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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 13/10/2019, às 14h 

Nome do Candidato 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI 
 

 CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                                                  Página 2 / 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI 
 

 CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                                                  Página 3 / 9 
 

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 
 

O que você faz com seu corpo, te liberta ou te escraviza? 1 

É possível que se viva um grande mal entendido no que diz respeito à valorização do corpo e da liberdade que 2 

se tem de usá-lo, alcançada na nossa sociedade. É preciso entender que nunca antes foi possível movimentar-se, vestir-3 

se e expressar-se da forma que se pode hoje, mas há uma valorização às avessas que põe tudo a perder. 4 

O corpo é valorizado como um suporte, usado para exercer poder, por meio de venda de imagem e sedução. Este 5 

é o culto ao corpo e o cuidado com o corpo que visa alcançar os padrões vendidos, em primeiro lugar, pela pornografia, 6 

depois pela indústria da moda, pela indústria da estética e etc. 7 

A valorização do corpo como porção da vida que foi dada e como meio de experimentar o mundo está perdida. 8 

E está perdida em meio a uma luta perigosa contra o corpo “errado”, perigosa porque lutar contra o corpo é lutar contra 9 

si. O corpo “errado” é aquele que não alcança as vendas, nele o indivíduo que diz cuidar da aparência se torna escravo 10 

de rotinas pesadas, não em busca do bem-estar, mas em busca da imagem estética mais cara. 11 

Se o valor que o corpo tem para a indústria for o mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo, então estamos 12 

perdidos! 13 

A indústria da “beleza” valoriza corpos para venda da imagem, o indivíduo deve valorizar seu corpo como meio 14 

de experimentar o mundo e de experimentar-se no mundo. 15 

Amar o corpo dessa forma é aventurar-se na originalidade e vencer as frustrações impostas pela indústria. A 16 

maioria prefere ser igual (padronizado) no medo de ser contrariado, mas infelizmente acabam enfrentando uma cansativa 17 

manutenção e experimentando menos de si mesmos. 18 

A estética escraviza na medida em que o indivíduo abre mão de muita coisa pela manutenção e o alcance do 19 

corpo “certo” e tem no ideal de corpo, um ideal de felicidade; vive uma limitação espacial, pois não pode se afastar dos 20 

lugares onde a estética está ao alcance, muitos não saem de casa sem os procedimentos necessários, pois não podem se 21 

mostrar assim. Assim está errado. 22 

A venda do procedimento é triste, funciona em fases: a primeira é a construção de um ideal de corpo, depois 23 

sugerir, através desse ideal de corpo, os defeitos dos corpos naturais e a necessidade de consertá-lo. Depois de um 24 

defeito consertado, o indivíduo já encontrou o caminho para achar os defeitos e continuará a achá-los sempre. 25 

O condenar o envelhecer pesa fortemente sobre o indivíduo e faz a condição humana ainda mais degradante, a 26 

ideia de perder "valor" com o envelhecer do corpo atormenta a todos e tira a possibilidade da velhice digna, o que, claro, 27 

seria o natural, já que é assim que funciona o corpo humano: envelhece naturalmente. 28 

Nesse caso, talvez se possa dizer que as mulheres estão mais aprisionadas, pois foram há muito educadas no 29 

sentido de competirem entre si para seduzirem homens, somando-se a isso a necessidade de venda de imagem, temos 30 

uma prisão de segurança máxima. 31 

Como sempre nos lembra Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, em suas palestras e entrevistas da questão 32 

política que se tornou o cabelo, por exemplo. “Cabelo é uma questão política”, disse ela, existe um tipo de cabelo certo 33 
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e há agora uma luta para alcançá-lo e não parecer errada. Em outra entrevista, ousou dizer que: “Barack Obama não 34 

teria ganhado as eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural”. 35 

É chocante! Mas um caso a se pensar, pois afinal, será preciso aquela originalidade de que falei, de vencer as 36 

frustrações impostas, para que haja mudança e para que se possam criar identidades e não cópias. 37 

Chimamanda também fala da utilidade da “beleza”, essa da indústria, que não resolve nada de fato, faz parte de 38 

um jogo extremamente nocivo e escravizador. Excelente reflexão para os seres humanos que nascem em corpo de fêmea 39 

e escolhem para si o gênero feminino, que já vem carregado de mitos, e se decidem por heterossexuais, se perguntarem 40 

da utilidade de seduzir homens: 41 

Os seduzidos unicamente pela beleza industrial valem a pena serem seduzidos? Ou valeria mais a pena ser livre?42 
 
FONTE: http://obviousmag.org/inquietudes/2015/06/a-relacao-com-o-corpo-entre-a-liberdade-e-a-escravidao.html 
 
 

01) O texto 
 

(A) justifica de forma positiva os que se deixam levar pela 
cultura da beleza. 

