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Texto base para responder às questões 01 à 05.  
 

MUNDIAL: DOMINGO CONFUSO NO APITO 

A Fifa informou que se manterá neutra sobre as questões 
envolvendo erros clamorosos da arbitragem ocorridos 

neste domingo. Dois lances chamaram a atenção: o gol 
que não valeu de Lampard no duelo entre Inglaterra x 

Alemanha, além do gol irregular da Argentina frente ao 

México, mas validado pela arbitragem. 
Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a discussão 

sobre a possibilidade de utilização de mecanismos 
eletrônicos para facilitar o comando de jogo. Porém, não 

há qualquer perspectiva de mudanças para a melhoria do 
sistema de comando dos jogos. 

“A Fifa não fará comentários sobre decisões da arbitragem 

dentro de campo”, resumiu a entidade. 
A inclusão de tecnologias no futebol parece ser algo ainda 

distante. A International Board, órgão que regulamenta as 
regras do futebol, cessou no começo do ano experimentos 

eletrônicos voltados ao auxílio de árbitros. Estão 

arquivados projetos de chips na bola, que acionariam 
assim que passasse a linha do gol. 

A Inglaterra lamenta o gol de Lampard que o juiz 
uruguaio Jorge Larrionda não viu. A bola bateu no 

travessão e superou a linha do gol, mas a arbitragem não 
deu gol. 

A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 2 

aos 38 min do primeiro tempo. O jogo terminou com 
vitória alemã por 4 a 1. 

Já os mexicanos se revoltaram com a arbitragem, que não 
percebeu que a jogada do gol de Tevez estava irregular. 

A partida estava empatada por 0 a 0. Tevez cabeceou em 

impedimento, abrindo o marcador. Ao término dos 90 
min, o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1. 

No caso do gol de Tevez, uma cena curiosa. O auxiliar 
Stefano Ayroldi acionou o árbitro Roberto Rossetti após o 

gol de Tevez para discutir a jogada. O telão no estádio 

exibiu o replay. Os jogadores mexicanos pressionaram o 
auxiliar pedindo para que a arbitragem recorresse à ajuda 

externa para comprovar a ilegitimidade do gol. Mas sem 
sucesso. 

UOL – Das agências internacionais – Em Johanesburgo 
(África do Sul) – 27/06/2010  
 

QUESTÃO 01 
As expressões sublinhadas são complementos verbais, 

exceto: 
a) “resumiu a entidade” 

b) “o placar apontou vitória da Argentina por 3 a 1” 

c) “O telão no estádio exibiu o replay” 
d) “não há qualquer perspectiva de mudanças” 

 
QUESTÃO 02 

Observe o emprego do “que” nas frases abaixo. 
I – “que se manterá neutra” 

II – “que regulamenta as regras do futebol” 

III – “que acionariam assim que passasse a linha do gol” 
IV – “que o juiz uruguaio Jorge Larrionda não viu” 

V – “que a jogada do gol de Tevez estava irregular” 

     O “que” possui a mesma função apenas em: 
a) I, III e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, III e V. 
d) II, IV e V. 

 
QUESTÃO 03 

Observe as frases. 

I – “para facilitar o comando de jogo” 
II – “para que a arbitragem recorresse” 

III – “para discutir a jogada” 
IV – “para comprovar a ilegitimidade do gol” 

    A preposição sublinhada expressa relação de: 
a) consequência. 

b) lugar. 

c) fim. 
d) proporção. 

 
QUESTÃO 04 

Nas frases: 

I – “mas validado pela arbitragem” 
II – “mas a arbitragem não deu gol” 

III – “Mas sem sucesso” 
   A conjunção sublinhada expressa noção de: 

a) comparação. 
b) adversidade. 

c) adição. 

d) consequência. 
 

QUESTÃO 05 
Observe os verbos sublinhados nas frases abaixo. 

I – “Essas falhas de arbitragem trouxeram à tona a 

discussão” 
II – “O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro” 

III – “A bola bateu no travessão”  
IV – “A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 

a 2” 

V – “A partida estava empatada por 0 a 0” 
    Os verbos que se encontram no mesmo modo e tempo 

verbal são: 
a) I, II e III apenas. 

b) III, IV e V apenas. 
c) I, III e V apenas. 

d) II e IV apenas. 

