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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que 
acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de 
antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Ape-
nas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não 
significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação 
de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frus-
tração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? 
Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco 
antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. 
E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. 
Ela é muito recatada. Não fica ali,  posando para foto,  sabe? 
Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou 
menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo 
tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Ape-
sar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a 
atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma 
noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de 
felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te 
faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é 
inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a 
melhor  pista  para  o  seu  Manual  de  Reconhecimento  da 
Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura 
ansiedade,  mesmo que esteja  superfeliz,  não é felicidade.  É 
excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser 
que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. 
E para ficar então… hi, não conheço nenhum caso de alguém 
que  a  tenha  tido  por  perto  a  vida  inteira.  Por  isso  é  tão 
importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por 
que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando 
está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz 
quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. 
Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja 
muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei 
que  fui  feliz  depois.  No  futuro.  Olho  para  o  passado  e 
reconheço: “Nossa, como eu fui feliz naquela época!” Mas no 
presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da 
vida e  nem sei  que estou nesse estado.  Por  isso,  aproveito 
menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a 
tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos 
felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado 
feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não signifi-
ca felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. 
Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma 
certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está 
ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela 
é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. 
Mas  acho  que  ninguém  é.  A  lista  é  um  grande  exercício. 
Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que 
você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista 
seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez 
mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não 
sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela.
E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfi-
lando no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certe-
za de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui 
em qualquer tempo.
PADRÃO,  Ana Paula.  Você reconhece quando chega a felicidade? In: 
ISTOÉ, São Paulo, 28 fev. 2012.  Editora Três, p. 98.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ideia principal defendida no texto é a de que

(A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vi-
vência de algumas situações de entusiasmo fugazes 
e eufóricas.

(B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode in-
formar que felicidade e ansiedade não combinam.

(C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando 
a felicidade chega em suas vidas as impede de se-
rem felizes.

(D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na 
listagem sistemática dos momentos felizes.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire mai-
or poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a 
autora

(A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre 
um tema abstrato.

(B) expor a própria vivência em relação ao tema apresen-
tado. 

(C) apresentar fatos externos complementares ao ponto 
de vista expresso.

(D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da 
palavra-tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra que pode assumir diferentes funções num texto. 
Em qual dos enunciados a seguir a palavra que tem fun-
ção sintática de sujeito?

(A) “Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz 
e por mais tempo.”

(B) “[...] é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo.”

(C) “Mas  a  paz  de  que  desfruto  agora  é  um  sintoma 
dela.”

(D) “[...] não conheço nenhum caso de alguém que a te-
nha tido por perto a vida inteira.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho Essa é a melhor pista para o seu Manual de  
Reconhecimento  da  Felicidade,  no terceiro  parágrafo, o 
referente do pronome essa é

(A) “naquela fase de pura ansiedade”.

(B) “a melhor pista”.

(C) “a felicidade é inimiga da ansiedade”.

(D) “a dita cuja é discreta”.
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contri-
bui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas 
precisam

(A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lem-
brarem-se dele com felicidade.

(B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garan-
tir felicidade nos relacionamentos.

(C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena 
para alcançarem a paz interior.

(D) identificar os momentos de felicidade para poderem 
aproveitá-los melhor.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09.

CRÍTICA PESADA
   –- Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máqui-
na de escrever também: menina mendiga.
  Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada na-
quele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com inti-
midez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de 
sua mãe, que havia morrido há 3 dias.
LISPECTOR, Clarice. Melhores contos. São Paulo: Global, 2001. p.88.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respei-
to à

(A) complexidade da criação literária protagonizada pela 
menina. 

(B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do 
texto. 

(C) severidade do conteúdo social contido no enredo da 
história. 

(D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela per-
sonagem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se 
que a formação da palavra intimidez dá-se por meio da pa-
lavra timidez associada à

(A) derivação por meio do sufixo “ez”.

(B) composição com a palavra “intimidade”.

(C) utilização de uma palavra inexistente no português.

(D) fusão de dois adjetivos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença 
do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita 
ao seu interlocutor a

(A) condição de escritor que decide escrever um conto.

(B) incapacidade de cronista para escrever um texto ori-
ginal.

(C) situação de militante indignado com a mendicância.

(D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnoló-
gico.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do também no texto permite a instauração do pres-
suposto de que o interlocutor você do diálogo estabelecido 
na introdução

(A) usou a máquina de datilografar para a escrita.

(B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.

(C) criou um conto imitando alguém.

(D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir:
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FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p.  B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em 
tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permi-
tem inferir que

(A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e 
a estimativa de investimento desse país para 2016 é 
superior a 30 bilhões de dólares. 

(B) a diferença entre o investimento feito pela China em 
2010 e a  estimativa  de  investimento da Índia  para 
2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.

