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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar 1 

o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e 2 

em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar. 3 

Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar 4 

aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e 5 

atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular. 6 

Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos 7 

de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no 8 

vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas. 9 

Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa 10 

disciplina? 11 

Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na 12 

equação matemática, sempre há um toque de Filosofia. 13 

Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula 14 

de Filosofia. 15 

Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às 16 

verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações. 17 

A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão 18 

humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso 19 

enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior. 20 

A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e 21 

interpretados como simples equações matemáticas. 22 

Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde 23 

se encontra a razão de nosso existir. 24 

Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que 25 

caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos. 26 

É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso 27 

valor que possui em si. 28 

Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida. 29 

A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade 30 

de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita. 31 

Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua 32 

compreensão exige essa busca. 33 

Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair, 34 

multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados 35 

nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física. 36 

Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem 37 

que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como 38 

nenhuma ciência ajuda a compreender. 39 
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a 40 

filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência. 41 

Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia 42 

sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia, 43 

porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é 44 

intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe. 45 

[...] 46 

Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis 47 

diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas. 48 

Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos 49 

damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir 50 

diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim 51 

sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem 52 

sabermos o porque de todas essas coisas. 53 

[...] 54 

Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um 55 

conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente 56 

e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior 57 

facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma 58 

amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira 59 

ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si, 60 

as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado 61 

na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório. 62 

[...] 63 

A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre 64 

as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir 65 

mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas 66 

trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes 67 

não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma 68 

forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de 69 

ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a 70 

verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos. 71 

Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e 72 

assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre 73 

eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos 74 

a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes 75 

nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade. 76 

Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica. 77 

Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e 78 

vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois 79 

todos nós podemos e sabemos. 80 

[...] 81 

Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos 82 

históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver 83 

o acontecimento? 84 

Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.85 
(Hermes José Novakoski) 

FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia 

http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma  afirmação com respaldo no texto 

 

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão, 

porém, nas questões que envolvem o cotidiano, 

ela não tem sido capaz de responder às 

necessidades da sociedade. 

(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender 

melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o 

cerca, por isso não precisa de outros estímulos 

para uma maior autonomia do pensar, agir e se 

comportar. 

(C) A ideia de que razão e emoção não podem 

caminhar juntas é uma premissa que dá 

sustentação ao ponto de vista defendido pelo 

autor. 

(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do 

ensino e é questionada por ser considerada pouco 

prática. 

 

02) Está contida no texto 

 

(A) informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) interpretação de teses científicas. 

(D) Narrativa que envolve personagens. 

 

03) Expressa uma relação de 

PROPORCIONALIDADE a frase 

 

(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio 

lógico da matemática, por exemplo, não teve uma 

boa aula de Filosofia.” (L.14/15) 

(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a 

verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos 

e interpretados como simples equações 

matemáticas.” (L. 21/22). 

(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em 

nosso mundo individual, mais ignorantes nos 

tornamos.” (L.75/76). 

(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, 

dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77). 

 

 

 

04) Possui predicado verbal a oração 

 

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma 

aluna” (L.1). 

(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26). 

(C) “A vida não é padronizada” (L.51). 

(D) “aquilo é a verdade?” (L.83). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de 

vestibular” (L.5) 

 

(A) “da questão” (L.12). 

(B) “da redação” (L.12). 

(C) “de raciocínio” (L.49). 

(D) “dos acontecimentos” (L.77). 

 

06) Exerce função predicativa a o termo na 

alternativa 

 

(A) “cientificas” (L.16). 

(B) “calculista” (L.29). 

(C)  “humanos” (L.40). 

(D) “vindouras” (L.61). 

 

07) É paciente da ação nominal o termo 
 

(A) “por uma aluna” (L.1). 

(B) “da importância” (L.4). 

(C) “de prova” (L.5). 

(D) “a nós” (L.45). 
 

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar o que se afirma em 
 

(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico. 

(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O 

restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o 

mesmo valor morfológico.  

