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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 02 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
 
Questão 03 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 
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Questão 04 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 05 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 

Questão 07 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
Questão 08 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 09 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
Questão 10 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
As vitaminas são substâncias orgânicas necessárias em 
pequenas quantidades e obtidas através de uma alimen-
tação equilibrada.  Se a pessoa ingerir quantidades insufi-
cientes pode levar a várias consequências. Lesões no 
ângulo da boca, lábios e língua e dermatite seborreica são 
consequências da deficiência da vitamina: 
A) A.     
B) E.     
C) B2.     
D) B5. 
 

Questão 12 
A nutrição enteral refere-se à administração de nutrientes 
pelo trato gastrintestinal por meio do uso de sondas. Nas 
dietas enterais elementares, os macronutrientes se apre-
sentam na forma totalmente hidrolisada. Nesse caso, é 
correto afirmar que a osmolalidade é: 
A) Alta. 
B) Baixa. 
C) Média. 
D) Muito baixa. 
 
Questão 13 
Para o sucesso no tratamento das dislipidemias é funda-
mental o controle em relação à quantidade e à qualidade dos 
alimentos a serem consumidos, embora o modo de preparo 
também possa influir diretamente na composição destes 
alimentos. Sobre os tipos de ácidos graxos da dieta e a relação 
com a dislipidemia e prevenção de aterosclerose, relacione 
adequadamente os tipos de ácidos graxos aos seus efeitos no 
organismo. 
1. Ácidos graxos trans. 
2. Ácidos graxos monoinsaturados. 
3. Ácidos graxos saturados. 
4. Ácidos graxos poli-insaturados: ômega 6. 
(     ) São encontrados em gorduras tanto de origem animal 

quanto vegetal. Esses ácidos graxos têm o poder de 
aumentar o LDL e o risco de doença cardiovascular. 

(     ) Promove aumento das concentrações de colesterol 
total e LDL e a diminuição da concentração de HDL no 
plasma. Induzem perfil lipídico pró-aterogênico, fato 
que culmina em maior risco cardiovascular. 

(     ) O principal ácido graxo desta classe é o ácido oleico. 
Dietas contendo este tipo de ácido graxo tornam o LDL 
menos suscetível à oxidação, o que pode resultar em 
menor risco de desenvolver placa de ateroma. 

(     ) O aumento na ingestão deste ácido graxo pode elevar a 
geração de mediadores inflamatórios, associados a 
inúmeros processos patológicos, incluindo aterosclerose 
e seus fatores de risco. O consumo excessivo pode limitar 
benefícios do ômega-3. 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 4, 2. 
B) 2, 4, 3, 1. 
C) 3, 1, 2, 4. 
D) 4, 2, 1, 3. 
 
Questão 14 
A fibra alimentar é descrita como uma classe de compostos 
de origem vegetal constituída, principalmente, de polissa-
carídeos e substâncias associadas que, quando ingeridos, não 
sofrem hidrólise, digestão e absorção no intestino delgado de 
humanos. Classificam-se em solúveis e insolúveis. Trata-se de 
alimento que possui predominantemente fibra solúvel: 
A) Soja. 
B) Couve. 
C) Arroz integral. 
D) Trigo para quibe. 
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Questão 15 
São chamadas de leguminosas as plantas cujas sementes 
ficam encerradas dentro de vagens. Na culinária dá-se o 
nome de leguminosas às sementes comestíveis destas 
plantas. Sobre este grupo alimentar, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O aminoácido limitante das leguminosas é a lisina. 
(     ) Feijão, ervilha, milho, soja, lentilha e grão de bico são 

os mais utilizados desse grupo. 
(     ) Feijões devem ser estocados em locais frios e secos. 

Quando armazenados por um longo período, tornam-
se mais duros e difíceis de cozinhar.  

(     ) As proteínas das leguminosas se tornam de melhor 
valor biológico após o cozimento. 

(     ) Feijão, soja e grão de bico devem ser deixados de 
remolho antes da cocção, pois favorece a digestibilidade 
e a cocção. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, V. 
C) F, V, V, F, F. 
D) F, F, V, V, V. 
 
