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3015 - NUTRICIONISTA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 01 
Complete a lacuna: “Entende-se por _______ um conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde.” 
 
A) Vigilância epidemiológica; 
B) Vigilância sanitária; 
C) Vigilância ambiental; 
D) Vigilância ocupacional. 
 
QUESTÃO 02 
Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
incluído na Lei n.º 8.080/90, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. As ações e serviços de saúde voltados para o 

atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei; 

II. Caberá somente aos municípios, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena; 

III. O Sistema Único de Saúde (SUS) promoverá a 
articulação do Subsistema instituído por esta Lei com 
os Órgãos responsáveis pela Política Indígena do País; 

IV. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 

Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas I, II e III, apenas; 
C) As afirmativas III e IV, apenas; 
D) As afirmativas I, III e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 03 
A respeito do programa de Saúde do idoso presente no 
Pacto pela Vida, do SUS, analise as afirmativas abaixo, 
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
(   ) Para efeitos desse Pacto será considerada idosa a 

pessoa com 50 anos ou mais; 
(   ) Entre as diretrizes deste programa está a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável e a atenção 
integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

(   ) Uma das ações estratégicas deste programa é 
reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa 
nas Unidades de Saúde, como uma das estratégias de 
enfrentamento das dificuldades atuais de acesso. 

 
A) V, F, V; 
B) V, V, F; 
C) F, V, V; 
D) F, F, V. 

QUESTÃO 04 
Criado em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF) 
passou a ser tratado, no discurso governamental, como 
estratégia de reorientação dos modelos de atenção 
vigentes no Brasil articulada ao processo de 
descentralização das ações e serviços de saúde para os 
municípios brasileiros, sendo reafirmado como estratégia 
prioritária da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde 
(PNAB). Sobre o PSF, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A expansão e a qualificação da atenção básica, 

organizadas pela estratégia Saúde da Família, 
compõem parte do conjunto de prioridades políticas 
apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 

II. A ação de governo relativa ao PSF busca estimular a 
implantação de equipes de saúde da família, agentes 
comunitários de saúde e equipes de saúde bucal, nos 
municípios, visando à reorientação das práticas 
assistenciais básicas, com ênfase nas ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde; 

III. O público-alvo compreende a população residente na 
área de abrangência das Equipes de Saúde da Família, 
determinada mediante processo de territorialização 
realizado no âmbito do município. 

 
Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas II e III, apenas; 
C) As afirmativas I e III, apenas; 
D) Todas as afirmativas. 
 
QUESTÃO 05 
Em relação à Emenda Constitucional Nº 29/2000, assinale 
a afirmativa correta: 
 
A) Assegurou o financiamento das ações e serviços 

públicos de saúde, estabelecendo que as três esferas de 
governo aportem mensalmente recursos mínimos 
provenientes da aplicação de percentuais das receitas e 
determinando as suas bases de cálculo; 

B) Veta a vinculação de receita de impostos às ações e aos 
serviços de saúde; 

C) Determina como regra permanente, que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
recursos mínimos; 

D) Define que a partir de 2000 as aplicações de Estados, 
Distrito Federal e Municípios serão de pelo menos 25%. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Correlacione as funções dos nutrientes específicos para o 
desenvolvimento fetal e neonatal do cérebro: 
 
(1) Ferro; 
(2) Zinco; 
(3) Cobre; 
(4) Ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa. 
 
(   ) Síntese de DNA, liberação de neurotransmissores; 
(   ) Mielina, síntese de monoamina, metabolismo da 

energia neuronal e glial; 
(   ) Síntese dos neurotransmissores, metabolismo da 

energia neuronal e glial, atividade antioxidante; 
(   ) Formação de mielina, sinaptogênese. 
 
A opção que representa, de cima para baixo, a sequência 
correta é: 
 
A) 1, 4, 3, 2; 
B) 2, 1, 3, 4; 
C) 1, 4, 2, 3; 
D) 2, 4, 1, 3. 
 