(B) sustenta que a padronização de beleza é de acordo com 
a sua localidade e tempo.  

(C) defende que a pessoa deve se aceitar como é, com isso, 
tirar aproveito de sua condição, mas não  inventando 
um  modelo de beleza que lhe prejudica o  bem-estar. 

(D) evidencia que o culto à beleza  produz  uma das mais 
clarividentes formas de escravidão, tanto para homens 
quanto para mulheres. 

 

02) Está contida no texto uma: 
 

(A) informação publicitária. 

(B) interpretação de teses científicas. 

(C) exposição de fatos. 

(D) narrativa que envolve personagens. 
 

03) De acordo com a leitura do texto em sua totalidade, a 
frase interrogativa  “Ou valeria mais a pena ser livre?” 
(L.42) apresenta 

 

(A) uma comprovação. 

(B) um comentário. 

(C) uma denúncia. 

(D) uma justificativa. 
 

04) Exerce função predicativa o termo 
 

(A) “perigosa” (L.9). 

(B) “escravo” (L.10). 

(C) “cansativa” (L.17). 

(D) “feminino” (L.40). 
 

05) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
simples “encontrou” (L.25) e a composta em 

 

(A) tivesse encontrado. 

(B) tinha encontrado. 

(C) tem encontrado. 

(D) terá encontrado. 
 

06) Há predicado verbal em 
 

(A) “que foi dada” (L.8). 

(B) “O corpo “errado” é aquele” (L.10). 

(C) “A venda do procedimento é triste”. (L.23). 

(D) “É chocante” (L.36). 
 

07) Ocorrem, respectivamente, ditongo, dígrafo e 
encontro consonantal na alternativa 

 

(A) “valorização” (L.2), “avessas” (L.4), “vendidos” 
(L.6). 

(B) “pornografia” (L.6), “necessários” (L.21), 
“Excelente” (L.39). 

(C) “maioria” (L.17), “reflexão” (L.39), “nascem” (L.39). 

(D) “seduzirem” (L.30),  “unicamente” (L.42), “livre” 
(L.42). 

 

08) A locução  “na medida em que” (L.19) inicia uma 
declaração 

 

(A) explicativa. 

(B) causal. 

(C) proporcional. 

(D) concessiva. 
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09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 
correto afirmar 

 

(A) O termo “nunca” (L.3) tem valor adjetivo e expressa 
negação. 

(B) Na palavra “hoje” (L.4), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(C) Se for feita  anteposição do vocábulo “certo” (L. 20), 
em relação ao substantivo com o qual se relaciona, 
haverá alteração de sentido da frase.  

(D) Se houver a troca da forma verbal “existe” (L.33) pela 
correlata do verbo  “haver”, o termo “tipo” (L.33) 
manterá a mesma função sintática. 

 

10) Com referência ao texto, é correto afirmar 
 

(A) “que” e “que”, em “É possível que se viva um grande 
mal entendido no que diz respeito à valorização do 
corpo” (L.2), pertencem a classes de palavras 
diferentes. 

(B) As aspas da linha 27 indicam citação. 

(C) O vocábulo “se”, em “Nesse caso, talvez se possa dizer 
que as mulheres estão mais aprisionadas” (L.29), tem 
valor de condição. 

(D) O sufixo -mente, em “extremamente” (L.39), expressa 
valor comparativo. 

 

11) No texto, o termo 
 

(A) “mais” (L.11) modifica “cara” (L.11) quantificando a 
ação por ela expressa. 

(B) “um” (L.20) define o termo “ideal” (L.20). 

(C) “se”, em ““Barack Obama não teria ganhado as 
eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural” 
(L.34/35) indica reflexibilidade. 

(D) “haja” (L.37) expressa uma ação hipotética. 
 