Questão 16 
“A nutrição enteral deve ser escolhida de acordo com o 
estado nutricional e a patologia presente no paciente; no 
entanto, é fundamental conhecer a localização da sonda. Isso 
porque a localização da sonda determinará a escolha da dieta 
a partir da complexidade dos nutrientes. Nas dietas enterais 
_______________ os macronutrientes   apresentam-se total-
mente hidrolisados, prontos para o processo de absorção.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirma-
tiva anterior. 
A) modulares    
B) poliméricas    
C) elementares    
D) oligoméricas 
 
Questão 17 
O estudo do estado nutricional deve ser realizado por meio 
da avaliação nutricional, que compreende a utilização de 
técnicas apropriadas de antropometria, história e exame 
clínico, bioquímico e dietético. Várias metodologias, na 
forma de inquéritos alimentares, podem ser usadas para 
obtenções dos dados de ingestão alimentar. “Método no qual 
o indivíduo é entrevistado extensivamente para fornecer 
informações o mais detalhadamente possível sobre os seus 
hábitos alimentares presentes e passados. Além de associar 
outros métodos permite, ainda, a obtenção de outras infor-
mações, como preferências, aversões, hábitos, intolerâncias, 
apetite, padrão de refeições (horário, local) e hábitos de 
atividade física.” As informações se referem ao método de: 
A) História dietética. 
B) Recordatório 24 h. 
C) Registro alimentar. 
D) Questionário de frequência alimentar. 
 

Questão 18 
“Dietas modificadas são caracterizadas por apresentarem em sua 
composição acréscimo ou diminuição de algum componente, 
normalmente relacionado ao teor de sal, fibras e líquidos na dieta; 
porém, sem alteração na proporção de macronutrientes, podendo 
ser associadas às dietas de rotina. São elas: hipossódica, laxativa, 
obstipante, hipocalêmica e com restrição hídrica.”   
                                     (Santos et al., 2015.) 
 

Dieta hipocalêmica é indicada para pacientes que possuem 
concentrações séricas elevadas de: 
A) Sódio.    
B) Cálcio.    
C) Fósforo.    
D) Potássio. 
 
Questão 19 
As vitaminas do complexo B são relacionadas ao metabolismo 
dos macronutrientes, em sua síntese e degradação. Há uma, 
especialmente, que possui especificidade para o metabolismo 
dos ácidos graxos, além de fortalecer os cabelos e as unhas, 
que passam a sofrer menos quebras e sua carência causa 
furunculose, seborreia do couro cabeludo e eczema. Trata-se 
de: 
A) Biotina.    
B) Tiamina.    
C) Riboflavina.    
D) Ácido pantotênico. 
 
Questão 20 
O cálcio é o quinto elemento mais presente na esfera 
biológica e em adultos; aproximadamente 2% do peso 
corporal corresponde a esse mineral. Sobre este grupo 
alimentar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) O cálcio é o mineral mais comum no corpo humano, 

sendo fundamental ao organismo. Combina-se com o 
fósforo para formar os ossos e os dentes. 

(     ) Este mineral é produzido endogenamente; entretanto, 
é adquirido prioritariamente por meio da alimentação. 

(     ) O cálcio que está presente no sangue, fluido celular, 
músculo, dentre outros tecidos, participa na coagulação 
sanguínea, na transmissão nervosa e na contração muscular. 

(     ) A concentração de cálcio plasmático é controlada por um 
sistema fisiológico hormonal envolvendo o hormônio da 
glândula paratireoide ou hormônios como o calcitriol e a 
calcitonina que age nos rins, ossos e intestino, regulando 
a entrada de cálcio no meio extracelular.  

A sequência está correta em 
A) F, V, F, F. 
B) F, V, V, F. 
C) V, F, F, V. 
D) V, F, V, V. 
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Questão 21 
Para avaliação antropométrica são considerados alguns 
parâmetros como idade, sexo, peso, altura, pregas cutâneas 
e circunferências. Um nutricionista avaliou Francisco e Pedro 
pelo índice de massa corporal, prega cutânea tricipital e 
circunferência muscular do braço, e publicou os dados 
através da tabela a seguir. 
 

Avaliados IMC 
(kg/m2) 

PCT 
(percentil) 

CMB 
(percentil) Idades 

Francisco 28,0 15 90 49 anos 
Pedro 26,5 75 15 65 anos 

 

Sendo assim, qual a conclusão da avaliação dos pacientes 
anteriores? 
A) Apesar do IMC elevado, Francisco não apresenta risco 

nutricional. 
B) Visto o elevado valor de CMB, Francisco apresenta risco 

nutricional. 
C) Visto o elevado valor de IMC e de PCT, Pedro apresenta 

risco nutricional. 
D) Visto a composição corporal dos dois pacientes, ambos 

não apresentam risco nutricional. 
 
