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Leia o parágrafo abaixo:2. 

“Apesar de ter em seu território endereços como o da 
Guarda do Embaú, […] e o Parque Estadual da Serra 
do Tabuleiro, Palhoça não é só beleza natural. A voca-
ção para polo comercial e industrial está sendo esti-
mulada graças ao loteamento, ou Cidade Pedra Branca, 
que atrai ao município o investimento de empresas”.

Diário Catarinense, Sexta-feira, 09/11/2007, p. 49.

Analise as referências abaixo ao Município de Palhoça:

Palhoça, fundada em 1793, elevada a muni-I. 
cípio em 1894, atualmente ocupa uma área 
de 394,662 quilômetros quadrados na qual se 
localiza o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 
a maior unidade de conservação do Estado.

Os primeiros açorianos desembarcaram na II. 
Enseada de Brito e, ao avistarem as habitações 
do povo Carijó, construídas com pau-a-pique, 
as denominaram palhoças. O termo deu ori-
gem ao nome do atual Município de Palhoça.

Palhoça, colonizada pelos portugueses que se III. 
instalaram na Enseada de Brito, mais tarde aco-
lheria africanos e imigrantes alemães e italianos.

Na década de 1970 o Município de Palhoça IV. 
já contava com 120.000 habitantes. 
Aproximadamente 69% da população residia 
na área urbana e dedicava-se às atividades 
comerciais e industriais.

Com base na indústria, a economia de V. 
Palhoça conta também com o turismo. Entre 
os locais mais procurados pelos turistas está o 
Balneário da Pinheira e a Praia do Embaú.

Com base no texto e nos seus conhecimentos assinale 
a alternativa correta nas suas referências ao Município 
de Palhoça.

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( ) Somente a afirmativa III é correta.c. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.e. 

Atualidades (10 questões)

Analise as afirmativas abaixo nas suas referências a 1. 
acontecimentos recentes da história do Município de 
Palhoça:

Altamir Gregolin, Ministro da Pesca, parti-I. 
cipou da quinta edição da Festa Nacional 
do Mexilhão (MARIFEST), que aconteceu 
na Enseada de Brito, entre os dias 6 e 9 de 
novembro de 2009, na Enseada de Brito.

 Os maricultores de Palhoça são responsáveis II. 
por cerca de 80% da produção nacional de 
mariscos. Entre os objetivos da MARIFEST está 
o de promover a inclusão do marisco nos car-
dápios dos principais restaurantes nacionais.

No ano de 2009, a Organização Mundial dos III. 
Estados, Municípios e Províncias concedeu 
a Palhoça a Certificação Internacional Brasil 
Américas 2009, considerado-o o terceiro 
Município em qualidade de vida no Brasil.

Com o objetivo de deflagrar o processo de IV. 
municipalização das escolas estaduais do 
ensino fundamental de Palhoça, no ano de 
2009, foi protocolado ofício da Prefeitura 
junto à Secretaria da Educação do Estado.

A fim de atender às reivindicações da popula-V. 
ção de Palhoça, o Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura e Transportes determinou que 
a praça de pedágio, localizada no município, 
fosse deslocada para os limites com o municí-
pio de Paulo Lopes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.e. 

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Sobre as atividades industriais de Santa Catarina na 5. 
última década, é correto afirmar que:

( ) A solidez financeira dos grandes conglomera-a. 
dos industriais do Estado, de modo especial 
aqueles voltados para as exportações, evitou 
as consequências da crise econômica que 
atingiu a Europa , o Japão e os Estados Unidos.

( ) Os investimentos do governo do Estado no b. 
desenvolvimento industrial, representados 
por incentivos fiscais, têm influenciado o 
aumento da produtividade e permitido a 
abertura de número de postos de trabalho 
muito superior ao de demissões.

( ) Apesar dos problemas climáticos que atingi-c. 
ram Santa Catarina nos últimos anos, a quali-
dade do sistema de transportes, representado 
pelas rodovias, ferrovias e pelos aeroportos, 
evitou prejuízos às indústrias.

( ) As belezas naturais, as águas termais, os san-d. 
tuários e as festas representam a potenciali-
dade da indústria do turismo e transformaram 
Santa Catarina no Estado mais procurado 
pelos turistas estrangeiros.

( X ) Como consequência da globalização, da e. 
recente crise da economia mundial e da “guerra 
fiscal” entre os Estados, as atividades industriais 
têm passado por uma fase de reestruturação, 
com abertura de capitais e processos de fusão.

Os Estados da Região Sul ocupam um lugar de 6. 
destaque no cenário nacional, tanto pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano, entre os maiores do País, 
como pela qualidade de ensino nos diferentes níveis. 
No ano de 2009 foi criada uma nova universidade 
federal para atender os três Estados da referida região.

Trata-se da:

( ) Universidade Federal do MERCOSUL.a. 

( X ) Universidade Federal da Fronteira Sul.b. 

( ) Universidade Federal dos Estados do Sul.c. 

( ) Universidade Federal dos Estados Sulinos.d. 

( ) Universidade Federal de Santa Catarina, e. 
Paraná e Rio Grande do Sul.

Analise o texto abaixo.3. 

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro está locali-

zado no território do município de Palhoça. Nele tam-

bém está localizado o            , com 

970 metros de altitude e o            , 

com 500 metros de altitude.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

( ) Morro do Cambirela – Bico dos Papagaios.a. 

( X ) Morro do Cambirela – Morro da Pedra Branca.b. 

( ) Morro da Pedra Branca – Bico dos Papagaios.c. 

( ) Morro da Pedra Branca – Morro do Cambirela.d. 

( ) Bico dos Papagaios – Morro da Pedra Branca.e. 

Em Santa Catarina, as atividades agropecuárias 4. 
são muito diversificadas e o Estado é um exportador 
importante de produtos, como maçã, cebola, fumo, 
feijão, arroz e derivados de suínos e bovinos. A produti-
vidade também está relacionada com a posse da terra.

Sobre a estrutura fundiária do Estado, é correto afir-
mar que:

( X ) Nela predominam as pequenas proprieda-a. 
des, os minifúndios, e, consequentemente, é 
pequeno o número de grandes propriedades 
e latifúndios.

( ) Predominam as médias propriedades e os lati-b. 
fúndios, numerosos no Planalto Catarinense, 
caracterizados pela alta produtividade.