12)  
 

I. “É chocante!” (L.36). 
II. “Mas um caso a se pensar” (L.36).  

 
Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia 
de  
 

(A) Adição. 

(B) Ressalva. 

(C) Explicação. 

(D) Conclusão. 
 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 
fragmento transcrito e ideia indiada ao lado é 

 

(A) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si” (L.9/10) 
- conclusão. 

(B) “mas em busca da imagem estética mais cara” (L.11) 
– explicação. 

(C) “Se o valor que o corpo tem para a indústria for o 
mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo” (L.12) 
- condição. 

(D) “para que haja mudança” (L.37) – direção. 
 

14) Exerce a mesma função sintática de “dos corpos” 
(L.24) a expressão 

 

(A) “seu corpo” (L.1). 

(B) “de imagem” (L.5). 

(C) “do bem-estar” (L.11). 

(D) “de fêmea” (L.39). 
 

15) Observando o uso formal dos elementos linguísticos, 
a frase cuja sintaxe de concordância está incoerente 
quanto ao uso das pessoas do discurso é 

 

(A) “O que você faz com seu corpo, te liberta ou te 
escraviza?” (L.1).  

(B) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si.” 
(L.9/10). 

(C) “e de experimentar-se no mundo.” (L.15). 

(D) “pois foram há muito educadas no sentido de 
competirem entre si para seduzirem homens” 
(L.29/30). 

 
 
 



 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                                                                                                                 Página 6 / 9 
 
 

16)  A velocidade de comunicação entre os componentes 
internos do processador e a sua comunicação com a 
memória cache é medida em: 

 

(A) Megabytes. 

(B) Bits. 

(C) Hertz. 

(D) 4G. 
 

17) Em relação ao Filtro Smart Screen, elemento de 
segurança no Internet Explorer no Windows 7, 
assinala abaixo a alternativa incorreta: 

 

(A) O Filtro Smart Screen limita a maioria dos pop-ups nos 
sites, os quais, geralmente, são anúncios. 

(B) O Filtro Smart Screen funciona também com o 
Gerenciador de Downloads. 

(C) O Filtro Smart Screen verifica se há ameaças à 
segurança do computador nos sites que se visita e nos 
arquivos que se baixa. 

(D) O Filtro do SmartScreen ajuda a combater as ameaças 
com um conjunto de ferramentas sofisticadas, como 
por exemplo, Proteção antiphishing. 

 

18) Assinale a alternativa que se refere a uma 
característica do LibreOffice Writer 5.1.4: 

 

(A) Não permite abrir e salvar arquivos com extensão 
DOCX. 

(B) Permite controlar separadamente "Controle de linhas 
órfãs" e "Controle de linhas viúvas". 

(C) Há a necessidade de inserir "Quebras de seção" para 
alterar a configuração de página. 

(D) Assim como o Word, o Writer tem cinco modos de 
exibição. 

 

19) Dentro do Microsoft Excel 2010, na caixa de diálogo 
Formatar Células, ao selecionar a aba Alinhamento e 
seção Controle de Texto, dentre as opções, podemos 
observar que: 

 

(A) Reduzir para caber não necessariamente diminui o 
tamanho aparente dos caracteres para que todos os 
dados em uma célula selecionada caibam na coluna. 

(B) O tamanho dos caracteres é ajustado automaticamente 
se for alterado a largura da coluna, assim como o 
tamanho de fonte aplicado também é alterado. 

(C) A referência de célula para uma célula mesclada é a 
célula superior direita no intervalo selecionado 
original. 

(D) O número de quebras de linha depende da largura da 
coluna e do comprimento do conteúdo das células. 

 
 

20) No Internet Explorer 11, que recurso nos permite 
navegar na Web sem deixar vestígios? 

 

(A) Cookies. 

(B) Active X. 

(C) Anti-phishing. 

(D) Navegação InPrivate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INFORMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Analise as afirmativas abaixo relacionadas aos 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 
I. Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir 

desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem 
direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por 
isso, têm necessidades distintas. 

II. Integralidade: a saúde é um direito de cidadania de 
todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este 
direito 

 
Após a análise das afirmativas pode-se afirmar que: 
 

(A) os dois princípios estão descritos corretamente. 

(B) apenas o princípio da integralidade está descrito 
corretamente. 

(C) os dois princípios estão descritos incorretamente. 