(C) a  soma do  investimento  da  Indonésia,  da  Malásia, 
das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao 
que a Índia deverá investir em 2016.

(D) a soma do possível investimento da Índia, da Indoné-
sia e das Filipinas em tecnologia da informação para 
2016 é inferior ao que a China investiu em 2010. 
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  número  complexo  z=abi , sendo  que
a é  um número real positivo e b=a2 .

Para que ∣z−a∣=1 , deve-se ter
(A) z=i

(B) z=1i

(C) z=−1i

(D) z=−i

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% 
em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de 
forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um 
crescimento de 40,6% em relação a 2010. 
FRIAS, M. Cristina. Viajante. Folha de S. Paulo. São Paulo, 4 mar. 2012, 
p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasilei-
ros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, 
aproximadamente, de:

(A) 37,84

(B) 52,60

(C) 55,36

(D) 66,29

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico  da  função  modular  f  x=∣ax2bxc∣, com 
a,b ,c ∈ ℝ , tais que b2>4a c e a0 , é:

(A)
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(D)
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser coloca-
do em um jardim, na forma de uma semicircunferência de 
diâmetro  AB medindo 3 m, com uma linha de separação 
entre os tipos de pedras, representada pelo segmento DE, 
paralelo ao diâmetro  AB, de modo que  DC=1 m, con-
forme a figura a seguir.

Para  calcular  o  comprimento  da  linha  de  separação,
DE , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da 

Geometria Plana, vale a relação DC2=AC×CB .
De acordo com essas informações, a medida do segmento 
DE é: 

(A) 1,23

(B) 1,50

(C) 2,23

(D) 2,50

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A senha de acesso a um celular, composta de três núme-
ros, deve ser informada na sua tela, representada na figu-
ra a seguir, de modo que os três números sejam os vérti-
ces de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos la-
dos horizontais da figura.

1  2  3
    4  5  6
    7  8  9

A probabilidade de que alguém, que conheça as caracte-
rísticas da senha descritas acima, acerte a senha na pri-
meira tentativa é igual a:

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/9

(D) 1/12

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos  sistemas operacionais  baseados  em Linux  é  o 
Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de co-
mando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar 
um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto 
chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 
4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,
(A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir 

Escola
(B) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  kill  Teste.txt  -  killdir 

Escola
(C) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  rm Teste.txt  -  rmdir 

Escola
(D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir 

Escola

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) 
do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta 
planilha, é necessário digitar o seguinte comando:
(A) =Média(D3:D6)
(B) =Soma(C3:C6) / 4
(C) =Média(C3:C6) / 4
(D) =Soma(C3:C6)

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entrada e saída (do inglês: input e output) são termos roti-
neiramente conhecidos na área de informática, e diz res-
peito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informa-
ção  (inserção)  e  saída  (obtenção)  em  um  computador. 
Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns 
equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capaci-
dade de serem tanto um periférico de entrada quanto um 
periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único peri-
férico que pode ser considerado híbrido é o 
(A) monitor sensível a toques.
(B) mouse (ótico).
(C) teclado (sem fio).
(D) leitor de código de barras.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 
2007, versão em português. 

Nessa  tabela,  de  acordo  com  as  informações  que  ela 
contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, 
com  base  nos  dados  definidos  em  B2,  C2,  D2, 
respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

(A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)

(B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)

(C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)

(D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a janela do aplicativo Mozila Firefox apresentada a 
seguir.

Para apresentar a janela de histórico de navegação dos úl-
timos acessos à internet, como mostrado na figura, a se-
quência necessária de ações é a seguinte:

(A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → His-
tórico

(B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico

(C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico

(D) Menu - Exibir → Painel → Histórico

informatica-superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Nos últimos anos cresceu muito  a  consciência  de que, 
como parte da natureza,  cabe ao homem conservá-la e 
assim garantir sua sobrevivência. Nesse esforço de pre-
servação todos devem empenhar-se e as empresas têm 
aí, um papel de destaque, adotando uma relação respon-
sável com o meio ambiente”. Nesse sentido, surgiu a série 
de normas ISO 14000 que:

(A) consistem em uma coletânea de normas técnicas ge-
renciais que cobrem um leque de atividades e temas 
relacionados com a gestão ambiental.

(B) exigem como pré-requisito  a certificação pelas nor-
mas da série ISO 9000 para que uma empresa possa 
se aderir às normas ISO 14000. 

(C) estabelecem diretrizes para apenas auditorias ambi-
entais, avaliação do desempenho ambiental da orga-
nização e rotulagem ambiental.