(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo 

“se” é marca de indeterminação do sujeito. 

(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o verbo  

existir, presente no contexto em que se encontra, 

for substituído pelo verbo  haver, 
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09)  

 

“há um toque de Filosofia.” (L.13) 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão uns toques de Filosofia. 

(B) Existirão uns toques de Filosofia. 

(C) Terão uns toques de Filosofia. 

(D) Existirá uns toques de Filosofia. 

 

10) Sobre as funções de linguagem, predominam no 

texto 

 

(A) fática e metalinguística. 

(B) poética e apelativa. 

(C) denotativa e poética. 

(D) referencial e emotiva. 

 

11) Os termos “Porém” (L.38)  e “apenas” (L.65) 

expressam, respectivamente, ideia de  

 

(A) Ressalva e restrição. 

(B) Oposição e modo. 

(C) Adversidade e adição.  

(D) Adição e síntese. 

 

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 

 

(A) “pelo desejo” (L.6). 

(B) “por terra” (L.60). 

(C) “pela verdade” (L.71). 

(D) “os repórteres” (L.72). 

 

13) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “conseguiu” (L.1),  e a 

composta 

 

(A) tivesse conseguido. 

(B) teria conseguido. 

(C) tem conseguido. 

(D) terá conseguido. 

 

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há 

erro na alternativa 

 

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos 

insensíveis diante de muitas realidades,” 

(L.47/48). 

(B) “seria importante ler ou assistir mais de um 

jornal” (L.73). 

(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a 

manipularem notícias sobre determinados 

acontecimentos e assuntos.” (L.72/73). 

(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, 

nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da 

verdade.” (L.76). 

 

15) No texto, 

 

(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana” 

(L.18/19). 

(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa. 

(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo. 
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16) Sobre a organização do Sistema Único de Saúde 

(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, é incorreto 

afirmar que: 

 

(A) A humanização do atendimento do usuário será 

fator determinante para o estabelecimento das 

metas de saúde previstas no Contrato 

Organizativo de Ação Pública de Saúde. 

(B) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do 

SUS, por meio de serviço especializado, fará o 

controle e a fiscalização do Contrato 

Organizativo de Ação Pública da Saúde. 

(C) O acesso universal, igualitário e ordenado às 

ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de 

Entrada do SUS e se completa na rede 

regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 

complexidade do serviço. 

(D) Mapa da Saúde é o conjunto de ações e serviços 

de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a 

integralidade da assistência à saúde. 

 

17) Atualmente, os Conselhos e Conferências de 

Saúde são os principais espaços para o exercício 

da participação e do controle social sobre a 

implementação das políticas de saúde em todas as 

esferas governamentais (BRASIL, 2009).  

 

Em relação  ao tema, não é possível afirmar que: 

(A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

(B) A Conferência de Saúde atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política 

de saúde na instância correspondente, inclusive 

nos aspectos econômicos e financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) Os Conselhos de Saúde são constituídos por 

conselheiros, que se responsabilizam pela 

proposição, discussão, acompanhamento, 

deliberação, avaliação e fiscalização da 

implementação da política de saúde, inclusive em 

seus aspectos econômicos e financeiros. 

(D) A Conferência de Saúde pode ser convocada pelo 

Poder Executivo ou, extraordinariamente, por 

esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

18) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma 

conquista do povo brasileiro, garantido pela 

Constituição Federal de 1988 

 

Conforme  as disposições da Constitucionais, compete 

ao Sistema Único de Saúde (SUS): 

(A) Participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

(B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 

o controle de seu teor nutricional, bem como 

bebidas e águas para consumo animal. 

(C) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, não incluída as de saúde do 

trabalhador. 

(D) Executar as ações de fiscalização do meio 

ambiente e agronegócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                  QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) Em 2018 o Brasil celebrou 30 anos da criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) Durante esses 

anos, o SUS contribuiu para melhorar os 

indicadores de saúde da população e reduzir as 

desigualdades na distribuição e acesso dos 

recursos de saúde em todo o país.  