(D) apenas o princípio da Equidade está descrito 
corretamente. 

 

22) De acordo com a Portaria nº 2436/2017, A Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na Saúde da 
Família sua estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica. 

 
A Atenção básica se orienta pelos princípios e diretrizes 
gerais do Sistema Único de Saúde e também pelas seguintes 
diretrizes específicas, exceto: 
 

(A) Legitimidade do cuidado em saúde. 

(B) População adscrita. 

(C) Longitudinalidade do cuidado. 

(D) Cuidado Centrado na Pessoa. 
 

23) No Brasil, sucessivas epidemias de Dengue vêm 
ocorrendo desde 1986, causando mais de três milhões 
de casos de Dengue e cerca de seis mil casos de 
Dengue hemorrágico. (Ministério da Saúde, 2007) 

 
Sobre a Dengue, é correto afirmar que: 
 

(A) É transmitida pela picada do mosquito macho Aedes 
aegypti. 

(B) No Programa Nacional de Imunizações (PNI) não 
existe vacina para prevenção da doença. 

(C) É altamente contagiosa, sendo transmitida de pessoa a 
pessoa. 

(D) O maior número de casos da doença ocorre no 
outono/inverno. 

 

24) Analise as características abaixo: 
 

I. Acomete exclusivamente os pulmões. 
II. Doença infecciosa e transmissível. 

III. Não é doença de notificação compulsória. 
IV. Prevenível através da imunização. 

 
São características da Tuberculose: 
 

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas II e IV. 

(C) apenas I e IV. 

(D) I, II, III e IV. 
 

25) A Hanseníase é uma doença crônica, 
infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de 
infectar grande número de indivíduos 
(____________), embora poucos adoeçam 
(__________). 

 
Assinale a alternativa correta para o preenchimento das 
lacunas da frase acima: 
 

(A) alta mortalidade/ baixa incidência. 

(B) alta morbidade/ baixa letalidade. 

(C) alta prevalência/baixa mortalidade. 

(D) alta infectividade/ baixa patogenicidade. 
 

26) Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, é 
correto afirmar que: 

 

(A) Todos os métodos anticoncepcionais protegem contra 
as infecções sexualmente transmissíveis. 

(B) São doenças causadas exclusivamente por bactérias. 

(C) Podem causar corrimento, verrugas ou úlceras. 

(D) Devido à sua importância epidemiológica, todas as 
infecções sexualmente transmissíveis são de 
notificação compulsória. 

 

27) Caracteriza uma medida de tratamento não 
medicamentoso utilizada no tratamento e controle da 
Hipertensão arterial sistêmica: 

 

(A) Ferver a água antes de beber. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(B) Praticar atividades físicas regularmente. 

(C) Ingerir 4 doses de vinho diariamente 

(D) Combater o vetor da doença. 
 

28) Segundo o Ministério da Saúde aproximadamente 57,4 
milhões de pessoas possui pelo menos uma doença 
crônica não transmissível (DCNT) no país. 

 
Representa um exemplo deste tipo de doença: 
 

(A) Neoplasia. 

(B) Tuberculose. 

(C) Ascaridíase. 

(D) Pneumonia. 
 

29) Em algumas regiões do Brasil, vem sendo observado 
um aumento do diagnóstico da fluorose dentária. 

 
Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. É uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por 
ingestão prolongada de flúor durante o período de 
formação dos dentes e maturação do esmalte. É 
caracterizada por diminuição da porosidade do 
esmalte e aumento da resistência do dente. 

II. As formas mais severas de fluorose são observadas, 
geralmente, em locais onde o flúor está 

III. presente em altas concentrações, nos mananciais de 
água ou por ingestão concomitante de flúor de várias 
fontes. 

 
Após a análise das afirmativas, pode-se afirmar que: 
 

(A) as duas afirmativas são verdadeiras. 

(B) a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda 
afirmativa é falsa. 

(C) as duas afirmativas são falsas. 

(D) a primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é 
verdadeira. 

 

30) O cuidado em saúde mental não é algo de outro mundo 
ou para além do trabalho cotidiano na Atenção Básica. 
Pelo contrário, as intervenções são concebidas na 
realidade do dia a dia do território, com as 
singularidades dos pacientes e de suas comunidades. 
(Ministério da Saúde, 2013) 

 
São ações que podem ser realizadas pelos Agentes 
Comunitários de Saúde no cuidado em saúde mental, 
exceto: 
 

(A) Proporcionar ao usuário um momento para 
pensar/refletir. 