QUESTÃO 12 
Existem diferentes métodos de avaliação nutricional, que 
devem estar de acordo com os objetivos do estudo, sendo 
classificados em diretos e indiretos. Para a vigilância 
nutricional, qual método direto é preconizado? 
 
A) Estatística vital; 
B) Antropométrico; 
C) Bioquímico; 
D) Clínico. 
 
QUESTÃO 13 
Conforme Ornellas, os principais objetivos da preparação 
técnica dos alimentos são: 
 
A) Nutricionais, estéticos, digestivos, sensoriais e 

econômicos; 
B) Nutricionais, higiênicos, curativos, sensoriais e 

econômicos; 
C) Nutricionais, higiênicos, digestivos, medicinais e 

econômicos; 
D) Nutricionais, higiênicos, digestivos, sensoriais e 

econômicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
Identifique qual o mineral é conhecido por potencializar a 
ação da Insulina e foi identificado como ingrediente ativo 
no “fator de tolerância à glicose”: 
 
A) Boro; 
B) Cromo; 
C) Ferro; 
D) Iodo. 
 
QUESTÃO 15 
Conforme Resolução CFN 334/2004, no Art. 7°, no 
contexto das responsabilidades profissionais do 
nutricionista são vedadas as seguintes condutas, exceto: 
 
A) Realizar consultas e diagnósticos nutricionais, bem 

como prescrição dietética, através da Internet ou 
qualquer outro meio de comunicação que configure 
atendimento não presencial; 

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

C) Solicitar, permitir, delegar ou tolerar a interferência de 
outros profissionais não nutricionistas ou leigos em suas 
atividades e decisões profissionais; 

D) Prescrever tratamento nutricional ou outros 
procedimentos somente após proceder à avaliação 
pessoal e efetiva do indivíduo sob sua responsabilidade 
profissional. 

 
QUESTÃO 16 
Para o planejamento de dietas e cardápios, é essencial o 
conhecimento do Indicador de Parte Comestível (IPC), que 
é uma constante obtida: 
 
A) Pela relação do Peso Bruto do alimento (em gramas) e 

do Peso Líquido do alimento (em mililitros); 
B) Pela relação do peso do alimento processado (em 

gramas) e do peso do alimento no estado inicial (em 
gramas); 

C) Pela relação do peso bruto do alimento (em gramas) e 
do peso líquido do alimento (em gramas); 

D) Pela relação do peso do alimento processado (em 
gramas) e do peso do alimento no estado inicial (em 
mililitros). 
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QUESTÃO 17 
Conforme a Portaria 272/98 do Ministério da Saúde, os 
critérios para a avaliação do cumprimento dos itens do 
Roteiro de Inspeção, visando a qualidade e segurança da 
Nutrição Parenteral (NP), baseiam-se no risco potencial 
inerente a cada item. Sobre este tema, correlacione a 
primeira com a segunda coluna e em seguida marque a 
opção correta. 
 
(1) Imprescindível; 
(2) Necessário; 
(3) Recomendável; 
(4) Informativo. 
 
(   ) Aquele item que pode influir em grau menos crítico na 

qualidade e segurança da NP; 
(   ) Aquele item que pode influir em grau crítico na 

qualidade e segurança da NP; 
(   ) Aquele que oferece subsídios para melhor 

interpretação dos demais itens, sem afetar a 
qualidade e a segurança da NP; 

(   ) Aquele item que pode influir em grau não crítico na 
qualidade e segurança da NP. 

 
A opção que representa, de cima para baixo, a sequência 
correta é: 
 
A) 1, 2, 3, 4; 
B) 2, 1, 3, 4; 
C) 1, 2, 4, 3; 
D) 2, 1, 4, 3. 
 
QUESTÃO 18 
Em Técnica Dietética, chama-se de Divisão Simples, a 
operação em que o alimento é fracionado em partes, 
sendo os métodos mais empregados: 
 
A) Espremer, moer e triturar; 
B) Cortar/picar, moer e triturar; 
C) Cortar/picar, centrifugar, triturar; 
D) Moer, sovar, triturar. 
 