 

Em relação ao SUS, e de acordo com as disposições 

da Lei Orgânica da Saúde, é incorreto afirmar que: 

(A) A centralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo é uma 

das diretrizes do SUS. 

(B) Quando as suas disponibilidades forem 

insuficientes para garantir a cobertura assistencial 

à população de uma determinada área, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos 

serviços ofertados pela iniciativa privada. 

(C) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde é um 

dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) A Comissão Intergestores Tripartite constitui-se 

em uma Comissão Técnica com o objetivo de 

discutir e elaborar propostas para implantação e 

operacionalização do Sistema Único de Saúde, 

incluindo as questões operacionais, financeiras e 

administrativas da gestão do SUS. 

 

20) A Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/1990 

estabelece a criação de comissões intersetoriais 

com o objetivo de articular as políticas públicas 

relevantes para a saúde. Estas Comissões devem 

ser subordinadas ao:  

 

(A) Comitê Intergestores de Saúde. 

(B) Ministério da Saúde. 

(C) Município. 

(D) Conselho Nacional de Saúde. 
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21) Sobre os agentes de contaminações alimentares, 

existem àqueles que possuem vida própria, 

preferem ambientes úmidos, alimentos nutritivos 

como os proteicos e alguns produzem toxinas.” A 

qual agente de contaminação estamos nos 

referindo? 

 

(A) Fungos. 

(B) Bactérias. 

(C) Aminoácidos. 

(D) Parasitas. 

 

22) São práticas dietéticas recomendadas para o pré-

escolar:  

 

I. Oferecer biscoitos e guloseimas caso a criança 

não queira realizar as principais refeições do dia. 

II. Servir sucos, refrigerantes ou líquidos açucarados 

junto com as refeições.  

III. Intervalo de 2 a 3 horas entre a ingestão de 

qualquer alimento e horário das principais 

refeições. 

 

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em: 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e III. 

 

23) No que se refere à introdução da alimentação 

complementar, qual é a textura recomendada para 

os alimentos? 

 

(A) Cortados em pedaços pequenos. 

(B) Triturados. 

(C) Amassados. 

(D) Inteiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24) A anemia megaloblástica está relacionada à 

deficiência de: 

 

(A) Vitamina C. 

(B) Vitamina B12. 

(C) Vitamina E. 

(D) Vitamina K. 

 

25) Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) A alimentação infantil adequada compreende a 

prática do aleitamento materno e a introdução, em 

tempo oportuno, da alimentação complementar. 

(B) A alimentação oferecida depois dos seis meses 

deve ser composta de cereais ou tubérculos, 

leguminosas, carnes e hortaliças, desde a primeira 

“papa”.  

(C) Só uma alimentação variada oferece à criança 

quantidade de vitaminas, cálcio, ferro e outros 

nutrientes que ela necessita, além de contribui 

para evitar anorexia crônica e baixa ingestão de 

energia.  

(D) A criança pequena pode “experimentar” todos os 

alimentos consumidos pela família, por exemplo, 

iogurtes industrializados, macarrão instantâneo, 

salgadinhos, refrigerantes, doces, sorvetes, 

biscoitos recheados, entre outros. 

 

26) A Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe 

as seguintes nomenclaturas: 

 

I. Aleitamento materno exclusivo: quando a criança 

recebe somente leite materno, diretamente da 

mama, ou leite humano ordenhado, e nenhum 

outro líquido ou sólido, com possível exceção de 

medicamentos, ou seja, toda a energia e todos os 

nutrientes são fornecidos pelo leite humano.  

II. Aleitamento materno predominante: quando o 

lactente recebe, além do leite. materno, água ou 

bebidas à base de água, como sucos de frutas ou 

chás, mas não recebe outro leite.  
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III. Aleitamento materno: quando a criança recebe 

leite materno, diretamente do seio ou dele 

extraído, independentemente de estar recebendo 

qualquer alimento, inclusive leite não humano.  