( ) As pequenas propriedades, numerosas c. 
durante o século XIX, hoje são poucas. No 
século XX, predominam os latifúndios respon-
sáveis pelo êxodo rural.

( ) Os investimentos em novas tecnologias de d. 
plantio e a política fundiária da última década 
tornaram os minifúndios economicamente 
inviáveis.

( ) A política da agroindústria centrada na parce-e. 
ria, no cooperativismo e na alta produtividade, 
exigem investimentos vultuosos não disponí-
veis para os pequenos proprietários.
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A ideia de um organização internacional com força 8. 
militar, que preservasse a paz mundial e a continui-
dade do progresso econômico e social, efetivou-se em 
Washington em 1945.

Tal organização foi denominada:

( X ) Organização das Nações Unidas.a. 

( ) Organização do Tratado do Atlântico Norte.b. 

( ) Organização das Nações Unidas para a educa-c. 
ção, a ciência e a cultura.

( ) Conselho de Segurança das Nações Unidas.d. 

( ) Conselho Internacional de Justiça.e. 

A economia brasileira sofreu mudanças profundas 9. 
com a implantação do Plano Real, em 1994. O Real 
foi adotado como nova moeda. Houve um controle 
da demanda, com a restrição das vendas a prazo e 
a elevação dos juros. Os preços dos produtos foram 
pressionados pela facilitação das importações e foi 
proibida qualquer forma de indexação. Entre outras 
medidas adotadas, destacou-se a redução drástica da 
emissão de moeda. As medidas fizeram a inflação cair 
vertiginosamente de 47% para índices inferiores a 3%, 
no espaço de alguns meses.

O Plano Real foi adotado durante a Presidência de:

( ) José Sarney.a. 

( X ) Itamar Franco.b. 

( ) Tancredo Neves.c. 

( ) Fernando Collor de Mello.d. 

( ) Fernando Henrique Cardoso.e. 

Nas diferentes regiões do mundo, a longevidade 10. 
das populações tem crescido influenciada por fatores 
como: condições de vida mais favoráveis, avanços da 
medicina, aumento da escolaridade e das possibilida-
des de acesso às informações.

Segundo os dados divulgados pelo IBGE em 2006, a 
expectativa de vida dos brasileiros era de:

( ) 64,3 anos.a. 

( ) 66,7 anos.b. 

( ) 69,5 anos.c. 

( X ) 72,3 anos.d. 

( ) 75,2 anos.e. 

O mundo globalizado, através de redes de trans-7. 
portes e comunicações existentes no século XXI, faci-
litou a circulação de mercadorias, capitais e informa-
ções. No ano de 2009, os 20 anos da queda do Muro 
de Berlin foram comemorados na Alemanha e em 
outros países. Porém, as barreiras que separam pes-
soas continuam a existir.

Analise as afirmativas abaixo.

Sensibilizado com as comemorações sobre a I. 
queda do Muro de Berlin, o presidente ame-
ricano Barack Obama decidiu interromper a 
construção do muro que separa o território 
estadunidense e mexicano.

A União Europeia tem adotado leis e atitu-II. 
des restritivas ao ingresso de imigrantes nos 
territórios dos países membros e, ao mesmo 
tempo, crescem os números de detenções e 
deportações de imigrantes ilegais.

Sob o pretexto de limitar o avanço das favelas III. 
na direção das florestas cariocas e proteger 
os ecossistemas, o governo do Rio de Janeiro 
tem um projeto que trata da construção de 
muros para cercar 13 favelas.

As autoridades portuguesas têm facilitado o IV. 
ingresso de brasileiros ilegais no seu território 
em virtude dos laços históricos que uniram 
Portugal e Brasil durante três séculos.

Com o objetivo de limitar a livre circulação da V. 
população palestina, os israelenses construí-
ram um muro na parte leste da Cisjordânia, 
além da instalarem barreiras internas ao 
território.

Assinale a alternativa correta sobre as barreiras exis-
tentes nos diferentes continentes e que ainda limitam 
a livre circulação de pessoas:

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.e. 
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Português (10 questões)

Texto 1

A Amazônia não é só Paisagem!

Há duas décadas, ao pensar Amazônia, acudia-nos a figura da floresta exuberante, infinita-
mente verde, a cobrir mais da metade do território brasileiro. Como a maioria dos brasileiros, 
sequer pensávamos na terra; o que nos vinha à mente era um mapa desenhado em uma folha 
de papel ostentando grande parte pintada de verde: esta era a floresta amazônica.

Faz pouco mais de 20 anos que essa antiga imagem mudou. A sociedade, em geral, e os gover-
nos passaram a preocupar-se com a questão ambiental e a floresta vem se tornando dia a dia 
mais colorida, menos verde e mais tangível. Esse fato está a demandar muita preocupação da 
parte dos países que a detêm e também do mundo todo. A pressão internacional, no que se 
refere à preservação de um ambiente que possui uma das maiores biodiversidades do planeta, 
é grande, o que tem provocado a cobiça de muitos que, por ignorarem a realidade da região, 
vêem nela o eldorado do mundo. […]

A história é rica e bem conhecida. No entanto, ressalta-se que o entendimento dessas riquezas 
e desse eldorado se diferencia à medida que se penetra na região e nela se descobrem suas 
marcas, sua alma, a alma dos que a habitam. A visão de quem observa a floresta de dentro, a 
visão daquele que nela vive, revela e traduz um olhar minucioso, capaz de descobrir suas princi-
pais riquezas e seu principal potencial como verdadeiro eldorado, ao menos no que se refere ao 
seu próprio desenvolvimento e à sua população humana. […].

O Brasil não conhece essa Amazônia real, porque sua realidade não é avaliada, tampouco 
divulgada. A Amazônia tem vida política, religiosa, comercial, industrial. Por isso também polui, 
também invade, também cresce desordenadamente e sua população sobrevive em favelas nas 
periferias das cidades. Nela também há violência, como em qualquer outra região do país. Há, 
porém, um aspecto que a torna diferente das demais regiões. Essa diferença resulta tanto de 
sua configuração geofísica como da história de sua colonização. Nela, são os rios que imperam 
e são esses rios os detentores do ritmo de vida do homem, dos bichos e da própria floresta. 
Nesse mesmo rio está o principal meio de comunicação, de locomoção e de subsistência do 
amazônida. É nesse rio que está a delimitação do mapa de habitação e desenvolvimento da 
região. Lembre-se de que a relação do homem com o rio é tão intensa que chega a ser poética.