(D) deram lugar a uma norma conjunta, ISO 19011 (Diretri-
zes para Auditoria de Sistemas de Gestão da Qualidade 
e Ambiental),  devido  à  compatibilização  dos  procedi-
mentos de auditoria do sistema ISO 14000 e ISO 9000.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para melhor eficiência no processo de armazenamento, os 
alimentos perecíveis devem ser acondicionados sob refri-
geração nas seguintes condições:

(A) hortifrutigranjeiros devem ser armazenados na tem-
peratura de 4 a 6 ºC, carnes de 0 a 2 ºC, laticínios de 
2 a 7 ºC e congelados de – 18 a – 24 ºC.

(B) preparações feitas com maionese manipulada e mis-
turas de maionese com outros alimentos, cuja tempe-
ratura de refrigeração seja de até 4 ºC, seu tempo 
máximo de armazenamento será de 48 horas.

(C) hortifrutigranjeiros refrigerados até a temperatura de 
10 ºC podem ficar armazenados por um tempo máxi-
mo de 48 horas.

(D) alimentos congelados na temperatura de – 5 ºC a – 10 
ºC podem ficar armazenados até, no máximo, 15 dias.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução RDC nº 275/Anvisa ,de 15 de setembro de 
2004, dispõe sobre

(A) o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacio-
nais Padronizados e Verificação das Boas Práticas de 
Fabricação aplicados aos Estabelecimentos Produto-
res/Industrializadores de Alimentos.

(B) o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabrica-
ção para Serviços de Alimentação e Controle Integra-
do de vetores e pragas urbanas.

(C) o Regulamento técnico de fiscalização para liberação 
de  registro  de  alimentos  e  rotulagem de  alimentos 
embalados.

(D) o  Regulamento  Técnico  dos  parâmetros  e  critérios 
para o controle higiênico-sanitário em estabelecimen-
tos de alimentos.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nos últimos anos, a evolução da ciência da nutrição e do 
conhecimento sobre gestão dos serviços de nutrição den-
tro de unidades hospitalares foi notável. Para a implanta-
ção de um serviço de nutrição hospitalar (SNH) deve-se 
levar em consideração que

(A) a regulamentação para projetos e construção de Ser-
viço de Nutrição Hospitalar deve estar baseada na re-
solução da Anvisa/Ministério da Saúde, RDC 307 de 
14/11/2002, a qual dispõe sobre o “Regulamento Téc-
nico para planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos as-
sistenciais de saúde”.

(B) o fluxo que a refeição segue desde a cozinha até o 
leito do paciente é representado pelo sistema de dis-
tribuição que pode ser de dois tipos: centralizado e 
descentralizado.

(C) as diretrizes gerais para a estruturação física, previ-
são de equipamentos e utensílios de um serviço de 
nutrição hospitalar devem ser diferentes dos padrões 
conceituais necessários para o planejamento de Uni-
dades de Alimentação e Nutrição voltadas ao público 
sadio.

(D) dentro de uma UAN hospitalar, os tipos de dietas pos-
síveis de serem oferecidas aos pacientes devem se-
guir uma padronização. Os alimentos e refeições con-
tidos nas dietas hospitalares devem estar  descritos 
no Manual de Boas Práticas para nortear a atuação 
do nutricionista.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inserção nos cardápios de um representante de cada 
grupo básico de alimentos favorece a obtenção do equilí-
brio desejado em relação aos nutrientes. No momento de 
planejamento de cardápios é relevante considerar:

(A) o equilíbrio de nutrientes, que está na dependência 
da  quantidade  de  alimentos  oferecidos  na  refeição 
planejada.  Para  assegurar  esse  equilíbrio  assim 
como  a  adequação  às  necessidades,  é  importante 
que se defina a porção de cada alimento.

(B) os recursos humanos, equipamentos, área da UAN, 
porém, o aspecto econômico é o mais importante.

(C) as fichas técnicas de preparação que constituem im-
portantes fontes de informações sobre o valor nutriti-
vo das preparações, devendo incluir  dados sobre o 
rendimento e tempo de cocção. 

(D) a inclusão de alimentos e  preparações adequadas, 
não sendo necessário considerar os aspectos psicos-
sociais da clientela.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Manual de Boas Práticas em serviços de 
alimentação,  os  manipuladores  de  alimentos  devem  se 
atentar para:

(A) o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal (PCMSO), que inclui obrigatoriamente apenas os 
seguintes exames médicos: admissional, periódico, de 
retorno ao trabalho, mudança de função e demissional.

(B) o uso de luvas, que deve ocorrer sempre que necessário, 
devendo ser mantidas limpas e em perfeitas condições 
sanitárias. Nessas condições, o uso da luva dispensa a 
necessidade de higienização das mãos.

(C) o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI), 
como sapato ou botas de segurança, casaco térmico, 
avental de plástico e luvas na área de pré-preparo e 
preparo de carnes.