 
QUESTÃO 06 

Qual o valor de x que satisfaz a equação 3x + 4(1+x)+2= 
5x-x-6? 

a) -4 

b) 4 
c) 3 

d) 8 
 

QUESTÃO 07 

O sistema de equações  
2136

425

yx

yx
tem como 

solução: 

a) x=2  ; y=3   
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b) x=3 ; y=2 
c) x=4 ; y=3 

d) x=3 ; y= 4 

 
QUESTÃO 08 

A média aritmética do conjunto numérico {2, 3,4} é : 
a) 3,5 

b) 3 

c) 4 
d) 5 

 
QUESTÃO 09 

Uma máquina, trabalhando 30 minutos, produz 200 
peças. Quantas peças iguais produzirá em 3 horas e 30 

minutos? 

a) 1.400 peças.  
b) 1.500 peças. 

c) 1.600 peças. 
d) 1.650 peças. 

 

QUESTÃO 10 
Um professor escreveu a seguinte frase durante uma aula 

de matemática: 
         “Se 2 está para 4, então 3 está para x” 
O número x que completa a frase é: 
a) 5 

b) 6 

c) 7 
d) 9 

 
QUESTÃO 11 
Quais são os desafios do PACTO PELA SAÚDE? 

Assinale a incorreta 

a)promover inovações nos processos e instrumentos de 
gestão; 

b)para alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade; 
c)priorizar as ações de saúde na atenção privada; 

d)da resposta do sistema às necessidades da população. 

 
QUESTÃO 12 

O Conselho Municipal de Saúde, devidamente constituído 
na Lei 8142/90 tem como responsabilidades: 

a) Centralizar as ações e o planejamento da saúde nos 
membros que integram o Conselho, pois eles representam 

a comunidade e são os escolhidos para decidir tudo pela 

comunidade, não necessitando da participação da mesma; 
b) A participação apenas dos gestores municipais no 

processo de acompanhamento da gestão em saúde;  
c) Ser paritário na sua composição 

d) A obrigatoriedade do Secretário Municipal de Saúde 

presidir o mesmo 
 

QUESTÃO 13 
Observe as informações abaixo, que indicam pressupostos 

básicos de implantação do Sistema Único de Saúde – 
SUS: 

I) Participação da comunidade na definição de 

necessidade no encaminhamento de soluções e na 
avaliação dos serviços prestados. 

II) Descentralização do processo de planejamento e 
administração. 

III) Regionalização e hierarquização dos serviços públicos 

e privados. 
IV) Menor valorização das atividades básicas de saúde. 

Assinale a alternativa correta 
a) As afirmações I e II são falsas e III e IV são 

verdadeiras. 

b) As afirmações I e II são verdadeiras e III e IV são 
falsas. 

c) As afirmações I, II e III são falsas e IV é verdadeira. 
d) As afirmações I, II e III são verdadeiras e IV é falsa. 

 
QUESTÃO 14 

As doenças passíveis de notificação compulsória são 

informadas através do: 
a) SISVAN; 

b) SINAN; 
c) SISPN; 

d) SISMAMA.  

 
QUESTÃO 15 

A garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso 
aos serviços de saúde públicos e privados conveniados, 

em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por 
uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia 

apropriada para cada nível, faz referência a qual princípio 

do Sistema Único de Saúde-SUS: 
a) Equidade; 

b) Resolutividade; 
c) Integralidade; 

d) Universalidade. 

 
QUESTÃO 16 

A NOB 96, um dos principais instrumentos estruturantes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu: 

a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS; 

b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT 
c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita 

transferido regularmente aos municípios; 
d) Diretrizes Operacionaisdo Pacto pela Saúde.  

 
QUESTÃO 17 

São denominadas como “As três dimensões do Pacto pela 

Saúde”, todas abaixo exceto: 
a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de 

Gestão; 
b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de 

Gestão; 

c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto 
de Integração; 

d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto 
pela Integralidade. 