Vera Maria Fonseca de Almeida-Val http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009 
67252006000300012&script=sci_arttext, acessado em 15/11/2009. Texto adaptado para fins de prova.
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De acordo com as normas de regência e concor-13. 
dância verbal, analise os enunciados abaixo.

Na frase: “A visão de quem observa a floresta I. 
de dentro, a visão daquele que nela vive, 
revela e traduz um olhar minucioso […]” (ter-
ceiro parágrafo), o verbo traduzir é intransitivo.

Na frase: “II. Faz pouco mais de 20 anos que essa 
antiga imagem mudou” (segundo parágrafo), 
o verbo fazer pode ficar tanto no singular 
quanto no plural, já que seu sujeito denota 
tempo percorrido.

A frase “Há, porém, um aspecto que a torna III. 
diferente das demais regiões” (quarto pará-
grafo), pode ser reescrita, sem desvio da 
norma culta da língua, como: “Existe, porém, 
vários aspectos que a tornam diferente das 
demais regiões”.

Na frase: “A pressão internacional, no que IV. 
se refere à preservação de um ambiente” 
(segundo parágrafo), o verbo referir é transi-
tivo indireto.

Em: “Lembre-se de que a relação do homem V. 
com o rio é tão intensa que chega a ser poé-
tica” (quarto parágrafo), se trocarmos o com-
plemento do verbo lembrar por das relações 
do homem com o rio, esse verbo deve passar 
para o plural.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( X ) Somente o enunciado IV está correto.a. 

( ) Somente os enunciados I e III estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados I e VI estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.d. 

( ) Somente os enunciados II e V estão corretos.e. 

Com base no texto 1, identifique se são verdadei-11. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

( ) O olhar sobre a Amazônia mudou bastante 
nos últimos 20 anos. Conhecíamos muito 
sobre essa terra, e em seus mapas caracteri-
závamos tanto o desmatamento, quanto as 
regiões em que se explorava minérios.

( ) Os próprios habitantes da Amazônia também 
são responsáveis pela poluição e pela invasão 
de terras; nem toda destruição vem de fora.

( ) A Floresta Amazônica mais colorida é um 
avanço, pois assinala que está havendo uma 
maior preservação dessa floresta.

( ) O texto menciona apenas o Brasil como o 
país que tem em seus domínios territoriais a 
região amazônica.

( ) Não há, no texto 1, nenhuma referência aos 
animais da floresta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – F – F – Va. 

( ) V – V – F – F – Fb. 

( ) V – F – F – F – Vc. 

( ) F – V – F – V – Vd. 

( X ) F – V – F – F – Fe. 

É 12. correto afirmar que predomina no conteúdo do 
texto:

( ) a  idéia de que a Amazônia é o eldorado do a. 
mundo.

( ) o posicionamento do governo brasileiro em b. 
relação à preservação da floresta amazônica.

( X ) a argumentação do autor na busca de mostrar c. 
que a Amazônia tem mais do que bonitas 
paisagens.

( ) o detalhamento de como era a Amazônia há d. 
duas décadas.

( ) o entendimento de que os estrangeiros tam-e. 
bém têm direito a esta biodiversidade que 
representa a Amazônia.
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Com base no texto 1, identifique se são verdadei-15. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

( ) Em: “Há, porém, um aspecto que a torna dife-
rente das demais regiões.” (quarto parágrafo), 
há uma idéia de oposição em relação a infor-
mações já apresentadas no texto.

( ) O período: “A sociedade, em geral, e os gover-
nos passaram a preocupar-se com a questão 
ambiental e a floresta vem se tornando dia a 
dia mais colorida, menos verde e mais tangí-
vel.” (segundo parágrafo) não traz nenhuma 
indicação de elementos que estejam em rela-
ção de adição.

( ) Em: “A Amazônia tem vida política, religiosa, 
comercial, industrial. Por isso também polui, 
também invade, também cresce desorde-
nadamente e sua população sobrevive em 
favelas nas periferias das cidades.” (quarto 
parágrafo),  a expressão sublinhada pode ser 
substituída por  entretanto sem prejuízo das 
relações semânticas entre os dois períodos.

( ) Em: “Como a maioria dos brasileiros, sequer 
pensávamos na terra; o que nos vinha à 
mente era um mapa desenhado em uma folha 
de papel ostentando grande parte pintada 
de verde: esta era a floresta amazônica.” (pri-
meiro parágrafo), a oração sublinhada retoma 
a idéia de como os brasileiros viam a floresta 
amazônica.

( ) Em “A visão de quem observa a floresta de 
dentro, a visão daquele que nela vive, revela 
e traduz um olhar minucioso, capaz de des-
cobrir suas principais riquezas e seu principal 
potencial como verdadeiro eldorado, ao 
menos no que se refere ao seu próprio desen-
volvimento e à sua população humana.” (ter-
ceiro parágrafo), não há nenhuma expressão 
que traga noção de restrição. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – V– F – Fa. 

( ) V – V – F – F – Vb. 

( ) V – V – F – F – Fc. 

( ) F – V – F – V –Fd. 

( X ) V– F – F – V – Fe. 

Observe o excerto do texto 1:14. 

“No entanto, ressalta-se que o entendimento dessas 
riquezas e desse eldorado se diferencia à medida que 
se penetra na região e nela se descobrem suas marcas, 
sua alma, a alma dos que a habitam.”

Esse excerto é composto de um período com I. 
três orações.

A expressão II. à medida que (sublinhada no 
excerto) introduz uma oração subordinada 
adverbial.

O vocábulo III. que em “a alma dos que a habitam” 
introduz uma oração subordinada substantiva.

Se substituíssemos o sujeito do verbo IV. desco-
brir por sua alma, esse verbo poderia passar 
para o singular.

Todos os verbos do excerto são transitivos V. 
indiretos.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( ) Somente os enunciados I e IV estão corretos.a. 

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados II, III e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados I, III e IV estão corretos.d. 