(D) as supervisões e capacitações em boas práticas de 
fabricação e manipulação de alimentos que ocorrem 
somente no momento da admissão no serviço.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento  físico-funcional  de  uma  unidade  de  ali-
mentação e nutrição (UAN) envolve um conjunto de proce-
dimentos que determinarão o grau de qualidade e eficiên-
cia do serviço a ser prestado, tais como:

(A) o dimensionamento do número de caldeirões que pre-
cisam ser adquiridos; com a devida informação sobre 
diâmetro e altura total.

(B) a escolha do piso que é dimensionado apenas em 
função de sua carga estática.

(C) a localização da UAN, que deve ser no andar térreo, 
voltada para o poente e em bloco isolado. Quando 
não  for  possível  a  localização  em bloco  isolado,  a 
UAN deve ser situada na esquina do prédio.

(D) a setorização, quando relacionada à área total, deve 
ter áreas de preparo de refeições e distribuição corres-
pondendo, respectivamente, a 20% e 45%.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A estrutura organizacional ou administrativa é a base que 
permite à empresa organizar-se para atingir  seus objeti-
vos. Na administração de uma

(A) UAN hospitalar que utiliza o sistema centralizado de dis-
tribuição, os alimentos são preparados na cozinha cen-
tral e distribuídos nas copas das enfermarias.

(B) UAN com estrutura administrativa funcional, a autori-
dade emana de um único supervisor e caracteriza-se 
pela unidade de comando.

(C) UAN, de qualquer tipo, o requisito fundamental para 
que ela desenvolva uma atuação eficaz consiste na 
definição clara e precisa de seus objetivos, o nível hie-
rárquico e o estabelecimento de normas gerais e es-
pecíficas.

(D) UAN cabe ao profissional nutricionista, a responsabili-
dade de executar apenas atividades técnicas e admi-
nistrativas.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alimentos como carne, frango cozido, presunto, leite, quei-
jo, cremes e tortas, ou seja, alimentos com atividade de 
água em torno de 0,83, podem ser contaminados por bac-
térias patogênicas como o Staphylococcus aureus que

(A) não sobrevive nesses tipos de alimentos e não traz 
riscos à saúde do indivíduo.

(B) sobrevive nesses tipos de alimentos, porém não traz 
riscos à saúde do indivíduo, pois não há produção de 
toxinas.

(C) sobrevive nesses tipos de alimentos, há produção de 
toxinas, porém não traz riscos à saúde do indivíduo, 
pois as toxinas são inativadas.

(D) sobrevive nesses tipos de alimentos e traz riscos à 
saúde do indivíduo, pois há produção de toxinas.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças transmitidas por alimentos podem ser causa-
das pela presença de micro-organismos indicadores e pa-
togênicos nos alimentos, quando:

(A) os fatores intrínsecos interferem no seu metabolismo 
como umidade, pH, temperatura, potencial de óxido-
redução e tensão de O2.

(B) temperaturas abaixo de 28 ºC, os micro-organismos 
psicrotróficos se multiplicam,  alterando rapidamente 
os alimentos, e, abaixo de 3 ºC, os micro-organismos 
psicrófilos se multiplicam, alterando ou deteriorando 
os alimentos, quando armazenados por longos perío-
dos.

(C) o  micro-organismo  Bacilus  cereus do  tipo  clássico 
produz enterotoxina termoestável  no alimento,  cau-
sando toxinfecção alimentar clássica.

(D) os fungos multiplicam-se em alimentos mais secos, 
frescos e que tenham quantidades maiores de açúca-
res, como frutas e doces, possuem vida própria e não 
produzem toxinas cancerígenas.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o controle higiênico-sanitário em lactários, recomen-
da-se o uso de

(A) escovas para higienização de unhas, cujo uso pode 
ser coletivo e deve ser único, ou seja, utilizada ape-
nas uma vez.

(B) máscara como mecanismo de prevenção da contami-
nação quando usada por mais de 15 minutos.

(C) álcool a 70%, que deve ser utilizado em todas as su-
perfícies  e  equipamentos,  mesmo  que  entrem  em 
contato direto com alimentos.

(D) luvas, que é obrigatório durante todo o processo de 
preparo das mamadeiras, mesmo quando a estrutura 
do local é adequada e há controle de todos os aspec-
tos de higiene que envolvem o processo (manipula-
dor, utensílios).
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“O Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (APPCC) teve seu início com o programa espaci-
al norte americano há 36 anos. Desde 1971, quando foram 
apresentados três dos princípios do APPCC, na ‘U.S Con-
ference on Food Protection’, o interesse sobre este tema 
foi expandido, por ser um sistema de garantia da seguran-
ça alimentar”. Com base nessa informação

(A) ponto crítico de controle (PCC) é uma operação em 
que uma medida corretiva é exercida para eliminar, 
prevenir ou minimizar um perigo ou vários.

