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01 - Este caderno contém a Prova de Conhecimentos Gerais com 20 (vinte) 
questões, envolvendo Português 15 (quinze) e Legislação 05 (cinco) e a 
Prova de Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões, nos termos do 
item 4.1.2 do Edital de Abertura, numeradas de 01 a 15, 16 a 20 e 21 a 40, 
respectivamente.

02 - Você terá até 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para concluir este 
conjunto de Prova. Reserve os últimos 15 (quinze) minutos para o preen
chimento da Grade de Respostas.

03 - Não será permitido fazer perguntas em relação às questões formuladas: 
a interpretação faz parte da prova. Qualquer outra pergunta deverá ser diri
gida ao Fiscal em voz alta, ou bastando levantar o braço. As provas devem 
ser resolvidas individualmente e em silêncio, evitando distrair os demais 
candidatos ou perturbar a ordem.

04 - Verifique pelas páginas (01 a 07) se o seu caderno está completo.

05 - Vedado o uso de calculadora e aparelho celular durante a realização da 
prova, devendo este permanecer desligado.

06 - A prova deve ser resolvida individualmente e em silêncio, evitando 
distrair os demais candidatos ou perturbar a ordem.



07 - Todas as questões das provas apresentam só uma alternativa correta. 
Marque-a, preferencialmente com um "x" na Grade de Respostas. Cada 
questão da Prova de Conhecimentos Gerais vale 2,0 (dois) pontos e de Co
nhecimentos Específicos vale 3,0 (três) pontos, totalizando 100 (cem) pon
tos.

08 - Antes de marcar as respostas na grade, dê sua resposta na prova, pois 
resposta com mais de uma marcação, a que contiver rasura ou, ainda, 
aquela que tiver marca de corretivo líquido, assinalada a lápis e a que esti
ver em branca, será anulada.

09 - Não haverá, sob hipótese nenhuma, substituição de grades.

1 0 - 0  Cartão de Identificação e a Grade de Respostas deverão ser preen
chidos com caneta de cor azul ou preta.

11 - Não coloque qualquer sinal na grade de respostas que possa identificar 
a prova, pois tal conduta anulará a sua prova.

12 - Antes de começar a prova, preencha o Cartão de Identificação e acom
panhe o processo de desidentificação das provas.

13 - Os últimos 03 (três) candidatos da sala a entregarem a prova, deverão 
permanecer nesta, até o último* entregar a sua prova, e assinarão obrigatori
amente toda a documentação exigida pela Comissão Examinadora.

14 - A Prova de Conhecimentos Específicos será eliminatória, devendo o 
candidato obter, no mínimo, 30 (trinta) pontos nesta prova e nota final igual 
ou superior a 50 (cinquenta) pontos.

15 - Ao final da resolução da sua Prova devolva ao Fiscal da Sala, o cader
no de Provas e a Grade de Respostas, devidamente preenchida.

16 - Utilize o verso de sua ficha de inscrição para copiar as suas respostas, 
pois o gabarito preliminar da prova escrita estará disponível, após as 16:00 
(dezesseis) horas do dia 30/04/2012, no sítio: www.canudosdovale.com.br 
tendo o candidato os dias 02 a 04/05/2012 para o recurso de revisão de 
questões.
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PROVA DE. CQNHECiMENTOEGERAISt

