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CARGO:
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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.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
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.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
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.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto e responda às questões de 01 a 08,
a seguir:
O assassino era o escriba
Paulo Leminsky
Meu professor de análise sintática era o tipo do
sujeito inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular como um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto
adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito
assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.
Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.
E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.
Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas
expletivas,
conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.
________________________________________
01. A respeito da estrutura e interpretação do texto,
é possível afirmar que é:
a) um texto jornalístico que faz uso do vocabulário
pertencente ao campo da gramática, com fins
humorísticos.
b) um texto poético que faz uma sátira com o
vocabulário gramatical, no intuito de demonstrar a
inutilidade destes termos.
c) um poema que combina vocábulos pertencentes
ao campo do conhecimento gramatical ao fazer
uma narrativa, com intenções de expressividade.
d) uma narração cuja intenção é demonstrar a falta
de objetividade dos termos gramaticais.
________________________________________
02. A respeito da identificação do sujeito do texto
com um “pleonasmo”, podemos afirmar que se trata
de uma figura de linguagem cujas características
apontam para:
a) a redundância e a repetitividade.
b) a insegurança e o excesso.
c) a circunspecção e a introversão.
d) o talento e a comodidade.

03. A respeito da construção “artigo indefinido”
na frase: “Acharam um artigo indefinido em sua
bagagem”, assinale a alternativa correta:
a) O autor utiliza uma classificação gramatical que se
refere ao grupo de palavras “o, a, os, as”, no contexto
da narrativa, demonstrando a expressividade das
palavras em diferentes contextos.
b) O autor utiliza uma classificação gramatical que
se refere ao grupo de palavras “meu, minha, meus,
minhas”, no contexto da narrativa, demonstrando
a expressividade das palavras em diferentes
contextos.
c) O autor utiliza uma classificação gramatical que
se refere ao grupo de palavras “este, esta, estes,
estas”, no contexto da narrativa, demonstrando
a expressividade das palavras em diferentes
contextos.
d) O autor utiliza uma classificação gramatical que
se refere ao grupo de palavras “um, uma, uns,
umas”, no contexto da narrativa, demonstrando
a expressividade das palavras em diferentes
contextos.
________________________________________
04. No texto, o autor faz menção ao fato do sujeito
ser “regular como um paradigma da primeira
conjugação”. A respeito dos paradigmas de
conjugação verbal, considere as afirmativas abaixo
e assinale a alternativa que NÃO corresponde
corretamente às funções, características e modos
desse tópico gramatical.
a) Em Língua Portuguesa, há três tipos de
paradigmas de conjugação verbal, a saber, dos
verbos que terminam em -ar; -er e -ir.
b) Entende-se por “paradigma de conjugação”, de
uma maneira geral, as terminações correspondentes
aos tempos, pessoas e modos, que se repetem a
cada vez que conjugamos um verbo.
c) Verbos regulares e irregulares são iguais em suas
formas. Dizemos que um verbo é irregular quando
seu sentido é dado de acordo com o contexto.
d) Não por acaso, os verbos que mais utilizamos
têm formas irregulares, donde podemos concluir
que um verbo se torna irregular, ou seja, com
características diferentes dos verbos regulares,
por serem muito usados e, portanto, terem sofrido
muitas transformações ao longo do tempo.
________________________________________
05. Na frase: “ela era bitransitiva”, podemos afirmar
que o autor faz referência à transitividade dos
verbos, ou seja, à necessidade de complementos
ou não para o entendimento completo de um verbo.
Em Língua Portuguesa, a respeito da transitividade
de verbos, analise as asserções abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa que aponte somente
as afirmações corretas:
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I. Há verbos intransitivos, transitivos diretos e
indiretos.
II. Verbos transitivos diretos complementam seu
sentido com objetos diretos, ou seja, objetos sem
preposição.
III. Verbos transitivos indiretos complementam seu
sentido com objetos indiretos, ou seja, objetos com
preposição.
IV. Verbos bitransitivos complementam seu sentido
com objetos diretos e indiretos.
a) I, II e III e IV estão corretas.
b) Somente I, II e III estão corretas.
c) Somente I, II e IV estão corretas.
d) Somente I, III e IV estão corretas.
________________________________________
06. Na frase “matei-o com um objeto direto na
cabeça”, a respeito do emprego da palavra “direto”,
é possível afirmar que:
a) é um emprego regular da palavra, servindo de
sua expressividade para conferir um único sentido
ao texto: o modo como o objeto foi lançado.
b) está funcionando em duplo sentido, fazendo
referência à expressão de classificação sintática e
também ao modo como foi atirado o objeto, o que
confere ironia e expressividade ao texto.
c) funciona somente como referência à classificação
sintática “objeto direto”, que significa “complemento
sem necessidade de preposição”.
d) a palavra “direto” faz referência a “reto, direito,
correto”, o que nos faz certamente relacionar com
as características do sujeito descrito no texto.