(B) Exercer a habilidade da empatia. 

(C) Criticar as queixas emocionais do usuário. 

(D) Escutar o que o usuário precisa dizer. 
 

31) A vasectomia e o coito interrompido são métodos de 
planejamento familiar classificados, respectivamente, 
como: 

 

(A) Químico e Mecânico. 

(B) Biológico e Químico. 

(C) Definitivo e Natural. 

(D) Mecânico e Biológico. 
 

32) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) visitou uma 
gestante que se encontrava no 8º mês de gestação. 
Nesta visita, o ACS aproveitou para enfatizar a 
necessidade da administração das seguintes vacinas na 
criança ao nascer: 

 

(A) Tétano e Sarampo. 

(B) Hepatite B e Poliomielite. 

(C) Influenza e Febre amarela. 

(D) Poliomielite e Rubéola. 
 

33) O Agente Comunitário de Saúde pode dar grandes 
contribuições para o uso correto de medicamentos em 
sua comunidade. 

 
São informações corretas sobre o assunto, exceto: 
 

(A) Os medicamentos não são capazes, por si só, de 
promover a saúde da comunidade. 

(B) O consumo de chás medicinais deve ser feito com 
cuidado, pois as plantas também podem causar 
problemas ao usuário. 

(C) Todo medicamento apresenta risco ao ser consumido, 
portanto deve ser usado de forma racional. 

(D) O medicamento genérico é mais barato mas a sua 
qualidade e seu efeito não podem ser garantidos. 

 

34) O Agente Comunitário de Saúde (ACS) éum dos 
profissionais integrantes da Equipe de Saúde da 
Família.  

 
Sobre as atividades realizadas pelo ACS e demais 
profissionais na estratégia de saúde da família, é incorreto 
afirmar que: 
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(A) Realizar atividades de educação em saúde é atribuição 
de todos os profissionais de saúde. 

(B) Apenas o ACS deve realizar as visitas domiciliares. 

(C) Prescrever medicamentos não é atribuição do ACS. 

(D) Escutar e acolher o usuário é atividade que pode ser 
executada pelo ACS 

 

35) Para garantir os princípios da Atenção Básica, a 
população adscrita por Equipe de Saúde da Família, 
deverá ser até no máximo: 

 

(A) 1000 pessoas. 

(B) 2500 pessoas. 

(C) 3500 pessoas. 

(D) 5000 pessoas. 
 

36) Analise as três características de uma doença 
apresentada abaixo: 

 
I. Pode ser prevenida pela vacinação. 

II. É uma zoonose de notificação compulsória. 
III. O vetor da doença também pode transmitir a 

Dengue. 
 
Representa a doença que apresenta as três características 
acima: 
 

(A) Febre amarela. 

(B) Malária. 

(C) Toxoplasmose. 

(D) Doença de Chagas. 
 

37) O Sarampo é uma doença que vem apresentando um 
aumento do número de casos nos últimos meses. 

 
Representa uma das possíveis causas para este aumento: 
 

(A) Ingestão de alimentos contaminados. 

(B) Aumento do número de mosquitos vetores. 

(C) Dieta pobre em fibras. 

(D) Baixa cobertura vacinal. 
 

38) O Agente Comunitário de Saúde realizou uma ação 
educativa em uma escola da comunidade com enfoque 
nas principais verminoses. 

 
Não foi enfoque desta ação educativa a seguinte doença: 
 

(A) Ascaridíase. 

(B) Esquistossomose. 

(C) Toxoplasmose. 

(D) Enterobíase. 
 

39) São benefícios do aleitamento materno para o bebê, 
exceto: 

 

(A) Diminuição de adoecimento por zoonoses. 

(B) Redução de alergias 

(C) Melhor nutrição. 

(D) Melhor desenvolvimento da cavidade bucal. 
 

40) Uma alimentação balanceada inclui a ingestão de 
carboidratos, proteínas, gorduras (lipídios), vitaminas 
e sais minerais. 

 
São alimentos ricos em proteínas, exceto: 
 

(A) Leite. 

(B) Mandioca. 

(C) Carne. 

(D) Ovo. 