QUESTÃO 19 
As atribuições do nutricionista dentro da Equipe 
Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), conforme 
a RDC 63/00, são as seguintes, excetuando-se: 
 
A) Elaborar a prescrição dietética com base nas diretrizes 

estabelecidas na prescrição médica; 
B) Garantir o registro claro e preciso de todas as 

informações relacionadas à evolução nutricional do 
paciente; 

C) Indicar e prescrever a TNE (Terapia Nutricional 
Enteral); 

D) Selecionar, adquirir, armazenar e distribuir, 
criteriosamente, os insumos necessários ao preparo da 
NE (Nutrição Enteral), bem como a NE (Nutrição 
Enteral) industrializada. 

 

QUESTÃO 20 
A prevalência de desnutrição energético-proteica (DEP) 
em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) é elevada, 
tendo como causas: 
 
A) Aumento do catabolismo proteico e aumento do apetite 

pela ação das citocinas pró-inflamatórias; 
B) Redução do catabolismo proteico e redução do apetite 

pela ação das citocinas pró-inflamatórias; 
C) Aumento do catabolismo proteico e manutenção do 

apetite pela ação das citocinas pró-inflamatórias; 
D) Aumento do catabolismo proteico e redução do apetite 

pela ação das citocinas pró-inflamatórias. 
 
QUESTÃO 21 
Para aferir as circunferências, utiliza-se a fita inelástica. Ao 
realizar as medidas, deve-se atentar para a posição linear 
e horizontal da fita, evitando compressão ou folga dos 
tecidos. A variação máxima aceita entre duas medidas 
consecutivas é de: 
 
A) 0,5 cm, para as grandes circunferências (como quadril, 

cintura e coxa), e 0,5 cm, para as pequenas (como 
braço, tornozelo e pescoço); 

B) 0,5 cm, para as grandes circunferências (como quadril, 
cintura e coxa), e 01 cm, para as pequenas (como 
braço, tornozelo e pescoço); 

C) 1,0 cm, para as grandes circunferências (como quadril, 
cintura e coxa), e 0,5cm, para as pequenas (como 
braço, tornozelo e pescoço); 

D) 1,0 cm, para as grandes circunferências (como quadril, 
cintura e coxa), e 01 cm, para as pequenas (como 
braço, tornozelo e pescoço). 

 
QUESTÃO 22 
O processo de Educação Nutricional em Diabetes é 
contínuo e tem como objetivos, exceto: 
 
A) Dependência quanto a trocas alimentares; 
B) Adesão ao plano alimentar prescrito; 
C) Independência quanto a trocas alimentares; 
D) Conscientização da influência das escolhas alimentares 

no controle glicêmico. 
 
QUESTÃO 23 
As dietas balanceadas caracterizam-se pela seguinte 
composição nutricional: 
 
A) 25% a 30% de gorduras, 50% a 60% de carboidratos 

e 10% a 20% de proteínas; 
B) 20% a 30% de gorduras, 55% a 60% de carboidratos 

e 15% a 20% de proteínas; 
C) 15% a 20% de gorduras, 30% a 45% de carboidratos 

e 20% a 30% de proteínas; 
D) 20% a 30% de gorduras, 45% a 60% de carboidratos 

e 10% a 20% de proteínas. 
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QUESTÃO 24 
Correlacione as Fases de Intervenção com os Métodos de 
Prevenção para a obesidade. 
 
(1) Prevenção primária; 
(2) Prevenção secundária; 
(3) Prevenção terciária. 
 
(   ) Considerar cirurgia bariátrica; 
(   ) Rastrear e diagnosticar usando IMC; 
(   ) Educar o público, promover alimentação saudável e 

atividade física regular; 
(   ) Tratar com intervenção de estilo de vida/ 

comportamental e medicamentos. 
 