________________________________________
07. A respeito da palavra “regência”, em “Casou
com uma regência”, é INCORRETO afirmar que:
a) Regência é o nome dado à relação dos termos
de uma oração, sendo que há termos que regem,
e outros que são regidos, numa relação de
complementação de sentido.
b) Em Língua Portuguesa, há regência verbal,
quando o termo regente é o verbo, e regência
nominal, quando o termo regente é um substantivo,
adjetivo ou advérbio.
c) Dentre várias funções, a regência tem como
característica primordial indicar qual a preposição
que acompanha os termos regidos e regentes.
d) Tanto a regência verbal quanto a nominal não
se relacionam com os termos da oração, sendo
incorreto afirmar que o processo de análise de
regência de verbos e nomes é indispensável ao uso
da norma padrão em Língua Portuguesa.

08. Na frase “Entre uma oração subordinada e
um adjunto adverbial”, o autor faz referência à
oração subordinada. Assinale a alternativa que
NÃO corresponde corretamente à compreensão da
relação entre orações:
a) Oração subordinada é o nome que se dá ao tipo
de oração que é indispensável para a compreensão
da oração principal.
b) Diferentemente da coordenada, a oração
subordinada é a que complementa o sentido da
oração principal, não sendo possível compreender
individualmente nenhuma das orações, pois há uma
relação de dependência do sentido.
c) Subordinação refere-se a “estar ordenado sob”,
sendo indiferente a classificação de uma oração
coordenada ou subordinada, pois as duas têm a
mesma validade.
d) A oração principal é aquela rege a oração
subordinada, não sendo possível seu entendimento
sem o complemento.
________________________________________
09. Ainda a respeito de regência verbal e nominal,
aponte a alternativa cuja frase NÃO apresenta a
regência indicada pela norma padrão da Língua
Portuguesa:
a) Quando os maus erram, os bons pagam o preço.
b) A virtude está mais relacionada àquilo que se faz
quando se está sozinho, do que na presença de
outros.
c) A justiça só é feita quando à todos é dada a
mesma oportunidade.
d) A fonte do saber se encontra em um coração
disposto a aprender sempre.
________________________________________
10. A respeito de concordância verbal e nominal,
assinale a alternativa cuja frase NÃO realiza a
concordância de acordo com a norma padrão da
Língua Portuguesa:
a) Meias verdades são como mentiras inteiras: uma
pessoa meia honesta é pior que uma mentirosa
inteira.
b) Sonhar, plantar e colher: eis o segredo para
alcançar seus objetivos.
c) Para o sucesso, não há outro caminho: quanto
mais distante o alvo, maior a dedicação.
d) Não é com apenas uma tentativa que se alcança
o que se quer.
QUESTÕES 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Primavera Árabe é o nome dado a uma onda
de manifestações populares ocorridas em diversos
países do Oriente Médio e do Norte da África a
partir de fins de 2010. Assinale a alternativa que
apresenta um fator que contribuiu parcialmente para
a organização desses protestos no Mundo Árabe.
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a) A tradição política laica e democrática que
caracteriza a maior parte das nações envolvidas.
b) O crescente acesso das populações árabes
às tecnologias de comunicação virtual e às redes
sociais.
c) A sólida e amigável relação diplomática de países
como Síria e Líbia com os Estados Unidos.
d) O descontentamento das populações islâmicas
com práticas terroristas financiadas pelos seus
próprios governantes.
________________________________________
12. A divisão da Península da Coreia em dois países
– Coreia do Norte e Coreia do Sul – remonta a fins da
Segunda Guerra Mundial. A este respeito, assinale
a alternativa que apresenta os fatos corretamente:
a) Atualmente, a Coreia do Norte representa
na região a ordem econômica capitalista e a
organização política democrática.
b) Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do
Sul são ambos alinhados à ideologia comunista,
embora em graus variados de comprometimento.
c) Enquanto a Coreia do Norte aproximou-se do
comunismo soviético, a Coreia do Sul aliou-se ao
capitalismo norte-americano.
d) Embora tenha sido um governo autoritário
comunista por décadas, a Coreia do Norte encontrase, atualmente, em fase de plena abertura política
e econômica.