Questão 22 
Uma alimentação adequada e balanceada e estratégias 
nutricionais contribuem para que o desempenho de prati-
cantes de atividade física e atletas seja otimizado. Diante 
das necessidades energéticas e recomendações nutricionais 
para o futebol, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) No decorrer do jogo de futebol, existe uma relação 

inversa entre as concentrações iniciais do glicogênio 
muscular, as distâncias percorridas e os níveis de 
esforços dos jogadores durante, principalmente, a 
segunda metade do jogo. 

(     ) A necessidade energética nos treinamentos e compe-
tições requer que os jogadores desta modalidade ingiram 
refeição hipercalórica, mas é necessário ter atenção com 
a ingestão elevada de proteínas, já que poderá compro-
meter a ingestão de carboidrato. 

(     ) Durante a realização de exercícios, a hidrólise dos 
triglicerídeos endógenos aumenta progressivamente e 
sua taxa de oxidação é determinada pela demanda 
energética da célula, pela liberação dos adipócitos, 
pelo transporte até a mitocôndria e pela oxidação de 
outros substratos intracelulares, como a glicose. 

(     ) O sistema de energia que prevalece é o sistema 
aeróbico; sendo o carboidrato a principal fonte de 
energia para este exercício. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) V, F, V, F. 
C) F, V, V, F. 
D) V, V, F, V. 

 

Questão 23 
“A diminuição do suco gástrico com o envelhecimento implica 
diretamente na redução do fator intrínseco, componente 
responsável pela absorção do(a) ______________. A redução 
acentuada desse fator acarreta o desenvolvimento de anemia 
megaloblástica.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) ferro 
B) zinco 
C) vitamina B9 
D) vitamina B12 
 
Questão 24 
A avaliação nutricional no indivíduo adulto apresenta 
como objetivos a identificação de situações de risco ou de 
distúrbios nutricionais já estabelecidos, o estabelecimento 
das necessidades nutricionais individualizadas e da via 
mais adequada para a terapia nutricional. Sobre os 
métodos clínicos de avaliação nutricional dos adultos, 
analise as afirmativas a seguir. 
(     ) As dobras cutâneas expressam a quantidade de tecido 

adiposo corporal e, consequentemente, as reservas de 
energia e o estado nutricional atual. Refletem, porém, 
apenas a disposição de gordura localizada na região 
subcutânea. 

(     ) O cálculo da perda de peso (PP%) nos últimos seis 
meses deve ser realizado a partir da diferença entre o 
peso corporal usual e o peso atual, dividido pelo peso 
atual e multiplicado por cem. 

(     ) As circunferências são úteis para quantificar diferenças 
interindividuais, permitindo identificar, dentro de uma 
população, indivíduos com maior risco para desnutrição 
e diferenças intraindividuais durante o 
acompanhamento nutricional. 

(     ) A circunferência do braço, associada à dobra cutânea 
do bíceps, fornece valores estimados de massa magra, 
através do cálculo da área muscular do braço. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, V. 
B) V, F, V, F. 
C) F, V, V, F. 
D) V, V, F, V. 
 
Questão 25 
As gorduras fixam e ressaltam o sabor dos alimentos; 
servem de meio de cocção por calor seco, concentrando os 
alimentos e ativando o seu sabor; têm valor energético 
elevado; e, veiculam vitaminas lipossolúveis. Diferem-se 
quanto à composição dos ácidos graxos. Considerando um 
indivíduo que foi orientado a evitar o consumo de gordura 
saturada, qual seria o tipo de óleo restrito na sua 
alimentação? 
A) Soja. 
B) Milho. 
C) Azeite de oliva. 
D) Azeite de dendê. 
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Questão 26 
Carne é todo músculo estriado que recobre o esqueleto, 
bem como os órgãos internos dos animais; compreende o 
tecido muscular, conjuntivo e adiposo, ou seja, toda parte 
comestível do animal. Diante do exposto, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O pigmento presente nas carnes que confere cor é a 

mioglobina. Quando em contato com o oxigênio, ela se 
liga conferindo à carne uma coloração vermelha 
brilhante. Esse pigmento formado é oximioglobina.   

(     ) O exercício físico torna as fibras mais rijas; portanto, os 
músculos das asas de aves e as patas dianteiras de bois 
são menos macios, enquanto o lombo é o corte de 
carne mais tenra.   