A opção que representa, de cima para baixo, a sequência 
correta é: 
 
A) 2, 1, 3, 1; 
B) 3, 1, 1, 2; 
C) 3, 2, 1, 3; 
D) 2, 1, 2, 3. 
 
QUESTÃO 25 
O plano alimentar de uma criança com Diabetes Mellitus 
tipo 1 implica em: 
 
A) Evitar açúcares de absorção rápida, 50-60% de 

carboidratos, 15% de proteínas, 30% de gorduras; 
B) Consumir açúcares de absorção rápida, 30-40% de 

carboidratos, 35% de proteínas, 30% de gorduras; 
C) Evitar açúcares de absorção rápida, 50-60% de 

carboidratos, 30% de proteínas, 10-15% de gorduras; 
D) Evitar açúcares de absorção rápida, 20-30% de 

carboidratos, 15% de proteínas, 60% de gorduras. 
 
QUESTÃO 26 
A maioria das anemias é causada pela falta de nutrientes 
necessários para a síntese normal de eritrócitos. Marque a 
opção que cita corretamente 03 destes nutrientes: 
 
A) Ferro, vitamina B12 e vitamina A; 
B) Vitamina B12, magnésio e ferro; 
C) Ácido ascórbico, vitamina K e ferro; 
D) Ferro, vitamina B12 e ácido fólico. 
 
QUESTÃO 27 
A dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 
é um padrão alimentar que reduz a Hipertensão Arterial. 
Ela consiste em usar alimentos ricos em fibras e pobres 
em gorduras, além de uma combinação de alimentos ricos 
nos seguintes minerais: 
 
A) Cálcio, potássio e magnésio; 
B) Sódio, cálcio e magnésio; 
C) Zinco, iodo e sódio; 
D) Magnésio, zinco e fósforo. 
 
 

QUESTÃO 28 
Com relação à interação medicamentos e alimentos, 
marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) Os antibióticos ciprofloxacino e tetraciclina têm sua 

absorção prejudicada por laticínios e alimentos ou 
bebidas fortificados com cálcio; 

(   ) Uma dieta rica em fibras pode reduzir a absorção de 
antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina 
levando a perda do efeito terapêutico; 

(   ) O ferro é mais bem absorvido quando ingerido com 
água e de estômago vazio; 

(   ) A absorção da digoxina é prejudicada por alimentos 
ricos em fitatos, como farelo de trigo ou farinha de 
aveia. 

 
A opção que representa, de cima para baixo, a sequência 
correta é: 
 
A) V, F, V, V; 
B) F, V, V, F; 
C) V, V, V, V; 
D) F, F, V, V. 
 
QUESTÃO 29 
Em relação à alimentação do lactente marque a alternativa 
correta: 
 
A) A amamentação deve ir somente até 12 meses de 

idade; após este período à criança deve ser introduzida 
à alimentação da família; 

B) As primeiras papas devem ser ofertados aos 06 meses 
de idade, juntamente com o leite materno; 

C) A amamentação exclusiva deve ser realizada até os 12 
meses de idade; 

D) Em dias muito quentes é apropriado ofertar água para 
o lactente com menos de 6 meses de idade. 

 
QUESTÃO 30 
Na dislipidemia, o uso de fitosteróis deve ser parte das 
mudanças de estilo de vida e estão indicados para: 
 
A) Indivíduos com colesterol elevado e que estejam sob 

risco cardiovascular baixo ou intermediário, que não se 
qualifiquem para tratamento farmacológico; 

B) Indivíduos com pressão arterial elevada e que estejam 
sob risco cardiovascular baixo ou intermediário, que não 
se qualifiquem para tratamento farmacológico; 

C)  Indivíduos com triglicerídeos elevados e que estejam 
sob risco cardiovascular baixo ou intermediário, que não 
se qualifiquem para tratamento farmacológico; 

D) Indivíduos com glicemia elevada e que estejam sob 
risco cardiovascular baixo ou intermediário, que não se 
qualifiquem para tratamento farmacológico. 
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