 
QUESTÃO 18 

Na Lei nº 8.142/90, ficou estabelecido que 

_________________________________ realizar-se-a, de 
quatro em quatro anos, com a representação dos vários 
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segmentos de saúde e propondo diretrizes para a 
formulação de políticas de saúde. 

Assinale abaixo a resposta que completa o traçado: 

a) o Conselho Municipal de Saúde; 
b) a Conferência Nacional de Saúde; 

c) a Participação da Empresa Privada; 
d) o Conselho do Adulto e do Idoso.  

 

QUESTÃO 19 
A importância estratégica da Atenção Básica deve-se ao 

seu potencial em transformar em ações os princípios do 
SUS, sendo eles: 

Assinale a alternativa correta: 
a) Universalidade, Integralidade e Equidade; 

b) Solidariedade, Integralidade e Resolutividade; 

c) Hierarquização, Universalidade e Resolutividade; 
d) Equidade, Solidariedade e Integralidade. 

 
QUESTÃO 20 

Sobre Sistema de Monitoramento é incorreto afirmar: 

a) O Monitoramento é um processo sistemático e contínuo 
que, ao produzir informações sintéticas e em tempo 

eficaz, permite a rápida avaliação situacional e 
intervenção oportuna que confirma ou corrige as ações 

monitoradas; 
b) O Monitoramento da gestão pública responde ao 

seguinte princípio elementar: não se pode conduzir com 

eficácia se o dirigente não conhece de maneira contínua e 
a mais objetiva possível os sinais vitais do processo que 

lidera e da situação na qual intervém; 
c) O objetivo essencial de um sistema de monitoramento 

é verificar o nível de cumprimento de determinados 

compromissos assumidos pelo gestor, que sejam eles 
públicos ou institucionais; 

d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 21 

A vigilância do estado nutricional faz parte do elenco de 
ações básicas na atenção à saúde da criança. 

Assinale a incorreta: 
a) Na convenção sobre os Direitos Humanos, já era 

afirmado o direito aos alimentos. Na Convenção sobre os 
Direitos da Criança, em 1990, foi apontado o dever do 

Estado em combater as doenças e a desnutrição; 

b) A vigilância nutricional ou o monitoramento do 
crescimento tem como objetivo promover e proteger a 

saúde da criança; 
c) Não há relação entre antropometria e estado 

nutricional; 

d) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
antropometria é o método mais simples, de aplicação 

universal, facilmente disponível, de baixo custo e não-
invasivo para aferição do tamanho, proporção e 

composição do corpo humano. 
 

QUESTÃO 22 

Humanizar a atenção à saúde é valorizar a dimensão 
subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e 

gestão no Sistema Único de Saúde(SUS). 

Assinale abaixo a incorreta: 
a) O acolhimento é um dispositivo para organização do 

processo de trabalho que contribui para a humanização e 

a integralidade da atençaõ; 
b) Fundamenta-se numa nova postura das equipes frente 

aos usuários e traduz-se num conjunto de ações que 
inclui escuta qualificada quando o usuário procura a 

Unidade de Saúde; 

c) não inclui o estabelecer vínculos solidários e de 
participação coletiva, por meio da gestão participativa; 

d) O acolhimento é compreendido como um processo de 
humanização, onde a equipe tem uma postura 

diferenciada, reconhecendo o direito do usuário de ser 
ouvido na sua necessidade de saúde. 

 

QUESTÃO 23 
A obesidade infantil é uma preocupação da saúde pública. 

A esse respeito é incorreto afirmar: 
a) A mudança de hábito alimentar é um aspecto essencial 

no manejo da obesidade a longo prazo; 

b) A mudança dos valores familiares com relação à 
mudança de hábito, é de extrema importância; 

c) A educação, no seu sentido mais amplo é o aspecto 
mais importante. 

d) Os hábitos familiares não interferem no aumento do 
peso da criança, isto ocorre apenas no ambiente escolar.   

 

QUESTÃO 24 
Os produtos alimentícios congelados podem ficar 

armazenados no freezer durante: 
a) Um mês; 

b) Três meses; 

c) Seis meses; 
d) O período constante das instruções da embalagem. 