( ) Os enunciados I, II, III, IV e V estão corretos.e. 
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Texto 2

Assombrosa vida em Marte

Finalmente aconteceu. O dia 6 de agosto de 1996 
entrará para a história como a data em que o ser 
humano descobriu que a vida extraterrestre é um 
fato e não apenas ficção. Essa possibilidade, alimen-
tada durante tanto tempo pela fantasia de escritores, 
sonhadores e alguns cientistas, recebeu um grande 
alento. Os telejornais anteciparam o anúncio que 
a Nasa faria: pesquisadores da agência espacial 
americana e da Universidade Stanford, na Califórnia, 
encontraram evidências de que um tipo de vida muito 
primitiva existiu em Marte há 3,6 bilhões de anos. As 
evidências foram achadas em um meteorito marciano 
que caiu  na Terra  13 mil anos atrás.

Do tamanho de uma batata, o meteorito contém 
moléculas orgânicas fossilizadas - isto é, que se petri-
ficaram ao longo de milhões de anos - semelhantes 
a bactérias que existiram nos primórdios da história 
geológica da Terra. Essas moléculas são também a 
mais antiga forma de vida já descoberta pelos cientis-
tas. Na Terra, os fósseis mais velhos são de bactérias 
encontradas em uma rocha australiana de 3,5 bilhões 
de anos. 

“Por dois anos, utilizamos a tecnologia mais avançada 
disponível em todo o mundo para analisar esse mete-
orito”, contou Gibson. Sem essa tecnologia, desenvol-
vida apenas muito recentemente, teria sido impossível 
enxergar os tais fósseis microscópicos. A prova foi 
obtida comparando sua composição mineral com a 
análise que a sonda Viking fez do solo marciano. 

Os estudos da equipe da Nasa reconstituíram o que 
pode ter acontecido com essas bactérias. Embora a 
Terra e Marte sejam hoje mundos totalmente diversos 
- o primeiro quente e fervilhando de vida, enquanto 
o segundo é um mundo gelado e aparentemente 
morto -, há cerca de quatro bilhões de anos eram bem 
parecidos.

http://www.terra.com.br/istoe/capa/140214a.htm, acessado em 
15/11/2009. (Adaptado para fins de prova)

De acordo com o texto 1, assinale a alternativa 16. 
correta.

( ) Na frase: “A pressão internacional, no que se a. 
refere à preservação de um ambiente que 
possui uma das maiores biodiversidades 
existentes no planeta, é grande” (segundo 
parágrafo), não há nenhuma referência à 
Amazônia.

( ) O período: “Há, porém, um aspecto que a b. 
torna diferente das demais regiões.” (quarto 
parágrafo) não contém nenhuma oração 
subordinada.

( X ) c. Em: “Esse fato está a demandar muita preocu-
pação da parte dos países que a detêm e tam-
bém do mundo todo.” (segundo parágrafo), a 
palavra sublinhada pode ser substituída por 
exigir  sem prejuízo sentido no texto.

( ) Em: “d. Esse fato está a demandar muita preocu-
pação da parte dos países que a detêm e tam-
bém do mundo todo.” (segundo parágrafo), a 
expressão esse fato refere-se a quando pen-
sávamos na terra como um mapa desenhado 
em uma folha de papel.

( ) Em: “No entanto, e. ressalta-se que o entendi-
mento dessas riquezas […]” (terceiro pará-
grafo), a palavra sublinhada pode ser substi-
tuída por coloca-se, sem prejuízo do sentido 
e da ênfase atribuída pelo autor a esse trecho 
do texto 1.

Assinale a alternativa em que o período 17. 
está escrito corretamente, no que diz respeito à 
pontuação:

( ) Por outro lado a floresta majestosa, representa a. 
um tesouro, que deve ser preservado.

( ) A intenção, não é negar a existência do eldo-b. 
rado do mundo. 

( ) Há pressão internacional para que se preserve c. 
o ambiente que abriga entre outras riquezas, 
a maior biodiversidade do planeta. 

( ) Só um olhar minucioso, daqueles que vivem d. 
na Amazônia é que será capaz de descobrir 
suas principais riquezas.

( X ) A Amazônia tem uma realidade pouco divul-e. 
gada, e o seu rio delimita o desenvolvimento 
da região.
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De acordo com o texto 2, analise os enunciados 20. 
abaixo.

Somente escritores e sonhadores alimenta-I. 
vam a idéia da possibilidade de existência de 
vida extraterrestre.

Em: “Os telejornais anteciparam o anúncio II. 
que a Nasa faria” […] (primeiro parágrafo), 
todas as palavras estão empregadas no seu 
sentido denotativo.

Em: “recebeu um grande III. alento” (primeiro 
parágrafo), a palavra sublinhada pode ser 
substituída por confronto, sem prejuízo de 
sentido.

Em: “Do tamanho de uma batata, o meteo-IV. 
rito contém moléculas orgânicas fossiliza-
das – isto é, que se petrificaram ao longo de 
milhões de anos - semelhantes a bactérias 
que existiram nos primórdios da história geo-
lógica da Terra.” (segundo parágrafo), a locu-
ção isto é traz uma idéia de explicação.

A evidência de um tipo primitivo de vida é V. 
uma descoberta que se deve apenas aos pes-
quisadores da Nasa.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.a. 

( ) Somente os enunciados II e V estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados I, III e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados III e V estão corretos.d. 

( ) Os enunciados I, II, III, IV e V estão corretos.e. 

De acordo com o texto 2, é 18. correto afirmar:

( ) Marte nunca foi semelhante à Terra. a. 

( ) A descoberta dos fósseis microscópicos no b. 
meteorito marciano não dependeu dos avan-
ços tecnológicos mais recentes. 

( ) Gibson diz textualmente que foram utilizadas c. 
as tecnologias mais avançadas na análise que 
a sonda Viking fez do solo de Marte.

( X ) A existência de vida extraterrestre deixou d. 
de ser ficção, tornando-se um fato para o ser 
humano, a partir das descobertas do meteo-
rito de Marte.

( ) As moléculas orgânicas do meteorito não são e. 
a forma de vida mais antiga, pois fósseis mais 
velhos foram encontrados em uma rocha 
australiana. 

Observe nos enunciados abaixo aquele(s) em que 19. 
a expressão entre parênteses substitui a expressão 
sublinhada sem alteração do sentido, com base no 
texto 2. 