(     ) As vísceras se deterioram com mais facilidade que os 
músculos e possuem características de consistência 
próprias a cada uma.  

(     ) O calor seco pode ser usado em cortes de carne mais 
macias, como alcatra, lagarto e peito de frango.   

A sequência está correta em 
A) V, F, F, F. 
B) F, F, F, V. 
C) F, V, V, F. 
D) V, V, V, V. 
 
Questão 27 
Os indicadores que norteiam o preparo dos alimentos são 
úteis para a quantificação dos alimentos que compõem o 
cardápio, bem como do rendimento de alimentos e prepa-
rações. Considerando que o fator de correção do tomate é de 
1,12 e que certa Unidade de Alimentação e Nutrição que 
atende 1.800 usuários serve salada de tomate (per capita =      
50 g) quatro vezes por semana, no almoço e no jantar, qual é a 
quantidade de tomates que deverá ser comprada para o 
consumo em duas semanas? 
A) 403,2 kg. 
B) 806,4 kg. 
C) 1.209,6 kg. 
D) 1.612,8 kg. 
 
Questão 28 
“___________________ e seus agonistas atuam no sistema 
de controle neural, inibindo o consumo alimentar na parte 
ventromedial do hipotálamo, pois intensificam o poder de 
saciedade dos alimentos. Além disso, baixos níveis desse 
neurotransmissor acarretam vários tipos de psicopatologias, 
incluindo depressão, agressão, ansiedade e bulimia. Níveis 
desse neurotransmissor no cérebro são dependentes da 
ingestão alimentar do triptofano e de carboidratos.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Grelina 
B) Leptina 
C) Serotonina 
D) Neuropeptídeo Y 
 

 

Questão 29 
“A avaliação do estado nutricional por meio de testes labora-
toriais tende a informar a quantidade e a qualidade de 
determinados nutrientes e funções, que poderiam estar 
prejudicadas por situações de deficiências ou excesso do 
organismo. O(A) _______________ fornece a estimativa da 
massa proteica muscular, sendo necessário volume urinário 
de 24 h. Sofre influência de função renal, hidratação, hiperca-
tabolismo, ingestão recente de refeição com alto teor 
proteico.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) ferritina 
B) albumina 
C) somatomedina C 
D) índice creatinina – altura 
 
Questão 30 
De acordo com a parte comestível da planta, as verduras e 
os legumes podem ser classificados em: folhas, sementes, 
raízes e tubérculos, bulbos, flores, frutos e caules. Esta 
classificação tem como vantagem indicar características de 
estrutura e composição química que determinam a forma 
de preparação a ser escolhida. Considerando um indivíduo 
que consumiu no almoço berinjela, cebola e mandioca, 
assinale a alternativa que corresponde, correta e respecti-
vamente, às classes botânicas de tais hortaliças. 
A) Fruto, bulbo e raiz. 
B) Semente, caule e raiz. 
C) Fruto, bulbo e tubérculo. 
D) Semente, caule e tubérculo. 
 
Questão 31 
Dentre as mudanças de estilo de vida reconhecidamente 
efetivas para a prevenção e o tratamento de algumas 
doenças crônicas, encontra-se o aumento no consumo de 
fibras alimentares. Considerando os efeitos das fibras 
alimentares sobre o perfil lipídico, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. As fibras alimentares do tipo viscosas se associam à perda 

fecal de ácidos biliares.  
II. O consumo de fibras solúveis, como o β-glicano (Beta-                

-glucano) presente em produtos de aveia, reduz as concen-
trações de colesterol total e LDL-colesterol. 

III. As fibras insolúveis auxiliam no tratamento da dislipidemia, 
pois aumentam a formação de ácido propiônico durante a 
fase de fermentação intestinal das fibras pelas bactérias 
colônicas que afeta, negativamente, a síntese hepática de 
colesterol.  

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas.  
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 32 
Sendo a maciez da carne um dos fatores de maior 
importância comercial, vários são os métodos utilizados 
para se obter essa característica. O uso de enzimas 
proteolíticas de plantas se faz para a obtenção de carne 
macia. O amaciamento enzimático da carne é o resultado 
da degradação parcial dos componentes da carne, ou seja, 
o amaciamento ocorre devido a modificações na estrutura 
da carne. Assinale, a seguir, uma fruta que possui uma 
destas enzimas naturais. 
A) Uva. 
B) Laranja. 
C) Mamão. 
D) Morango. 
 