(B) a identificação dos pontos críticos se dá por meio da 
aplicação  da  arvore  decisória  e  a  resposta  a  seus 
quesitos.

(C) a implantação do APPCC requer reunião dos mem-
bros, descrição do produto, identificação do uso do 
produto,  construção  do  fluxograma,  verificação  “in 
loco” do fluxograma e identificação dos perigos e apli-
cação dos sete princípios.

(D) a  implantação  do  sistema de  análise  de  perigos  e 
pontos críticos de controle (APPCC) é executada pe-
los órgãos oficiais. Esse sistema é produto e proces-
so específico.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são consi-
deradas um dos principais problemas de saúde pública no 
mundo contemporâneo,  causando  baixa  produtividade  e 
altos índices de mortalidade. Essas doenças são causa-
das pelos

(A) micro-organismos causadores das toxinoses, conse-
quente à ingestão de toxinas bacterianas; infecções 
causadas pela ingestão de células viáveis de micror-
ganismos sem produção de toxinas;  e toxinfecções 
provocadas pela ingestão de bactérias na forma ve-
getativa que liberarão toxinas quando esporulam.

(B) fatores que causam a proliferação dos agentes pato-
gênicos como alimentos deixados à temperatura am-
biente,  descongelamento  inadequado,  aquecimento 
ou cocção insuficientes,  inadequada conservação a 
quente.

(C) manipuladores de alimentos doentes, que por abriga-
rem quantidades significativas  de bactérias,  são os 
únicos  responsáveis  direta  ou  indiretamente  pela 
ocorrência de DTA.

(D) procedimentos inadequados realizados pelos estabe-
lecimentos que produzem refeições como restauran-
tes, escolas, panificadoras, supermercados e residên-
cias,  sendo  esse  último  o  estabelecimento  com  o 
maior índice de ocorrência de surtos de DTA.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A relação entre empresa e funcionários, por envolver pes-
soas, é bastante complexa.  É essencial que exista entre 
os funcionários e a empresa uma relação de parceria, ca-
bendo ao gestor empenhar-se em mantê-la. Para isso, é 
importante  que o gestor  tenha conhecimento dos princi-
pais deveres e direitos na relação trabalhista, tais como:

(A) o intervalo mínimo entre duas jornadas de trabalho 
deve ser de 12 horas.

(B) os benefícios são incentivos que a empresa concede 
a seus funcionários e são considerados como salário 
direto. Sua concessão pode ser determinada por lei, 
convenções coletivas de trabalho ou por iniciativa da 
empresa.

(C) o trabalhador tem direito ao vale-transporte para seu 
deslocamento da residência ao local de trabalho e vi-
ce-versa. A empresa descontará 6% do salário base 
do trabalhador, independentemente da quantidade de 
vales-transporte usados diariamente.

(D) a licença-maternidade tem duração de 120 dias, sen-
do que essa licença pode ser excepcionalmente au-
mentada  por  mais  trinta  dias,  quando  comprovada 
sua necessidade por atestado médico.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As diferentes etapas do processamento  do alimento re-
querem conhecimentos que abrangem desde a origem da 
matéria-prima utilizada até o consumo da refeição. No pré-
preparo de alimentos, 

(A) a lavagem, etapa da limpeza, é procedimento impor-
tante para produtos cárneos.

(B) a divisão simples, operação de subdivisão do alimen-
to, altera a constituição do alimento.

(C) a divisão com separação de partes, tendo  a decanta-
ção para separar líquidos como exemplo.

(D) a união visa espremer,  sedimentar ou centrifugar o 
alimento. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os métodos de cocção de alimentos se diferenciam pela 
forma e/ou pelos meios de transmissão de calor. Na con-
vecção,

(A) o calor é transferido na forma de corrente que flui ao 
redor do alimento.

(B) o calor é transferido por meio do ar (gás) ou pelo pró-
prio líquido.

(C) o ar é o meio intermediário e participa do processo de 
transferência de calor.

(D) a fonte de aquecimento se localiza na parte superior, 
como no forno convencional.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O calor seco é um método concentrante em que as substânci-
as sensoriais se concentram no interior do alimento, por isso é 
amplamente utilizado. É considerado método de calor seco:
(A) refogar,  que utiliza a gordura e a água interna do ali-

mento como meio.
(B) assar, que se inicia em baixas temperaturas, utilizan-

do como meio o ar .
(C) grelhar, que realiza cocção por um curto período de 

tempo sem utilizar gordura.
(D) saltear, que imerge o alimento em óleo à alta tempe-

ratura por tempo mais prolongado.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desnutrição é reconhecida como um importante fator de 
risco para a prevalência e severidade de infecções. Alguns 
achados  são  observados  nas  diferentes  formas  de  sua 
manifestação. São eles:
(A) inapetência, anemia grave, ressecamento de pele e 