“I. Embora a Terra e Marte sejam hoje mundos 
totalmente diversos […], há cerca de qua-
tro bilhões de anos eram bem parecidos” 
(porque). 

SegundoII.  os pesquisadores da Nasa, há evi-
dências de que um tipo de vida muito primi-
tiva existiu em Marte há 3,6bilhões de anos 
(conforme).

O dia 6 de agosto entrará para a história III. como 
a data em que o ser humano descobriu que 
a vida extraterrestre é um fato e não apenas 
ficção (a partir de).

Os telejornais da noite anteciparam o anúncio IV. 
que a Nasa faria (iria fazer)

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( ) Os enunciados I, II, III e IV estão corretos.a. 

( ) Somente os enunciados I e IV estão corretos.b. 

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados I, II e IV estão corretos.d. 

( ) Somente os enunciados II, III e IV estão corretos.e. 
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

Em relação à padronização de dietas hospitalares, 21. 
assinale a alternativa correta.

( X ) A dieta de consistência pastosa está indicada a. 
para pacientes com dificuldades de mastiga-
ção e/ou deglutição dos alimentos e como 
dieta de transição em pós-operatório. Deve 
ser completada em calorias e nutrientes, de 
maneira a suprir as necessidades do paciente.

( ) A dieta de consistência normal destina-se ao b. 
paciente cuja condição clínica nunca exige 
modificação dietoterápica. Assim, nessa dieta 
são permitidos todos os alimentos e prepara-
ções, não sendo prioritário o atendimento das 
recomendações nutricionais.

( ) Na dieta de consistência branda o trabalho c. 
digestivo está facilitado pela cocção dos ali-
mentos, sendo indicada para pacientes com 
dificuldades de mastigação e de digestão. 
Assim, na dieta branda são permitidos todos 
os alimentos.

( ) A dieta de consistência líquida exclui a função d. 
de mastigação, deglutição ou digestão bucal. 
Caracteriza-se por requerer um mínimo de 
trabalho digestivo e não conter resíduo celu-
lósico, sendo indicada no pós-operatório, nad 
infecções agudas, nas afecções do aparelho 
digestivo e em determinados preparos de 
exame. O grande problema dessa dieta é de 
não atender às necessidades nutricionais do 
paciente.

( ) A finalidade da alimentação é atender às e. 
necessidades nutricionais do indivíduo. Para 
atingir esse objetivo, a dieta deve adaptar-se 
às condições do paciente, incluindo hábitos 
alimentares e alterações fisiopatológicas, não 
sendo necessário levar em consideração a 
situação sócio-econômica dele.

Assinale a alternativa 22. correta.

( ) A principal causa das pancreopatias é o alco-a. 
olismo; assim sendo, somam-se as carências 
nutricionais decorrentes dele às da insuficiên-
cia pancreática. Essa insuficiência aumenta a 
produção de proteases e, portanto, a digestão 
intestinal de proteínas, diminuindo a absor-
ção de cobalamina.

( ) As vesiculopatias prejudicam principalmente b. 
a digestão e absorção de carboidratos, uma 
vez que os sais biliares são necessários para a 
ação das enzimas lipolíticas, através da emul-
sificação dos lipídios e controle do pH intes-
tinal, além de possibilitar um melhor contato, 
via micelas, com os microvilos da mucosa 
intestinal.

( ) Pacientes com doenças hepáticas crônicas c. 
apresentam uma série de alterações no 
metabolismo de nutrientes, devido ao papel 
central do rim, no controle e na regulação 
metabólica, pois a síntese de enzimas e de 
proteínas transportadoras intracelulares e 
plasmáticas e de estocagem de nutrientes 
pode estar prejudicada.

( X ) A insuficiência na secreção de enzimas d. 
pancreáticas compromete a digestão de 
proteínas, devido a uma menor liberação de 
tripsinogênio, quimotripsinogênio e procar-
boxipepetidases, cujas formas ativas tripsina, 
quimotripsina e carboxipeptidases participam 
da digestão das proteínas até aminoácidos.

( ) As células estreladas do rim, ou células de Ito, e. 
apresentam grandes quantidades de gotícu-
las de lipídios que são ricas em vitamina A em 
seu citoplasma.
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Assinale a alternativa 24. correta.

( ) A alimentação complementar deve seguir os a. 
hábitos alimentares da família, sem se pre-
ocupar com as necessidades fisiológicas da 
criança.

( ) A consistência dos alimentos deve adequar-se b. 
à preparação e não à maturidade fisiológica 
das crianças, de tal forma que aos 12 meses 
de vida elas já consumam os alimentos pró-
prios da família.

( ) A introdução adequada de alimentos comple-c. 
mentares pressupõe a presença de alimentos 
dos diferentes grupos, em formas de papas, 
purês. Pode-se utilizar o consumo de excesso 
de farinhas, açúcar, sal e óleos, para forneci-
mento de calorias.

( ) O acompanhamento nutricional das crianças d. 
obesas visa à manutenção do crescimento 
e da saúde da criança, com ênfase na cons-
trução de hábitos saudáveis, podendo ser 
indicada a restrição calórica acentuada, para a 
redução de ganho de peso.

( X ) A primeira fase da infância apresenta impor-e. 
tantes aspectos para a formação de hábi-
tos e práticas em geral, e especificamente 
alimentares.

Assinale a alternativa 23. correta quanto ao acompa-
nhamento de indivíduo com excesso de peso.

( ) A promoção da alimentação saudável e da a. 
atividade física não varia segundo a fase do 
curso da vida - crianças, escolares, adolescen-
tes, homens, mulheres, gestantes e idosos.

( X ) Para a pessoa que apresente sobrepeso/obesi-b. 
dade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
propõe a redução moderada na ingestão de 
energia, como estratégia para redução da 
massa corporal, associada a exercícios físicos e 
às mudanças nos hábitos cotidianos.

( ) O estado nutricional apresenta uma relação c. 
biológica entre o consumo alimentar e a uti-
lização do alimento, sendo influenciado pelo 
estado de saúde, mas não pela dimensão 
psicossocial.

( ) Promover a alimentação saudável e a prática d. 
de atividade física, assim como acompanhar 
o estado nutricional e de saúde da popula-
ção usuária da atenção básica não deve fazer 
parte do cotidiano das ações de saúde.