Questão 33 
Diversos estudos demonstram que os carboidratos de baixo 
índice glicêmico possuem importante função na melhoria da 
sensibilidade à insulina. O índice glicêmico dos alimentos é 
influenciado por características peculiares dos carboidratos, 
como a estrutura do amido, o conteúdo e o tipo de fibras 
alimentares. Além disso, o modo de processamento do 
alimento também é determinante na resposta glicêmica. 
Assinale, a seguir, o alimento que apresenta baixo índice 
glicêmico. 
A) Aveia. 
B) Passas. 
C) Ameixa. 
D) Batata-doce. 
 
Questão 34 
As doenças cardiovasculares constituem a maior de todas as 
endemias nos países ocidentais desenvolvidos. No Brasil, elas 
são consideradas a principal causa de mortalidade. Em 
relação à terapia nutricional nas doenças cardiovasculares, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A soja é um alimento que auxilia no tratamento, pois 

possui efeito de reduzir os níveis de colesterol sanguíneo. 
II. Os ácidos graxos ômega-3 devem ser consumidos, pois 

promovem a redução do perfil lipídico, diminuindo, 
principalmente, os níveis de triacilgliceróis, e também 
demais efeitos cardiovasculares como a redução da 
viscosidade do sangue, o relaxamento das artérias, a 
redução da pressão arterial e também os efeitos 
antiarrítmicos e anti-inflamatórios.  

III. Recomenda-se o consumo de fitoesteróis, pois reduzem 
os níveis de colesterol e, se consumidos regularmente, 
diminuem a fração de LDL-C sem interferir na fração do 
HDL-C. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 35 
Condimentos são substâncias utilizadas para realçar o sabor 
dos alimentos ou então atribuir um sabor diferenciado. 
“Encontra-se fresco ou seco. Possui coloração verde-escura, 
sabor refrescante e aroma bastante intenso. Deve ser 
utilizado em pequenas quantidades. Preparações culinárias a 
serem utilizadas: pratos à base de carnes, aves e peixes, em 
recheios, pães, sopas e alguns molhos. Trata-se de: 
A) Aipo.     
B) Alecrim.    
C) Açafrão.    
D) Manjericão. 
 
Questão 36 
A ingestão dietética pode influenciar a acidez ou a alcalinidade 
da urina. Acerca da influência da carga ácida renal potencial, 
assinale os alimentos considerados potencialmente acídicos. 
A) Manteiga e óleos.      
B) Faias secas e margarina.    
C) Bolota e castanhas secas. 
D) Bacon e semente de girassol. 
 
Questão 37 
Os alimentos com quantidades concentradas de catequinas 
melhoram a reatividade vascular. Para um plano alimentar 
preventivo são considerados alguns alimentos como fonte 
deste antioxidante, EXCETO: 
A) Chocolate.    
B) Chás verdes.    
C) Uva vermelha.   
D) Semente de linhaça. 
 
Questão 38 
O alto consumo de ácido graxo trans está associado ao 
aumento do risco de doença arterial coronariana. Dos 
alimentos fabricados no Brasil, considerando uma porção 
de 100 gramas, assinale, a seguir, o alimento que apresenta 
maior quantidade de conteúdo de ácido elaídico. 
A) Leite condensado.       
B) Chocolate ao leite.      
C) Biscoito de maisena. 
D) Carne bovina; cupim cru. 
 
Questão 39 
No envelhecimento, o cuidado com a nutrição deve ser 
ampliado com estilo de vida saudáveis e prevenção de 
doenças. Devido às mudanças das necessidades de nutrientes 
algumas soluções práticas precisam ser adotadas. São soluções 
consideradas práticas, EXCETO:  
A) Ter ingestão de proteína rotineiramente aumentada. 
B) Aumentar o consumo de fontes de carboidratos complexos. 
C) Atender à recomendação de potássio com alimentos, 

especialmente frutas e legumes. 
D) Incentivar a ingestão de líquidos de 1 mL por caloria 

ingerida ou pelo menos 1.500 mL/dia. 
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Questão 40 
Algumas vitaminas em concentrações fisiológicas têm 
papel antioxidante no organismo. Qual vitamina tem como 
uma das principais funções evitar a oxidação de ácidos 
graxos poli-insaturados na membrana da célula? 
A) Vitamina E.    
B) Vitamina K.    
C) Vitamina C.    
D) β-caroteno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