cabelo,na forma leve de desnutrição.
(B) débito cardíaco  e excreção renal diminuídos, anore-

xia, na forma grave de desnutrição.
(C) atraso de desenvolvimento psicomotor, tecido adiposo 

e apetite preservados, na forma leve de desnutrição.
(D) anorexia, infecções e pressão arterial aumentada, na 

forma grave de desnutrição.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A diarreia aguda é uma doença caracterizada pela perda 
de água e eletrólitos, que resulta em aumento do volume e 
da frequência das evacuações, podendo durar até 14 dias. 
Alguns cuidados devem ser tomados quando se trata de 
público pediátrico, sendo recomendado:
(A) ofertar solução de reidratação oral  exclusiva (SRO) 

por 48h, com suspensão da alimentação oral durante 
este período.

(B) ofertar  SRO após cada episódio de evacuações liqui-
das em caso  de sinais de desidratação.

(C) manter a alimentação habitual da criança associada à 
SRO após cada episódio de fezes líquidas, caso haja 
ausência de sinais de desidratação.

(D) manter dieta habitual, porém suspender leite e deriva-
dos da dieta, em quaisquer contextos de diarreia aguda.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alergia alimentar pode  estar relacionada a uma imaturi-
dade do trato gastrointestinal e ser resolvida até os primei-
ros anos de vida, ou ainda perdurar por toda vida. Assim, 
uma resposta imunológica  esperada é a seguinte:
(A) o desencadeamento alérgico originado por um meca-

nismo secundário à gastroenterite aguda.
(B) a potencialização do processo de sensibilização, in-

dependente da quantidade de antígeno ofertado.
(C) a sensibilização do individuo não sofre influência da 

gravidade ou extensão do dano à mucosa intestinal.
(D) o processo de sensibilização não modifica uma maior 

permeabilidade intestinal, seja por processo fisiológi-
co, seja patológico.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O refluxo gastroesofágico (RGE) é uma condição frequen-
temente benigna na infância e de resolução espontânea. 
No caso de refluxo gastroesofágico,

(A) o que diferencia a condição funcional da condição pa-
togênica são os efeitos produzidos por ele, indepen-
dente da frequência em que ele ocorre.

(B) o tratamento consiste no tratamento dietético, que in-
clui modificações físicas e químicas da dieta.

(C) as características físicas da dieta que melhor se adé-
qua  são:  volume menor com maior  fracionamento; 
consistência pastosa e temperatura ambiente.

(D) a composição da dieta deve consistir em proteínas de 
2 a 3 g/kg de peso, com baixo teor de purinas e lipídi-
os, preferencialmente de cadeia média.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A obesidade e suas comorbidades têm tido rápido cresci-
mento no publico infantil, requerendo importantes medidas 
de controle, sendo necessário intervenção precoce. Assim,

(A) a restrição à quantidade de calorias é o principal indi-
cador para o  risco cardiovascular.

(B) o uso de edulcorantes deve ser encorajado na crian-
ça obesa a fim de favorecer o ganho de peso.

(C) o teor de lipídios da dieta da criança obesa que apre-
sente dislipidemia deve ser inferior a 25%.

(D) a dieta deve ser hiperproteica para atender a melhor 
resposta à perda ponderal e crescimento.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Diabetes  mellitus na  infância  requer  muito  cuidado e 
monitoramento. Desta forma, o objetivo principal da dieto-
terapia neste contexto é:

(A) manter os níveis de glicose mais próximos do ideal 
por meio de dieta adequada.

(B) evitar a cetoacidose diabética, comum nesta patolo-
gia, principalmente na infância.

(C) adequar o crescimento e desenvolvimento puberal a 
fim de preservar a normalidade.

(D) controlar a proteinúria abaixo de 500 mg/dl, evitando 
a progressão da doença.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fisiopatologia das síndromes hipertensivas da gravidez é 
situação complexa que envolve vários fatores. Assim,

(A) a invasão trofoblástica que ocorre durante a gestação 
faz com que aumente a resistência vascular periférica 
com  maior reabsorção de sódio, aumentando assim 
a pressão arterial.

(B) a redução de prostaciclina é geradora da produção 
de vasoconstritores, ocasionando a perda da refrata-
riedade vascular, a angiotensina, com redução do vo-
lume plasmático intravascular.

(C) o vasoespasmo gerado após redução de prostacicli-
nas  ocasiona  aumento  dos  níveis  pressóricos,  au-
mentando  a  irrigação  tecidual  em  órgãos  –  alvo, 
como rins, placenta, cérebro.