 
QUESTÃO 25 

Quanto à introdução de alimentos não lácteos para a 

criança é incorreto afirmar: 
a) O suco de frutas ou hortaliças deve ser preparado no 

momento da administração para evitar a perda da 
vitamina C; 

b) Sempre utilizar frutas da época, evitando-se adicionar 
açúcar; 

c) O uso de centrífugas é recomendado para facilitar a 

trituração das frutas; 
d) As frutas podem ser oferecidas sob forma de papa, 

como banana, maçã, mamão, entre outras,raspadas, 
raladas ou amassadas com garfo     

 

QUESTÃO 26 
A principal preocupação que devemos ter com recipientes 

usados para armazenar lixo e restos alimentares: 
a) Devem ser grandes e leves para facilitar o transporte; 

b) Devem ter tampas justas e fáceis de mantê-las limpas 
e desinfetadas; 

c) Ser grande e colorido para dispertar a atenção de 

todos, para a utilização correta; 
d) Estar num espaço onde todos possam ver e utilizá-lo 

corretamente  
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QUESTÃO 27 
O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural 

de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e 

constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção 
para redução da morbimortalidade infantil. 

 Assinale a alternativa correta: 
a) Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um 

processo que envolve interação profunda entre mãe e 

filho, com repercussões no estado nutricional da criança, 
em sua habilidade de se defender de infecções, em sua 

fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e 
emocional; 

b) A maioria dos estudos que avaliam a relação entre 
obesidade em crianças maiores de 3 anos e tipo de 

alimentação no início da vida constatou menor frequência 

de sobrepeso/obesidade em crianças que haviam sido 
amamentadas; 

c) A exposição precoce ao leite de vaca (antes dos quatro 
meses) é considerada um importante determinante do 

Diabetes mellitus Tipo I, podendo aumentar o risco de seu 

aparecimento em 50%. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 28 

Quanto ao uso correto dos refrigeradores é correto 
afirmar: 

a) A refrigeração a temperaturas abaixo de 4ºC, retarda o 

desenvolvimento das bactérias mais comumente 
responsáveis pela intoxicação por alimentos, já que elas 

não conseguem multiplicar-se a essas temperaturas, mas 
o processo não elimina as bactérias; 

b) O controle da temperatura é o fator mais importante 

para impedir o crescimento das bactérias; 
c) De um modo geral, controlar a temperatura significa 

manter os produtos alimentícios tão frios quanto possível. 
Assim, o correto uso do refrigerador é uma parte 

essencial do aprendizado de higiene. 

d) a, b e c se completam. 
 

QUESTÃO 29 
Quais são os principais enfoques do SUS que fazem com 

que haja maior articulação nas suas ações de saúde: 
a) Que os vários setores públicos interajam, o que só uma 

política governamental integrada pode assegurar; 

b) A garantia dos direitos de todos, sem qualquer 
discriminação, as ações de saúde em todos os níveis, 

assim como explica que o dever de prover o pleno direito 
é responsabilidade do governo, isto é, do poder 

público,legitimados pela Constituição de 1988;  

c) Que os serviços particulares e contratados passam a 
ser complementares e sob diretrizes do Sistema Único de 

Saúde. 
d) Que o foco da atenção seja o indivíduo, olhando para a 

doença como forma de chegar à estrutura de saúde e 
conseguir solução para a sua queixa. O princípio da 

resolutividade. 

 
 

 

QUESTÃO 30 
Entre os princípios que organizam o SUS está a 

Regionalização. Este princípio tem como objetivo, exceto: 

a) O atendimento realizado mais próximo do cidadão, 
preferencialmente pelo município; 

b) Distribuição dos serviços de saúde por regiões, 
melhorando assim o acesso da população; 

c) É centralizar todo atendimento em uma única área do 

município, pois só assim todos saberão onde serão 
atendidos; 

d) É buscar de forma regionalizada as estruturas do 
município, pois só assim é possível organizar os serviços e 

garantir que todos serão atendidos com a maior 
eficiência, com qualidade e próximo de seu domicílio.  