( ) O excesso de peso apresenta conseqüências e e. 
gravidades semelhantes entre os indivíduos.
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Em relação à determinação das necessidades 26. 
energéticas de um indivíduo, assinale a alternativa 
correta:

( X ) O valor energético total (VET) recomendado a. 
será calculado com base na anamnese e 
noquanto de redução de peso se espera em 
um determinado período.

( ) Na primeira consulta, o nutricionista deve b. 
recomendar uma alimentação saudável, con-
siderando a avaliação antropométrica e a 
anamnese alimentar. A avaliação da história 
clínica e bioquímica e as queixas do indivíduo 
devem ficar para a próxima consulta.

( ) A determinação das necessidades energéti-c. 
cas de um indivíduo adulto depende do seu 
metabolismo basal, não interferindo em seu 
nível de atividade física.

( ) A taxa metabólica basal (TMB) é definida d. 
como a energia mínima que mantém as fun-
ções vitais do organismo em estado de vigília 
e representa cerca de 95% do gasto energé-
tico diário.

( ) O VET recomendado para uma criança de 1-3 e. 
anos de idade deverá ser distribuído em 55 a 
75% de carboidratos, 15 a 30% de proteínas e 15 
a 20% de lipídeos, consumidos ao longo do dia.

Assinale a alternativa 25. correta, em relação ao diag-
nóstico clínico-nutricional.

( ) As medidas antropométricas são coletadas a. 
por técnicas invasivas, que oferecem informa-
ções ou estimativas da composição corporal, 
muscular e reservas de gordura.

( ) Na prática clínica, as medidas mais utilizadas b. 
são peso e peso/estatura. Os parâmetros para 
esse diagnóstico não variam de acordo com 
cada fase do curso de vida.

( X ) A avaliação antropométrica é recomendada c. 
para se avaliar o estado nutricional de indi-
víduos, sendo adequada para diagnóstico 
e acompanhamento do sobrepeso e da 
obesidade.

( ) O diagnóstico clínico-nutricional deve ser reali-d. 
zado com base na análise conjunta da história 
social, da história clínica e bioquímica indivi-
dual, mas não familiar; com base na anamnese 
alimentar, na avaliação antropométrica, nos 
hábitos cotidianos como fumo, uso de bebida 
alcoólica e na prática de atividade física.

( ) A partir do diagnóstico nutricional de um e. 
indivíduo devem-se identificar as estratégias 
necessárias para a promoção de sua saúde, 
mesmo que elas interfiram no bem-estar 
deste indivíduo.
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Em relação aos fatores de risco cardiovascular, 29. 
pode-se afirmar que:

( ) O valor de circunferência abdominal não é um a. 
bom indicador para se avaliar risco para com-
plicações metabólicas associadas à obesidade.

( ) A deficiência de ingestão de cálcio e magné-b. 
sio não está associada a uma maior prevalên-
cia de hipertensão.

( ) A hipercolesterolemia e a hipertrigliceridemia, c. 
com HDL-colesterol alto, são importantes 
fatores de risco cardiovascular.

( X ) A gordura corporal localizada centralmente é d. 
um determinante mais importante da eleva-
ção da pressão arterial que a gordura corporal 
perifericamente localizada, tanto em mulhe-
res quanto em homens.

( ) O efeito do cloreto de sódio (NaCl) sobre a e. 
pressão arterial diminui com a idade, com a 
elevação da pressão arterial e, em indivíduos 
normotensos, com uma história familiar de 
hipertensão.

Quanto a dietas enterais, assinale a alternativa 30. 
correta.

( ) A relação caloria/ nitrogênio não precisa ser a. 
atendida para os pacientes com indicação de 
suporte nutricional.

( ) As fórmulas para dietas enterais devem pro-b. 
porcionar 1 kcal/ ml. Fórmulas hipercalóricas 
não devem ser utilizadas, para se evitar risco 
metabólico nos pacientes.

( ) A osmolalidade da fórmula, quando adminis-c. 
trada no duodeno ou intestino delgado, deve 
aproximar-se ao máximo possível da osmo-
lalidade plasmática, ficando em torno de 850 
mOsm/ L.

( ) Na escolha de alimentos e produtos indus-d. 
trializados utilizados no preparo de dieta por 
sonda nasogástrica de pacientes diabéticos, é 
muito importante a inclusão de adoçante arti-
ficial, para melhorar a aceitação pelo paciente.

( X ) O tamanho da molécula de carboidratos e. 
afeta a osmolalidade da dieta administrada 
por sonda: quanto mais hidrolisados os car-
boidratos estiverem na fórmula, maior será a 
osmolalidade.

Assinale a alternativa 27. correta, em relação à inter-
venção nutricional para indivíduos com sobrepeso/
obeso.

( ) A programação do tempo, para que ocorra a a. 
perda de peso, vai depender do peso atual e 
do grau de obesidade do indivíduo, sem levar 
em consideração suas condições clínicas.

( X ) Para indivíduos com Índice de Massa Corporal b. 
(IMC) entre 25 e 29,9 kg/m2, a orientação é 
evitar o ganho de peso e controlar os fatores 
de risco associados.

( ) Apesar de alguns indivíduos com sobrepeso c. 
apresentarem uma relação cintura-quadril 
associada a riscos metabólicos, deve ser con-
siderado como objetivo apenas a redução do 
peso corporal total.

( ) Nem sempre é contraindicada uma prescrição d. 
que proponha um valor energético total diário 
menor que a taxa metabólica basal (TMB).

( ) Uma ingestão calórica de 400 kcal/dia é e. 
considerada, uma estratégia aceitável para 
se atingir a redução de peso de um paciente 
atendido em ambulatório.

Assinale a alternativa 28. correta, em relação à bio-
disponibilidade dos nutrientes.

( ) Os fatores que afetam a biodisponibilidade a. 
incluem a concentração e a forma química do 
nutriente, a nutrição e a saúde do indivíduo, 
não incluindo as perdas por excreção.

( ) Ácido cítrico e ascórbico estão entre os mais b. 
potentes depressores da biodisponibilidade.

( X ) A biodisponibilidade de um nutriente inge-c. 
rido pode ser definida como a sua acessibili-
dade aos processos metabólicos e fisiológicos 
normais.