 

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em: 

(A) Item I. 

(B) Item II. 

(C) Itens I e II. 

(D) Itens I, II e III. 

 

27) São sinais de possível dificuldade na 

amamentação, EXCETO: 

 

(A) Mama vermelha, inchada ou ferida.  

(B) Mãe parece tensa ou desconfortável. 

(C) Mama sem dor ou desconforto. 

(D) Bebê longe da mãe na amamentação. 

 

28) Acerca dos nutrientes do leite humano, leite de 

vaca integral e fórmula infantil, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) As fórmulas infantis não possuem ferro, zinco e 

vitaminas.  

(B) A proteína do leite de vaca integral é em 

quantidade aumentada e difícil de digerir devido 

à relação caseína/proteínas do soro.  

(C) Em relação aos mineiras do leite de vaca integral, 

há excesso de cálcio, fósforo, sódio, cloro e 

potássio. 

(D) A proteína do leite humano é em quantidade 

adequada e fácil de digerir. 

 

29) Em alimentos como Leite e derivados, frutas, 

peixe, carnes, verduras, feijão, o principal 

nutriente encontrado é: 

 

(A) Cálcio. 

(B) Ferro. 

(C) Magnésio. 

(D) Vitamina C. 

 

 

30) Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são 

aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou 

água contaminados. São causadores das doenças 

transmitidas por alimentos: 

 

I. Salmonella. 

II. Escherichia coli. 

III. Staphylococcus aureus. 

IV. Coliformes. 

 

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em: 

(A) Item I. 

(B) Item II. 

(C) Itens I, II, III. 

(D) Itens I, II, III e IV. 

 

31) São formas de prevenir doenças transmitidas por 

alimentos, EXCETO: 

 

(A) Lavar as mãos regularmente. 

(B) Reaquecer bem os alimentos que tenham sido 

congelados ou refrigerados, antes do consumo. 

(C) Manter os alimentos fora do alcance de insetos, 

roedores e outros animais. 

(D) Selecionar alimentos frescos com boa aparência 

e, antes do consumo, os mesmos devem ser 

lavados, mas não precisam ser desinfetados. 

 

32) Em relação à carne bovina, os pigmentos 

responsáveis pela coloração avermelhada das 

carnes são: 

 

(A) Mioglobina e Hemoglobina. 

(B) Carotenoides e mioglobina. 

(C) Hemoglobina e antocianinas. 

(D) Carotenoides e mioglobina. 

 

33) Em relação à alimentação do adolescente, são 

eventos que influem diretamente sobre o 

equilíbrio nutritivo, EXCETO: 

 

(A) Início da transformação pubertária.  

(B) Aceleração do crescimento longitudinal.  

(C) Diminuição da massa corporal.  

(D) Modificação da composição corporal. 
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34) Como forma de prevenir doença hemorrágica, 

logo ao nascer, o bebê recebe via oral ou 

intramuscular uma vitamina. Qual é essa 

vitamina?  

 

(A) Vitamina C. 

(B) Vitamina K. 

(C) Vitamina D. 

(D) Vitamina B2. 

 

35) É um nutriente essencial, necessário para o 

desempenho de diversas funções vitais do nosso 

corpo e, por não ser produzido de forma 

endógena, seus requerimentos serão somente 

atingidos através da ingestão diária de alimentos 

que o contenham. Aproximadamente 99% do 

referido nutriente presente no organismo 

encontra-se na massa óssea e, sendo a 

adolescência uma fase de acelerado crescimento 

ósseo e intenso depósito mineral, as necessidades 

dietéticas do nutriente, aumentam de forma 

bastante significativa nesse período da vida. 

 

O trecho acima se refere a qual nutriente? 

(A) Zinco. 

(B) Potássio. 

(C) Ferro. 

(D) Cálcio. 
 

36) Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa 

que completa corretamente as lacunas abaixo: 
 

“Os seres vivos apresentam no interior de seu corpo 

reações químicas, as quais são necessárias para as mais 

variadas atividades, como a obtenção de energia. Ao 

conjunto dessas reações químicas dá-se o nome de 

_________. Existem reações que estão relacionadas 

com a síntese ou construção de moléculas, sendo esses 

processos chamados de _____________. Existe ainda 

o _____________ que consiste na destruição de 

partículas para a liberação de substâncias mais 

simples.” 
 

(A) Metabolismo / Catabolismo/ Anabolismo. 

(B) Anabolismo/ Catabolismo / Catabolismo. 

(C) Metabolismo/ Anabolismo/ Catabolismo. 

(D) Catabolismo/ Anabolismo/ Metabolismo. 

37) Sobre a avaliação do estado nutricional, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A calorimetria indireta é um método não invasivo 

que determina as necessidades nutricionais e a 

taxa de utilização dos substratos energéticos a 

partir do consumo de oxigênio e da produção de 

gás carbônico obtidos por análise do ar inspirado 

e expirado pelos pulmões. 

(B) Para a aferição da calorimetria indireta, não é 

necessário que o indivíduo esteja em jejum, o que 

facilita a realização do exame, diferentemente do 

exame da bioimpedância. 

(C) Para a realização do diagnóstico da sarcopenia, 

faz-se necessário associar métodos que sejam 

capazes de avaliar a quantidade (massa) e a 

qualidade (função) do músculo. 

(D) a idade é um dos fatores que determina a escolha 

de uma ou outra equação preditiva para avaliação 

corporal. 

 

38) Em relação à obesidade, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) A obesidade ginoide ocorre predominantemente 

no sexo feminino. É também chamada de 

obesidade baixa, periférica ou glúteo-femoral 

(quadril). Este tipo de obesidade se associa à 

figura de uma pêra, e acarreta num menor risco 

de complicações metabólicas. 

(B) A obesidade androide é predominante no 

sexo masculino. Esta variação também é 

conhecida como obesidade alta, central ou 

troncular, se assemelha à figura de uma maçã 

e oferece maior risco de complicação 

metabólica. Esta variação é considerada de 

alto risco, pois possui um acúmulo 

predominante de células gordurosas na região 

abdominal, o que leva a um aumento de risco 

de doenças cardiovasculares e morte 

prematura. 
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(C) O método de avaliação nutricional 

recomendado para diferenciar a obesidade 

ginoide da obesidade androide é pelo índice 

de massa corpórea. 

(D) A obesidade é fator de risco para uma série de 

doenças. O obeso tem mais propensão a 

desenvolver problemas como hipertensão, 

doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, além 

de problemas físicos como artrose, pedra na 

vesícula, artrite, cansaço, refluxo esofágico, 

tumores de intestino e de vesícula. 

 

39) A desnutrição proteico calórica é desencadeada 

por uma má-nutrição, na qual são ingeridas 

quantidades insuficientes de alimentos ricos em 

proteínas e/ou energéticos a ponto de suprir as 

necessidades do organismo, e é mais comum 

entre as idades de: 

 

(A) 0 a 5 anos 

(B) 5 a 15 anos. 

(C) 15 a 20 anos 

(D) 60 a 70 anos. 

 

40) Em relação ao Código de Ética e Conduta do 

Nutricionista, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) É permitido ao nutricionista permitir a utilização 

do seu nome e título profissional por 

estabelecimento ou instituição em que não exerça 

atividades próprias da profissão. 

(B) É direito do nutricionista pleitear remuneração 

adequada às suas atividades, com base no valor 

mínimo definido por legislações vigentes ou pela 

sua respectiva e competente entidade sindical.  

(C) É dever do nutricionista manter indivíduo e 

coletividade sob sua responsabilidade 

profissional, ou o respectivo representante legal, 

informados quanto aos objetivos, procedimentos, 

benefícios e riscos, quando houver, de suas 

condutas profissionais. 

(D) É vedado ao nutricionista praticar atos que 

caracterizem agressão, assédio, humilhação, 

discriminação, intimidação ou perseguição por 

qualquer motivo contra qualquer pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