________________________________________
13. Nos últimos anos, a República do Irã tem
enfrentado censuras da comunidade internacional,
e particularmente dos Estados Unidos e da União
Europeia, particularmente devido ao seu:
a) apoio irrestrito ao terrorismo islâmico.
b) vínculo com a Rússia.
c) controvertido programa nuclear.
d) afastamento da Organização das Nações Unidas.
________________________________________
14. As origens do sistema político democrático
remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidadeestado ateniense. Escolha a melhor definição para
o atual conceito de democracia:
a) Organização política centralizada na ideia de
justiça social e exercida pela transferência de renda
dos mais ricos aos mais pobres.
b)
Administração
pública
caracterizada
pela valorização das ideias de progresso e
desenvolvimento, com contínua supressão de toda
forma de conservadorismo.
c) Sistema sociopolítico em que são responsáveis
pelo setor público os intelectuais e acadêmicos,
únicos detentores de habilidade para essa função.
d) Forma de governo cujo poder supremo se
baseia no povo, e é por ele exercido, direta ou
indiretamente, na tomada de decisões.

15. A palavra “etnia” é proveniente do substantivo
grego ethnos, que significa gente ou nação
estrangeira. Etnia diz respeito ao âmbito cultural: um
grupo étnico é uma comunidade humana definida
por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças
genéticas. Sendo assim, assinale a alternativa que
melhor define o conceito de “etnocentrismo”:
a) Visão de mundo segundo a qual a sua própria
cultura assume posição de destaque, enquanto
todas as outras são assimiladas como categorias
inferiores em relação a ela.
b) Percepção das diferenças culturais e étnicas
como o “motor da história”, sem as quais o substrato
humano se torna inerte perante o domínio da
natureza.
c) Compreensão dos valores artísticos e culturais
como auge das capacidades humanas, acima da
política e da economia, por exemplo.
d) Supervalorização das sociedades arcaicas e
primitivas sem escrita, em detrimento da própria
civilização ocidental.
QUESTÕES 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com a Resolução n° 216, de 5 de
outubro de 2014, da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), o regulamento técnico de boas
práticas para serviços de alimentação aplica-se
aos serviços que realizam as seguintes atividades:
manipulação,
preparação,
fracionamento,
armazenamento, distribuição, transporte, exposição
à venda e entrega de alimentos preparados ao
consumo, tais como cantinas, bufês, comissárias,
confeitarias,
cozinhas
industriais,
cozinhas
institucionais, delicatésses, lanchonetes, padarias,
pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres.
Sobre esta resolução, considere se as afirmações
abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F), e assinale
a alternativa que contém a sequência correta, de
cima para baixo:
( ) Alimentos preparados são alimentos manipulados
e preparados em serviços de alimentação, expostos
à venda embalados ou não, subdividindo-se em
três categorias: 1. Alimentos cozidos, mantidos
quentes e expostos ao consumo; 2. Alimentos
cozidos, mantidos refrigerados, congelados ou à
temperatura ambiente, que necessitam ou não de
aquecimento antes do consumo; 3. Alimentos crus,
mantidos refrigerados ou à temperatura ambiente,
expostos ao consumo.
( ) A anti-sepsia é a operação que visa a redução
de microorganismos presentes na pele em níveis
seguros, durante a lavagem das mãos com sabonete
anti-séptico ou por uso de agente anti-séptico após
a lavagem e secagem das mãos.
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( ) A desinfecção é a operação de redução, por
método físico e ou agente químico, do número de
microorganismos em nível que não comprometa a
qualidade higiênico-sanitária do alimento.
( ) As medidas de controle são procedimentos
adotados com o objetivo de prevenir, reduzir a um
nível aceitável ou eliminar um agente físico, químico
ou biológico que comprometa a qualidade higiênicosanitária do alimento.
a) V, F, V, F
b) F, V, V, F
c) F, V, V, V
d) V, V, V, V.
________________________________________
17. De acordo com as Boas Práticas para Serviços
de Alimentação, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As portas e as janelas devem estar mantidas
ajustadas aos batentes. As portas da área de
preparação e armazenamento de alimentos
devem ser dotadas de fechamento automático. As
aberturas externas das áreas de armazenamento
e preparação de alimentos, com exceção do
sistema de exaustão, devem ser providas de telas
milimetradas.
b) As caixas de gordura e de esgoto devem
possuir dimensões compatíveis ao volume de
resíduos, devendo estar localizadas fora da área
de preparação e armazenamento de alimentos
e apresentar adequado estado de conservação e
funcionamento.
c) 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.
d) As instalações sanitárias devem possuir lavatórios
e estar supridas de produtos destinados à higiene
pessoal, tais como papel higiênico, sabonete
líquido inodoro anti-séptico ou sabonete líquidos
inodoro e produto anti-séptico e toalhas de papel
não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro
de secagem das mãos e coletor de papel acionado
sem contato manual.