( ) Fatores antinutricionais, como inibidores de d. 
tripsina e quimiotripsina e lectinas, interferem 
negativamente na atividade de determinadas 
enzimas digestivas, aumentando a digestibili-
dade e a qualidade nutricional das proteínas.

( ) O ferro só ocorre nos alimentos da forma e. 
inorgânica.
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Identifique o que for 33. correto, para melhorar a 
aceitação dos alimentos de pacientes com Alzheimer.

( X ) Observar a necessidade de mudanças na con-a. 
sistência da dieta, dando preferência à consis-
tência pastosa, considerando que a disfagia é 
comum, na fase intermediária da doença.

( ) A utilização de alimentos liquidificados deve b. 
ser incentivada, pois não interfere no sabor e 
ajuda a exercitar a memória.

( ) Aumentar o consumo de soja, para diminuir a c. 
oferta de colina.

( ) Controlar a diarréia, a partir da cocção de d. 
leguminosas e hortaliças, para abrandar as 
fibras, e usar fontes de fibras insolúveis, como 
aveia.

( ) Controlar a constipação a partir da ingestão e. 
de fontes de fibras, como frutas, aveia e hor-
taliças, sem importar-se com a ingestão de 
líquido.

Assinale a afirmativa 34. correta.

( ) O tratamento cirúrgico para a obesidade é a. 
indicado na presença de comorbidades e IMC 
≥ 28,9 kg/m2 ou excesso de peso ≥ 20 kg, com 
co-morbidades resultantes ou agravadas pela 
obesidade.

( X ) Na indicação para o tratamento cirúrgico da b. 
obesidade inclui-se a gravidade, associada ao 
Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 40 kg/m2 ,ou 
ao excesso de peso ≥ 45 kg.

( ) Os requisitos necessários para a indicação c. 
cirúrgica, a partir da avaliação clínica e labora-
torial individualizada, é a falha na terapêutica 
não-cirúrgica bem orientada por período 
mínimo de seis meses.

( ) A capacidade de se entender a cirurgia e suas d. 
conseqüências e a motivação são fundamen-
tais na decisão para a realização da cirurgia 
para a obesidade, mesmo que o paciente não 
tenha uma estrutura psíquica favorável.

( ) O paciente deve estar disposto a colaborar e. 
no período pós-operatório com os esquemas 
de dieta fracionada, mesmo que não esteja 
ciente dos possíveis riscos do tratamento 
cirúrgico.

Em relação ao período de gestação, assinale a 31. 
alternativa correta:

( X ) Considera-se o ganho de peso: - normal, a. 
quando o valor desse aumento de peso estiver 
entre o percentil 25° e 90°; - anormal, quando 
o valor do aumento de peso for maior que o 
percentil 90° ou estiver abaixo do percentil 25°.

( ) A variação do peso durante a gravidez é muito b. 
grande e oscila entre 6 e 16 kg ao final da ges-
tação. O aumento máximo se dá nas primeiras 
semanas de amenorréia.

( ) O aumento excessivo de peso materno pre-c. 
dispõe à microssomia fetal, e o aumento insu-
ficiente está associado ao crescimento intra-
uterino retardado.

( ) O excesso de peso materno é fator de risco d. 
para diabetes gestacional, síndrome hiperten-
siva arterial, mas não é para a tromboembolia, 
macrossomia fetal e prematuridade.

( ) As gestantes deverão ter ganho de peso e. 
semelhantes, não variando com seu Índice de 
Massa Corporal (IMC) inicial.

É 32. correto afirmar, sobre as complicações da cirur-
gia bariátrica.

( ) Náuseas persistentes podem ser causadas a. 
somente pela ingestão de determinadas 
medicações, sem a influência dos hábitos 
alimentares.

( ) O vômito parece ser um problema em poten-b. 
cial e tem sido descrito em pacientes opera-
dos, decorrendo geralmente da hipoalimenta-
ção ou da ingestão lenta de alimentos.

( ) As mudanças anatômicas que são realizadas c. 
durante a cirurgia bariátrica resultam em uma 
diminuição nas quantidades de nutrientes 
disponíveis para o paciente, e essa diminuição 
é semelhante em todas as técnicas cirúrgicas.

( ) As complicações nutricionais mais comuns d. 
das cirurgias para obesidade são as deficiên-
cias de ferro, folato e tiamina e excesso de 
vitaminas lipossolúveis.

( X ) Efeitos colaterais relacionados ao trato gas-e. 
trintestinal podem ocorrer após a cirurgia 
bariátrica. Esses efeitos dependem da técnica 
utilizada e incluem náuseas, vômitos, dor 
abdominal e constipação.
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Assinale a alternativa 37. correta.

( ) O balanço anti oxidante é importante para a a. 
integridade e o funcionamento da membrana 
celular, das proteínas celulares e dos ácidos 
nucléicos. A ação não enzimática no sistema 
antioxidante, tais como superóxido dismutase, 
catalase, glutationa peroxidase e glutationa 
redutase, é complementada por antioxidantes 
obtidos da dieta, que incluem as vitaminas C e 
E, os carotenóides e a glutationa.

( X ) O estresse oxidativo (desequilíbrio resultante b. 
do excesso de oxidantes e insuficiente pro-
teção antioxidante) que ocorre nas doenças 
intestinais inflamatórias provoca danos 
teciduais.

( ) Nas doenças intestinais inflamatórias as c. 
principais deficiências de minerais são de: - 
ferro, decorrente das perdas sanguíneas e da 
absorção diminuída desse mineral; - cálcio e 
magnésio, por ingestão precária, má absor-
ção, sem a ocorrência de perdas intestinais; 

- potássio, por perdas significativas através da 
diarréia e - zinco, pela má-absorção.

( ) Nas doenças intestinais inflamatórias as d. 
principais deficiências de vitaminas são de: - 
folato, devido à maior absorção com o uso da 
sulfassalazina; - cobalamina, por ingestão em 
excesso, má absorção e perdas intestinais.

( ) A diminuição da superfície absortiva sadia do e. 
intestino delgado resulta numa maior absor-
ção de nutrientes.

Assinale a alternativa 35. correta.

( ) A alteração na secreção de ácido clorídrico a. 
pelas células parietais do estômago, bem 
como do pepsinogênio, forma passiva da 
pepsina, hidrolisa parcialmente as proteínas 
alimentares e pode comprometer o processo 
digestivo.