 

QUESTÃO 31 
A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade: 

a)Tratar os casos de doenças que acometem os  
trabalhadores locais; 

b)Promover reciclagem dos profissionais que atuam na 

imunização; 
c) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a 

disseminação de doenças infecto-parasitárias; 
d) Controlar as atividades dos trabalhadores da saúde, 

conforme a NR-32.  
 

QUESTÃO 32 

Os ácidos graxos essenciais são precursores de 
eicosanoides, compostos como hormônios que ajudam no 

controle,exceto: 
a) Da pressão sanguínea e frequência cardíaca; 

b) Da dilatação vascular e na coagulação sanguínea; 

c) Da lipólise e na resposta imunológica; 
d) Todas estão incorretas 

 
QUESTÃO 33 

Na família dos Ácidos Graxos Ômega-3, o ácido 

decosaexaenoico desempenha uma função prioritária : 
a) No funcionamento da retina; 

b) No desenvolvimento cerebral; 
c) a e b estão corretas; 

d) Todas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 34 

São drogas que afetam a ingestão dietética :  
a) Diazepan e Cloridrato de amitriptilina 

b) Prednisona e Anti-histamínico; 
c) Carbonato de lítio e fenitoína; 

d) Diabinese e furosemida. 

 
QUESTÃO 35 

A nutrição de adultos saudáveis deve contemplar: 
a) Suplementação vitamínica ampla; 

b) Redução da oferta calórica proporcional à idade; 
c) Adição de vitamina D e cálcio aos alimentos; 

d) Oferta suplementar de potássio e cálcio. 
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QUESTÃO 36 
Diabéticos obesos devem receber como recomendação 

inicial : 

a) Dieta com restrição calórica de carboidratos e gorduras 
aliada à atividade física regular; 

b) Dieta com restrição de sal; 
c) Metformina para controle do D. M. ; 

d) Todas estão incorretas. 

 
QUESTÃO 37 

Qual das seguintes gorduras pode suprimir receptores 
para LDL? 

a) Fosfolipídeos; 
b) Gordura polinsaturada; 

c) Triglicerídeos de cadeia média. 

d) Ácidos graxos trans e gordura saturada; 
 

QUESTÃO 38 
A anemia na insuficiência renal crônica é causada por : 

a) Diminuição da produção de eritropoetina; 

b) Perdas sanguíneas ocultas; 
c) Hemólise; 

d) Deficiência de vitamina B12. 
 

QUESTÃO 39 
Qual das vitaminas abaixo são usadas como antioxidante? 

a) Vitamina A; 

b) Vitamina C; 
c) Vitamina E; 

d) Todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa correta : 
a) Gorduras saturadas baixam os níveis de colesterol no 

sangue;  
b) Gorduras polinsaturadas não ajudam na diminuição do 

colesterol no sangue, quando usadas no lugar da gordura 

saturada; 
c) Gorduras hidrogenadas alteram os níveis de colesterol 

no sangue; 
d) Gorduras monoinsaturadas não diminuem os níveis de 

colesterol no sangue, quando substituem as gorduras 
saturadas na dieta. 

 

QUESTÃO 41 
São direitos do nutricionista: 

 a) exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo 
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis 

com suas atribuições, cargo ou função técnica; 

 b) indicar as falhas existentes nos regulamentos e 
normas das instituições em que atue profissionalmente, 

quando as considerar incompatíveis com o exercício 
profissional ou prejudiciais aos indivíduos e à coletividade, 

disso comunicando aos responsáveis e, no caso de inércia 
destes, aos órgãos competentes e ao Conselho Regional 

de Nutricionistas da respectiva jurisdição; 

c) O nutricionista tem o compromisso de conhecer e 
pautar a sua atuação nos princípios da bioética, nos 

princípios universais dos direitos humanos, na 

Constituição do Brasil e nos preceitos éticos contidos 
neste Código. 

d) Prescrever tratamento nutricional ou outros 

procedimentos somente após proceder à avaliação 
pessoal e efetiva do indivíduo sob sua responsabilidade 

profissional; 
 

