Eclampsia.
d) Hiperêmese gravídica.
_________________________________________
23. As crianças que vivem em países em 
desenvolvimento estão expostas a vários riscos, 
entre os quais o de apresentar alta prevalência de 
doenças, de nascer de gestações desfavoráveis 
e/ou incompletas e de viver em condições 
socioeconômicas adversas. Tal cadeia de eventos 
negativos faz com que as crianças tenham maior 
chance de apresentar atrasos em seu potencial de 
crescimento e desenvolvimento.
Na infância, os agravos nutricionais, além de contribuir 
para a piora da saúde como um todo, frequentemente 
têm repercussões negativas importantes sobre o 
processo de crescimento. Neste sentido, é importante 
não só o diagnóstico nutricional, mas também, 
sempre que possível, a identificação de situações 
de risco nutricional, que, além de contribuir para a 
detecção de um agravo nutricional, podem levar a 
uma intervenção precoce, reduzindo sua gravidade 
ou até evitando a instalação da desnutrição.
A desnutrição energético-protéica constitui-se em um 
dos maiores problemas de saúde pública do Brasil. 
Atinge, principalmente, os grupos vulneráveis da 
população, em especial a criança pequena.
O quadro clínico das formas leves de desnutrição se 
manifestam inicialmente no nascimento, com baixo 
peso ou peso insuficiente. Nos primeiros anos de vida 
pode ocorrer diminuição ou perda do crescimento 
linear, parada ou perda de peso e mais tarde 
alterações do comportamento e fraco desempenho 
escolar.

Em relação às formas graves, marasmo, kwashiorkor 
e mistas, as características clínicas são marcantes e 
visíveis a olho nu. 

Assinale a alternativa que descreve as características 
de uma criança com Kwashiorkor.

a) Manifesta-se  com alterações gastrointestinais (pica, 
disfagia, redução da acidez gástrica), coiloníquia, 
escleróticas azuladas, dificuldade na termoregulação 
e diminuição na velocidade de crescimento.
b) Alterações de pele (lesões hipocrômicas ao lado 
de hipercrômicas, com descamação), alterações dos 
cabelos (textura, coloração e facilidade em se soltar 
do couro cabeludo), hepatomegalia (decorrente da 
esteatose), ascite, face de lua (edema de face) e/ou 
anasarca. Em geral, acomete crianças mais velhas 
(maiores de 2 anos) e pode causar apatia e/ou 
irritabilidade.

c) Os sinais e sintomas surgem lentamente, à 
medida que aumenta a deficiência de ferro corpóreo. 
A redução dos níveis de hemoglobina senguínea 
compromete o transporte de oxigênio para os 
diversos tecidos. Manifesta-se frequentemente 
com alterações de pele e mucosa (palidez, 
queilite, glossite, atrofias das papilas linguais), 
fadiga, irritabilidade ou apatia, anorexia, cefaleia e 
diminuição da capacidade física e mental.
d) Acomete com mais frequência lactentes jovens. A 
criança apresenta baixa atividade, estatura pequena 
para a idade, com membros delgados, devido a 
atrofia muscular e subcutânea, desaparecimento da 
bola de Bichat, o que favorece o aspecto envelhecido 
(fácies senil ou simiesca), com costelas visíveis e 
nádegas atróficas. 
_________________________________________
24. Analise as colunas a seguir e assinale a 
alternativa de corresponde à sequência CORRETA,
da primeira à última definição:
1. Avaliação Dietética.
2. Avaliação Antropométrica.
3. Avaliação Laboratorial.
4. Avaliação Clínica.