( ) A deficiência de cobalamina por acloridria ou b. 
hipocloridria é mais comum em idosos, mas 
ela não ocorre pela insuficiência ou falta de 
fator intrínseco.

( X ) Nas gastropatias, a dispepsia é o termo usado c. 
para descrever um complexo de sintomas de 
desconforto e plenitude epigástrica, náusea, 
distensão pós-prandial e má digestão.

( ) As doenças intestinais inflamatórias são dis-d. 
túrbios agudos que recidivam espontanea-
mente e têm causas desconhecidas, mas pare-
cem ser de mediação imunológica e sofrer 
influência genética e ambiental.

( ) A deficiência nutricional é um achado comum e. 
nas doenças intestinais inflamatórias, devido à 
menor ingestão alimentar, às maiores perdas 
intestinais, à interação entre medicamentos 
e nutrientes, porém sem comprometimento 
nos processos de digestão e absorção de 
nutrientes.

Sobre as novas recomendações, é 36. correto afirmar:

( ) A EAR é utilizada para avaliar, ou seja, exami-a. 
nar a possibilidade de inadequação e planejar 
a dieta de indivíduos.

( ) A RDA (Recommended dietary allowance) é b. 
utilizada para calcular a EAR.

( ) A Recommended dietary allowance (ingestão c. 
dietética recomendada) é o nível de ingestão 
diária suficiente para atender à necessidade 
do nutriente, para aproximadamente 85 a 
98% de indivíduos saudáveis, de um determi-
nado grupo de mesmo sexo e estágio de vida.

( X ) A EAR (d. Estimated average requirement - neces-
sidade média estimada) é o valor de ingestão 
diária, estimado para atender às necessidades 
de metade (50%) dos indivíduos saudáveis de 
um grupo de mesmo sexo e estágio de vida.

( ) A RDA (e. Recommended dietary allowance) é 
utilizada para planejar dietas de grupos.
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Sobre queimadura, é 39. correto afirmar:

( ) A reação tecidual no local da lesão é definida a. 
como inflamação. A principal característica 
do processo inflamatório é a reação dos vasos 
sanguíneos, levando ao extravasamento de 
fluídos e células sanguíneas.

( ) As queimaduras, independentemente de b. 
sua causa, são acompanhadas por grandes 
mudanças metabólicas, imunes e endócrinas, 
e, determina lesões locais, mas não sistêmicas.

( ) As queimaduras modificam as relações entre c. 
a pressão transvascular e a permeabilidade 
capilar, promovendo a perda de líquidos e 
proteínas do compartimento extravascular, o 
que se caracteriza clinicamente como edema.

( X ) A inflamação serve para destruir, diluir ou eli-d. 
minar os agentes da lesão e regular uma série 
de eventos que reconstituem e cicatrizam o 
tecido lesado.

( ) As alterações sistêmicas causadas pela quei-e. 
madura incluem um intenso desequilíbrio 
hidroeletrolítico, determinado pelo desloca-
mento de grandes quantidades de líquidos e 
eletrólitos entre os vários compartimentos do 
organismo, caracterizando-se fundamental-
mente por hipernatremia e hipercalemia.

Assinale a alternativa 38. correta.

( ) A intolerância à lactose ocorre devido à falta a. 
da enzima que hidrolisa esse monossaca-
rídeo no cólon, levando à fermentação por 
bactérias e resultando na produção de gás 
carbônico, hidrogênio e ácidos orgânicos, que, 
juntamente com o efeito osmótico da lactose, 
provocam desconforto, náuseas, flatulência e 
diarréia.

( ) Na doença celíaca o glúten deflagra um qua-b. 
dro de enteropatia extensa, caracterizada por 
atrofia das vilosidades, hipoplasia das criptas 
e infiltração interepitelial das células intesti-
nais por plasmócitos, linfócitos, neutrófilos, 
eosinófilos e mastócitos.

( X ) A intolerância à lactose ocorre por deficiência c. 
na produção intestinal da enzima lactose β-D 
galactosidase, que hidrolisa o dissacarídeo 
lactose, presente no leite e derivados, em 
galactose e glicose.

( ) A atrofia das vilosidades provoca aumento na d. 
produção de enzimas produzidas na mem-
brana de borda em escova, dissacaridases e 
peptidases, bem como deficiência de carrea-
dores de nutrientes.

( ) Nas pancreopatias ocorre uma menor secre-e. 
ção de enzimas digestivas no intestino del-
gado, como, por exemplo, de α-amilase, pre-
judicando a digestão dos lipídeos, e de lipase, 
glicerol-éster hidrolase e colesterol esterase, 
prejudicando a digestão de triacilgliceróis, 
ésteres insolúveis de glicerol e ésteres de 
colesterol, respectivamente.
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Assinale a alternativa 40. correta.

( ) A a. Adequate intake (AI) (ingestão adequada) é 
utilizada quando (não) há dados suficientes 
para se estabelecer EAR e, conseqüentemente, 
a RDA (Recommended dietary allowance).

( ) A AI é baseada em níveis de ingestão ali-b. 
mentar determinada experimentalmente 
ou por aproximações da média de ingestão 
do nutriente por indivíduos aparentemente 
saudáveis.

( ) A UL (c. Tolerable upper intake level - Limite supe-
rior tolerável de ingestão) é o mais alto nível 
de ingestão habitual do nutriente que prova-
velmente coloca em riscos de efeitos adversos 
a saúde a maioria dos indivíduos de mesmo 
sexo e estágio de vida.

( ) O propósito das DRIs (d. Dietary Reference Intakes 
- Ingestão Dietética de Referências) passou 
de planejamento de dietas ao tratamento de 
doenças por deficiências de nutrientes em 
grupos populacionais, ou, no sentido mais 
amplo, para a recomendação de ingestão 
visando à adequada utilização do nutriente e 
redução do risco de doenças crônicas.

( X ) No planejamento de dietas de grupos, usar a e. 
EAR (Estimated average requirement), junta-
mente com o coeficiente de variação (CV) da 
ingestão da população alvo. Se não houver 
informações sobre o CV, assume-se que seja 
10%, ou seja, a RDA = 1,2 EAR.
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