(D) os radicais livres são os principais responsáveis pela 
lesão endotelial, pois eles estimulam a invasão trofo-
blástica, aumentando assim o risco de pré-eclampsia.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem vários  fatores  que  podem afetar  a  transmissão 
vertical do HIV, sendo um deles o estado nutricional. Des-
sa maneira,

(A) o maior peso materno aumenta a resposta imunológi-
ca, reduzindo a transmissão vertical.

(B) a eutrofia nutricional fetal é fator de proteção contra a 
transmissão vertical do HIV.

(C) a suplementação de vitamina A na gravidez reduz a 
transmissão vertical do HIV.

(D) a eutrofia nutricional  materna relaciona-se à redução 
da transmissão vertical do HIV.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A terapia nutricional para o diabetes gestacional, segundo 
a ADA (Associação Americana de Diabetes),  estabelece 
que

(A) a ingestão diária de fibras solúveis e insolúveis deve 
ser de 10 a 15g dia para controle da constipação e 
glicemia.

(B) o sódio da dieta deve ser restringido, visando à pre-
venção das síndromes hipertensivas da gravidez.

(C) o teor de carboidratos da dieta deve ficar entre 45% – 
65% do valor energético total, priorizando os comple-
xos.

(D) a sacarose (açúcar branco) deve ter seu uso restrito, 
assim como todos os alimentos que a contenham.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um lactente de 30 dias, com peso atual de 4800g, deu en-
trada no Hospital das Clinicas da UFG, necessitando de 
fórmula láctea exclusiva para sua alimentação. Sua neces-
sidade energética diária por kg de peso é de 115 Kcal e 
sua capacidade gástrica é de 123 ml. A fórmula láctea dis-
ponível no hospital  fornece 66 Kcal/  100 ml. Com base 
nesses dados, a quantidade aproximada de mamadeiras 
diárias, para atender a demanda energética do lactente é 
de:

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O transporte da nutrição enteral preparada pelas empre-
sas de bens e serviços deve ser feito em recipientes térmi-
cos exclusivos, mantendo temperatura controlada de

(A) 4 a 8 ºC, por no máximo 3 horas.

(B) 4 a 6 ºC, por no máximo 1 hora.

(C) 2 a 8 ºC, por no máximo 2 horas.

(D) 2 a 6 ºC, por no máximo 4 horas.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica que pode estar presente nas dietas en-
terais e que favorece o crescimento microbiano se refere 

(A) à atividade de água ≥ 0,6 e ≤ 0,8. 

(B) à isoosmolaridade.

(C) à hiperosmolaridade. 

(D) ao pH em torno de 4,0. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As boas práticas de preparação da nutrição enteral (NE) es-
tabelecem as orientações gerais para aplicação nas opera-
ções de preparação da NE, bem como critérios para aquisi-
ção de insumos, materiais de embalagem e NE industrializa-
da. No que se refere à estrutura física, é necessário que

(A) a sala de manipulação e envase possua duas passa-
gens distintas para entrada de insumos limpos e saí-
da de NE pronta. A entrada para a sala deve ser feita 
exclusivamente pelo vestiário.

(B) a instalação de fogão, micro-ondas, geladeira e free-
zer na sala de manipulação da NE siga uma organi-
zação compatível com as atividades realizadas, des-
critas no manual de boas práticas.

(C) o processamento de alimentos in natura seja realiza-
do na sala de manipulação e envase da NE, desde 
que haja horários distintos para a realização dos pro-
cedimentos descritos no manual de boas práticas.

(D) a dispensação seja realizada na área de armazena-
mento e depósito de materiais de limpeza, na ausên-
cia de ambiente específico,desde que dentro das nor-
mas estabelecidas no manual de boas práticas.
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Devido às alterações metabólicas presentes na doença re-
nal  crônica,  alguns  aminoácidos  tornam-se  condicional-
mente essenciais. Esses aminoácidos são:

(A) valina, histidina, fenilalanina.

(B) serina, tirosina e histidina.

(C) tirosina, glutamina e taurina.

(D) fenilalanina, serina e glutamina.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A glicose, por ser uma molécula hidrofílica, não consegue 
atravessar a membrana plasmática e entrar nas células fa-
cilmente. O glut-4, um dos transportadores de glicose, lo-
caliza-se

(A) na  membrana  da  maioria  das  células,  favorecendo 
um transporte basal de glicose para as células a uma 
taxa relativamente constante.

(B) no fígado e nas células β pancreáticas, tornando-se 
ativo  quando a  quantidade  de glicose  sanguínea é 
alta.

(C) nos músculos e nas células adiposas, proporcionan-
do a captação de glicose insulino-mediada nesses te-
cidos.