(    ) É composta pela história médica e pelo exame 
físico com o objetivo de detectar sinais e sintomas 
físicos associados à nutrição inadequada. A história 
médica pode ser obtida a partir da administração 
de um questionário ou de anotações médicas. Já 
o exame físico visa identificar aquelas mudanças 
que se acredita estarem relacionadas à nutrição 
inadequada, que podem ser vistas ou sentidas no 
tecido epitelial superficial, especialmente a pele, os 
olhos, o cabelo e a mucosa bucal, ou em órgãos 
localizados perto da superfície corpórea (glândulas 
paratireoide e tireóide).
(   ) Tem como objetivo inicial identificar a ingestão 
alimentar e, posteriormente, avaliá-la em relação às 
recomendações nutricionais para a obtenção de uma 
dieta equilibrada. Essa avaliação permite identificar 
a ingestão deficiente e excessiva de energia, macro 
e micronutrientes e o padrão de consumo habitual.
(     ) Fornece meios objetivos de avaliação do estado 
nutricional, independente de fatores emocionais e 
subjetivos, e pode ser usada para complementar 
outros métodos de avaliação nutricional, permitindo 
que problemas nutricionais específicos sejam 
identificados. Estados de deficiência subclínica 
podem ser identificados por testes bioquímicos 
estáticos e funcionais.
(     ) Se utiliza de técnicas, equipamentos e métodos 
para obter as medidas das variações das dimensões 
físicas e composição total do corpo humano em 
diferentes idades e graus de nutrição. 
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a) 4 / 1 / 3 / 2.
b) 1 / 3 / 4 / 2.
c) 3 / 2 / 1 / 4.
d) 2 / 4 / 1 / 3.
_________________________________________
25. Quando há necessidade de utilização de 
nutrição enteral, esse tipo de sonda é o modo mais 
comum de acessar o sistema gastrointestinal. Em 
geral, são adequadas apenas para pacientes que 
necessitam de nutrição enteral de curta duração, 
ou seja, por 3 a 4 semanas. A sonda é introduzida 
no nariz e desce até o estômago. Os pacientes com 
função gastrointestinal normal toleram este método, 
que tem a vantagem de utilizar os processos digestivo, 
hormonal e bactericida normais do estômago.

De que tipo de sonda o texto anterior se refere?

a)Gastrostomia.
b) Sonda Nasogástrica.
c) Sonda Nasoduodenal.
d)Jejunostomia.
_________________________________________
26. Segundo a Portaria n.347 da Anvisa:

“ alimento para fins especiais, com ingestão controlada 
de nutrientes, na forma isolada ou combinada, 
de composição química definida ou estimada, 
especialmente elaborada para uso de 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 ou 
sistemas.”

A descrição anterior refere-se a:

a) Nutrição Parenteral.
b) Nutrição Oral.
c) Nutrição Enteral.
d) Nutrição Suplementada.
_________________________________________
27. Analise a afirmativa a seguir e assinale a 
alternativa que corresponde à patologia descrita.

No momento do diagnóstico, os indivíduos portadores 
desta patologia normalmente estão magros e podem 
apresentar sede excessiva, micção frequente e 
perda de peso significativa. O defeito primário é a 
destruição das células β-pancreáticas, levando à 
deficiência absoluta de insulina e, consequentemente, 
a hiperglicemia, poliúria, polidipsia, perda de peso, 
desidratação, distúrbio eletrolítico e cetoacidose. 

a) Diabetes Melito tipo 1.
b)Glicotoxicidade.
c) Diabetes Melito tipo 2.
d) Intolerância à glicose.
_________________________________________
28. De acordo com a Constituição Federal, as 
ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo algumas 
diretrizes. Com base nisso, analise as assertivas 
abaixo.

I. A descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo é uma diretriz do SUS.
II. O atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas é uma diretriz do SUS.
III. A participação da comunidade não é uma diretriz 
do SUS que depende de políticas técnicas e oficiais 
apenas.

Com base nessas afirmativas, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas II, III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
29. A lei 8080/90 dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação, além de 
outras questões relacionadas à saúde. Com base 
na referida lei, assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE um dos objetivos do Sistema 
Único de Saúde previsto no art. 5º na lei 8080/90.

a) Identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes para a educação 
cívica da população.
b) Formulação de política de saúde destinada 
a promover, nos campos econômico e social,a 
erradicação de todo e qualquer tipo de doença.
c) Assistência às pessoas por intermédio de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
com a realização integrada das ações assistenciais 
e das atividades preventivas.
d) Participação da iniciativa privada no Sistema 
Único de Saúde (SUS) em caráter prioritário, 
cabendo ao Estado o papel complementar.
_________________________________________
30. A articulação das políticas e programas, 
a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá 
determinadas atividades previstas na legislação. 
Indique a atividade que NÃO integra tais políticas e 
programas de acordo com a lei 8080/90. 
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a) Alimentação e nutrição.
b) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
c) Ciência e tecnologia.
d) Minas e energia.

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 08/07/2019.