________________________________________
18. Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição,
foi servida uma preparação de guarnição utilizando
26kg de abóbora moranga e 22 kg de batata
(peso líquido). Considerando que, no dia seguinte,
será servido o mesmo cardápio, e que o fator de
correção da abóbora moranga é de 1,34 e da batata
é 1,21, quantos quilos de abóbora e batata devem
ser comprados, respectivamente, para o preparo da
guarnição destes 2 dias?

a) 63kg e 59kg.
b) 52kg e 44kg.
c) 50kg e 42kg.
d) 70kg e 54kg.
________________________________________
19. Depois do potássio, o magnésio é o segundo
cátion intracelular mais abundante no corpo. Sobre
este micronutriente, é correto afirmar que:
a) O corpo humano contém aproximadamente
20 a 28g de magnésio, do qual cerca de 60% é
encontrado nos músculos, 26% nos ossos e o
restante nos tecidos moles e fluídos corporais.
b) É absorvido apenas no jejuno.
c) Sua principal função é estabilizar a estrutura do
ATP nas reações enzimáticas dependentes de ATP.
d) Seu equilíbrio é controlado pelos rins,
conservando-o de modo eficiente principalmente
quando a ingestão é muito alta.
________________________________________
20. De acordo com o Guia Alimentar para a
População Brasileira, existem dez passos
considerados essenciais para uma alimentação
adequada e saudável. Assinale a alternativa que
contempla alguns dos passos desta lista:
I. Fazer de alimentos in natura ou minimamente
processados a base da alimentação.
II. Limitar o consumo de alimentos processados.
III. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em
pequenas quantidades ao temperar e cozinhar
alimentos, e criar preparações culinárias.
IV. Fazer atividade física regular.
V. Dar preferência, quando fora de casa, a locais
que servem refeições feitas na hora.
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as alternativas II, III, IV estão corretas.
c) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________
21.Vitamina hidrossolúvel amplamente distribuída
nos alimentos com casos de deficiência clínica
raros. Possui papel importante no metabolismo,
sendo parte integrante da CoA (Coenzima A), que
é essencial para a produção de energia a partir
de macronitrientes, e da proteína acetil-carreados
(ACP). Sua deficiência resulta em prejuízo na
síntese de lipídios e na produção de energia. Esta
afirmação trata de qual vitamina?
a) Piridoxina.
b) Cobalamina.
c) Ácido Pantotênico.
d) Niacina.
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22. Após a avaliação antropométrica de um paciente,
é preciso calcular suas necessidades nutricionais
de maneira que, ao elaborar seu cardápio, seja
possível equilibrar os macronutrientes para atender
às recomendações de uma alimentação saudável.
Assim, uma dieta de 1800 kcal, com 81g de proteínas
e 44g de lipídeos, apresenta quais porcentagens de
lipídeos e carboidratos, respectivamente?
a) 21% e 62%
b) 22 % e 60%
c) 18% e 60%
d) 20% e 62%
________________________________________
23. A ingestão de alimentos contaminados pode
ocasionar as Enfermidades Transmitidas por
Alimentos (ETAs). Existe uma ETA que possui
os seguintes sintomas: paralisia muscular, visão
dupla ou embaraçada, pálpebras caídas, fala
ininteligível, dificuldade de engolir, secura na boca
e fraqueza muscular. Nos lactentes, causa letargia,
constipação, dificuldade para alimentar-se, choro e
tônus muscular fraco. O responsável por esta toxiinfecção alimentar é:
a) Listeria monocytogenes.
b) Escherichia coli.
c) Cryptosporidium parvum.
d) Clostridium botulinum.
________________________________________
24. A gestação é uma fase de mudanças nas
necessidades nutricionais da mulher. Sobre esta
fase, é correto afirmar:
I. A energia adicional é requerida durante a gravidez
para manter as demandas metabólicas da gestação
e do crescimento fetal. Segundo as DRIs 2002
(Dietary Reference Intakes), no primeiro trimestre,
a energia para mulheres gestantes aumenta 150
kcal/dia. No segundo trimestre, há um adicional de
340 a 360 kcal/dia, e mais 350 kcal/dia no terceiro
trimestre.
II. As DRIs para fibras durante a gravidez é de 28g/
dia.
III. O aumento no suprimento de sangue da materno
durante a gestação eleva muito a demanda de ferro.
O volume de eritrócitos normal aumenta de 20 a
30% na gestação. Uma gestante deve consumir um
adicional de 700 a 800mg/dia de ferro.