(D) no jejuno e adipócitos, principal carreador de glicose-
6-fosfato, mantendo o gradiente de concentração de 
glicose intracelular.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao paciente J.V.P, 56 anos, portador de obstrução intesti-
nal,  foi  indicada nutrição parenteral  total  acesso central, 
composta de 700 mL de aminoácido a 10%; 250 mL de 
emulsão lipídica a 20% e 500 mL de glicose monoidratada 
a 50%. Este conjunto fornece ao paciente

(A) 1600 kcal.

(B) 1630 kcal.

(C) 1730 kcal.

(D) 1780 kcal.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A um paciente em terapia nutricional enteral foi oferecida 
uma fórmula composta de 18% de proteína (caseinato de 
cálcio a 84%; arginina a 4% e proteína isolada de soja a 
12%), 56% de carboidrato (100% maltodextrina) e 26% de 
lipídios (óleo de canola 60% e TCM 40%).  Essa dieta é 
classificada como:

(A) monomérica

(B) oligomérica

(C) isomérica

(D) polimérica

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em situação de jejum prolongado, na tentativa de manter a 
sobrevivência, o organismo promove adaptações metabóli-
cas por meio da

(A) diminuição  da  síntese  proteica  e  pelo  aumento  da 
proteólise no músculo esquelético.

(B) redução na eficiência da glicogenólise a partir do gli-
cerol e do lactato.

(C) redução da utilização da glicose pelo sistema nervoso 
central,  que passa a utilizar corpos cetônicos como 
substrato energético.

(D) utilização da glicose plasmática assegurada pela gli-
cogenólise hepática a partir da alanina, glicerol e lac-
tato.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das medidas não farmacológicas para controle da hi-
pertensão arterial é o  consumo de alimentos ricos em po-
tássio. Esse mineral induz à redução da pressão arterial 
por meio

(A) da redução da natriurese.

(B) da redução da secreção de prostaglandinas.

(C) do aumento do tônus adrenérgico. 

(D) da redução da secreção de renina e norepinefrina.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes  submetidos  à  ressecção  maciça  do  intestino 
delgado (75%), com preservação dos cólons, podem de-
senvolver litíase renal porque 

(A) na presença de esteatorreia o cálcio é carreado pelos 
ácidos graxos, deixando o oxalato livre para ser ab-
sorvido.

(B) a menor absorção de água favorece inibição do hor-
mônio antidiurético, elevando a concentração de fato-
res promotores da litogênese.

(C) o aumento da concentração das bactérias intestinais, 
consome e degrada o oxalato, levando à hipooxalú-
ria.

(D) a elevação na excreção de sódio conduz a hipercalci-
úria, pela competição na absorção tubular renal.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente foi submetido a uma ressecção gástrica am-
pliada por neoplasia e evoluiu com fístula gastroduodenal. 
Permaneceu em jejum por um período de 24 horas e, com 
débito de 700 mL pela fístula, foi introduzida nutrição pa-
renteral total. Após estabilização do quadro e a fístula com 
débito inferior a 200 mL, pode ser introduzida nutrição en-
teral, com indicação de dieta 

(A) monomérica por sonda nasogástrica.

(B) oligomérica por sonda nasojejunal.

(C) semielementar por gastrostomia.

(D) polimérica por jejunostomia.
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A um paciente hipertenso, IMC 34 kg/m², portador de hi-
pertrigliceridemia  secundária  à  obesidade,  apresentando 
280 mg/dL de colesterol total e 240 mg/dL de triglicérides, 
recomenda-se dieta 

(A) hipocalórica;  hipolipídica (20% de gordura total,  até 
15% das calorias totais de ácidos graxos saturados e 
menos de 250 mg de colesterol) e no máximo 5 g de 
sódio por dia.

(B) hipocalórica; normolipídica (20 a 30% de gordura to-
tal, até 10% das calorias totais de ácidos graxos satu-
rados e menos de 300 mg de colesterol) e ingestão 
máxima de 4 g de sódio por dia.

(C) hipocalórica;  hipolipídica (15% de gordura total,  até 
8% das calorias totais de ácidos graxos saturados e 
menos de 150 mg de colesterol) e ingestão máxima 
de  3 g de sódio por dia.

(D) hipocalórica; normolipídica (25 a 35% de gordura to-
tal, até 7% das calorias totais de ácidos graxos satu-
rados e menos de 200 mg de colesterol) e ingestão 
máxima de  2 g de sódio por dia.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os ácidos graxos eicosapentaenóicos (EPA) e docosahe-
xaenóico (DHA) contribuem para a redução dos níveis de 
triglicérides plasmáticos por

(A) diminuírem  a  síntese  hepática  de  lipoproteínas  de 
densidade muito baixa (VLDL).

(B) competirem com a absorção intestinal de triglicérides.

(C) facilitarem o deslocamento das partículas de triglicéri-
des das micelas.

(D) inibirem  a  oxidação  do  LDL colesterol  e  reduzir  a 
agregação plaquetária.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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