QUESTÃO 42 

No contexto das responsabilidades profissionais do 
nutricionista são-lhe vedadas as seguintes condutas: 

 a) Utilizar-se da profissão para promover convicções 
políticas, filosóficas, morais ou religiosas; 

b) Divulgar, ensinar, dar, emprestar ou transmitir a leigos, 
gratuitamente ou não, instrumentos e técnicas que 

permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão; 

c) Praticar atos danosos aos indivíduos e à coletividade 
sob sua responsabilidade profissional, que possam ser 

caracterizados como imperícia, imprudência ou 
negligência; 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 43 

Consideram-se despesas com ações e serviços públicos de 
saúde, todas abaixo, exceto: 

a) Vigilância epidemiológica e controle de doenças; 
b) Vigilância nutricional, controle de deficiências 

nutricionais, orientação alimentar, ea segurança alimentar 

promovida no âmbito do SUS; 
c) Educação para a saúde; 

d) A assistência farmacêutica não se inclue entre estas 
ações 

 

QUESTÃO 44 
O repasse fundo a fundo, definido como modalidade 

preferencial de transferência de recursos entre gestores, é 
considerado no SUS, como: 

a) Princípios Gerais do financiamento do Sistema de 

Saúde;   
b) De pouca relevância para o financiamento do Sistema 

de Saúde; 
c) Opcional para a gestão Municipal; 

d) Não são de responsabilidade dos Municípios; 
 

QUESTÃO 45 

O uso do sabão bactericida, água quente, escova de 
unhas e facilidade para secagem das mãos, é exigência da 

Vigilância Sanitária em que estabelecimentos: 
a) Todos os estabelecimentos de saúde; 

b) Nos estabelecimentos da Indústria Alimentícia; 

c) Nos estabelecimentos da Indústria Farmacêutica; 
d) Nos hospitais e clínicas de hemodiálise. 

 
QUESTÃO 46 

Os manipuladores de alimentos tem como obrigatoriedade 
para o exercício da sua função, todas as alternativas 

abaixo exceto:  

a) Usar roupas adequadas de proteção; 
b) Não fumar ou cuspir; 
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c) Devem cobrir os machucados com bandagens a prova 
d`água, de cores neutras de preferência transparentes; 

d) Informar os seus superiores, caso estejam com 

intoxicação alimentar ou doença provocada por alimentos. 
 

QUESTÃO 47 
Realizar ações de promoção da saúde, valorizando o 

diagnóstico nutricional do adulto, como atitude de 

vigilância, é um dos passos para: 
a) A Vigilância Alimentar e Nutricional; 

b) A Vigilância Epidemiológica ter como levantamento de 
dados; 

c) O Controle da Hipertensão Arterial, apenas; 
d) O Controle do peso do adulto com alguma doença 

crônica. 

 
QUESTÃO 48 

Como pontos de corte estabelecidos para adultos, temos, 
a partir do Indice de Massa Corporal (IMC) que: 

O indivíduo com IMC, > ou = Percentil 25 e < Percentil 

30, tem diagnóstico nutricional: 
a)Baixo peso 

b) Adequado ou Eutrófico 
c) Sobrepeso 

d) Obesidade 
 

QUESTÃO 49 

Alimentos preparados cedo demais e armazenados dentro 
de zona de perigo, e não em refrigerador pode ocasionar: 

a) Doença transmitida por alimento; 
b) Intoxicação Alimentar; 

c) tem que ser consumido logo; 

d) Nenhum transtorno ao indivíduo. 
 

QUESTÃO 50 
O crescimento epidêmico das doenças crônicas relaciona-

se em grande parte com hábitos de vida adquiridos em 

nossa época.Entre eles destacam-se: 
a) O aumento do consumo de alimentos de alta densidade 

calórica (com alta razão kcal/g); 
b) O consumo de alimentos  ricos em gordura e 

carboidratos simples e pobres em carboidratos não-
refinados; 

c) O declínio de gasto energético associado ao transporte 

motorizado, à mecanização do trabalho; 
d) a, b e c estão corretas. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 