IV. Não há DRI para lipídios durante a gestação. A
quantidade de gordura na dieta deve depender dos
requerimentos de calorias para um ganho de peso
apropriado. No entanto, há uma recomendação de
IA (ingestão adequada) de 13g/dia de ácidos graxos
poli-insaturados ω-6 e uma IA de 1,4g/dia de ácidos
graxos poli-insaturados ω-3 na dieta.

a) Apenas as alternativas II, III, IV estão corretas.
b) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
c) Todas as alternativas estão incorretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________
25. As necessidades proteicas de pacientes
queimados são elevadas por causa das perdas
através da urina e dos ferimentos, do aumento
da gliconeogênese e da cura do ferimento. A
recomendação proteica para estes paciente é de:
a) 20 a 25% do total de calorias, com proteínas de
alto valor biológico.
b) 10 a 15% do total de calorias, com pelo menos
metade de alto valor biológico.
c) 30 a 35% do total de calorias, com 20% de alto
valor biológico.
d) 30% do total de calorias, com proteínas de alto
valor biológico.
________________________________________
26. Reação de hipersensibilidade oriunda de
mecanismos imunológicos específicos. Refere-se a
uma resposta imunológica anormal a determinados
componentes alimentares (as proteínas). Esta
denominação, elaborada em 2003 pela WAO
(Organização Mundial de Alergia), diz respeito à:
a) Hipersensibilidade
b) Intolerância
c) Atopia
d) Alergia
________________________________________
27. As dietas restritas em potássio devem ser
orientadas aos pacientes com essa necessidade,
para que os alimentos com alto ou médio teor de
potássio não sejam excluídos da dieta, favorecendo
a aceitação dos alimentos e a melhora do estado
nutricional do paciente. Algumas técnicas de
cocção são utilizadas para diminuir a quantidade
de potássio dos alimentos. A cocção do alimento
em calor úmido (imersão em líquido) e o desprezo
da água após o cozimento garante a remoção
de aproximadamente 60% do potássio, sendo o
suficiente para o uso em dietas com esta restrição.
Podemos citar como alimentos com alto teor de
potássio:
a) Alface e Abacaxi.
b) Pepino e Banana Nanica.
c) Frutas Secas e Castanhas.
d) Limão e Pera.
________________________________________
28. Assinale a alternativa que NÃO contempla
uma das atribuições do nutricionista participante
da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional
(EMTN):
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a) Realizar a avaliação e o acompanhamento
do estado nutricional do paciente, utilizando os
indicadores nutricionais subjetivos e objetivos,
com base em protocolo preestabelecido, de forma
a identificar o risco ou a deficiência nutricional e a
evolução de cada paciente, independente da via de
administração da Terapia Nutricional Enteral (TNE),
até a alta nutricional estabelecida pela EMTN.
b) Assegurar que os rótulos de Nutrição Parenteral
(NP) apresentem, de maneira clara e precisa, todos
os dizeres exigidos na Portaria n. 272/1998.
c) Utilizar técnicas pré-estabelecidas de preparação
da Nutrição Enteral (NE) que assegurem a
manutenção das características organolépticas e
a garantia microbiológica e bromatológica dentro
dos padrões recomendados nas Boas Práticas de
Preparação da Nutrição Enteral (BPPNE).
d) Orientar o paciente, a família ou responsável legal
quanto à preparação e à utilização de NE prescrita
para o período após a alta hospitalar.
________________________________________

30. De acordo com a Lei 8080/90, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a execução direta, não
complementar, de serviços referentes alimentação
e nutrição é competência de qual das direções
abaixo indicadas:
a) Direção Estadual do Sistema Único de Saúde.
b) Direção Municipal do Sistema de Saúde.
c) Direção Nacional do Sistema Único de Saúde.
d) Direção Regional do Sistema Único de Saúde.

29. Processo em que ocorre a congestão e o
aumento de vascularização, o acúmulo de leite e o
edema, devido a congestão e a obstrução dos vasos
linfáticos. A distensão tecidual decorrente desse
processo pode ser leve e benigna (fisiológica) ou
excessiva (patológica), necessitando de tratamento.
No segundo caso, as mamas ficam aumentadas,
doloridas e com áreas avermelhadas, quentes,
brilhantes e edemaciadas, contribuindo para tornar
os mamilos achatados, o que dificulta a pega do
bebê e a fluidez do leite. A descrição acima referese a:
a) Infecção mamilar.
b) Bloqueio dos ductos lactíferos.
c) Ingurgitamento mamário.
d) Mastite.

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