RECEITA DE VIVER
Pedro Bloch

1 Viver é _________ , é iluminar, é amar. Viver é derrubar barreiras entre os homens
e o mundo. Compreender. Saber que, muitas vezes, nossa jaula somos nós mesmos que 
vivemos polindo as nossas grades ao invés delas nos libertarmos, nos levar a liberdade.
4 Procuro descobrir nos outros sua dimensão universal, única.Tenho o mundo dentro 
de mim. Um profundo respeito humano. Um enorme respeito a vida. Acredito nos homens. 
Até nos vigaristas. Procuro desenvolver um sentido que me permita uma identificação com
0 resto da humanidade. Não nado em piscina se tenho o mar. Por respeito a cada ser hu
mano em todos os cantos da terra, e por gostar de gente, gostar de gostar, é que encontro 
em cada indivíduo o reflexo do Universo.
10 As pessoas chamam de amor ao amor-próprio. Chamam de amor ao sexo. Cha
mam de amor a uma porção de coisas que não são amor. Enquanto a humanidade não 
definir o amor, enquanto não perceber que o amor é algo que independe da posse, do ego
centrismo, da planificação, do medo de perder, da necessidade de ser correspondido, o amor 
não será amor.
15 A gente só leva o que faz aos outros. Somos a consequência dessa ação. Não fa
zer... me deixa__________________.
17 Talvez uma coisa importantíssima da vida seja não vencer na vida, não se realizar.
18 O homem deve viver se realizando. Vão-se as ilusões, porém fica a esperança.
19 O realizado botou ponto final. Procuram-se realizados, mesmo que paulatinamen- 
te.
21 Não podemos viver, permanentemente, grandes momentos. Mas podemos cultivar 
sua______________ .
23 Acredito em milagre. Nada mais miraculoso que a realidade de cada instante. 
Acredita-se numa lei superior.
25 Acredita-se no sobrenatural. O sobrenatural seria o natural mal explicado, se o 
natural tivesse explicação.
27 Enquanto o homem não marcar um encontro consigo mesmo verá o mundo com 
prisma deformado. E construirá um mundo em que a lua terá prioridade. Um mundo mais 
lua do que luar.

01 - Ao ler o texto você percebeu que há lacunas, às quais você vai preencher com palavras 
ortograficamente corretas, assim:

I - espandir (L. 1) III - extenuado (L. 16) V - espectativa (L. 22)
11 - expandir IV - estenuadó VI - expectativa
O item que preenche corretamente é:

a) I - III - VI b) I - IV - V c) II - III - V d) II - III - VI e) II - IV - VI



02 - No texto o autor:

I - Defende a integração entre as pessoas como meio de tomar o mundo melhor.
II - Defende o amor como doação.

III - Defende a ideia de que a realização se dá a partir de uma transformação recíproca, 
entre as pessoas.

Assinale o item, se estiver correto:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente I e III.
d) Somente II e III
e) I, II e III.

03 - Analise as afirmativas quanto à morfologia das palavras:

I - Na frase “uma coisa importantíssima da vida” (L. 17) o adjetivo encontra-se no grau 
superlativo absoluto sintético.
II- O conetivo da oração “mesmo que” (L. 19) tem o mesmo valor de “contanto que”.

III - O termo “paulatinamente” (L. 19/20) é um advérbio.
IV - O vocábulo “lua” na última frase do texto tem o valor de um adjetivo.

Assinale se estiver correto:
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas II, III e IV.
e) Apenas I e IV.

04 - O item em que a palavra “que” não funciona como pronome relativo é:
a) ...um sentido que me permita (L. 6)
b) ...coisas que não são... (L. 11)
c) ...não perceber que... (L. 12)
d) ...só leva o que... (L. 15)
e) ...mundo em que... (L. 28)

05 - Analise os termos da oração abaixo, quanto à classificação sintática 
“A gente só leva o que se faz aos outros.”
Assinale o item incorreto:
a) Sujeito da oração subordinada - é inexistente.
b) Sujeito da oração principal - gente.
c) Verbo transitivo direto - leva.
d) Complemento do verbo “leva”- o.
e) Adjunto adverbial - só.
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06 - Você vai assinalar nos parênteses “V" ou “F” , conforme estejam as questões verdadei
ras ou falsas, em relação o uso do sinal de crase, considerando que no texto foram omitidos 
estes sinais:
( ) à liberdade (L. 3)
( ) à vida (L. 5)
( ) à cada ser humano (L. 7/8)
( ) à uma porção de coisas (L. 11)
A alternativa correta, de cima para baixo, é:

a) VVVF b) FVFV c) VVFF d) FVVF e) FVVV

07 - Na linha 19 o autor fez o uso correto da concordância nominal com o adjetivo mesmo. 
A seguir você tem uma série de concordâncias, sendo uma incorreta. Assinale-a:
a) A liberdade custa caro.
b) Seguem anexas as receitas de viver.
c) Ganhei bastantes manifestações de amor.
d) Alegria sempre é necessário.
e) As pessoas devem ficar alertas.

08 - Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal:
a) Custo acreditar num mundo luar.
b) Realização plena, todos aspiram a ela.
c) Esaueci a receita de viver.
d) Prefiro a riqueza à felicidade.
e) A felicidade a que visamos, existe.

09 - Esta questão refere-se à classificação da partícula “se”, diferentes formas percebidas no 
texto:

I - “... se tenho o mar”... (L. 7) conjunção integrante.
II - “... Vão-se as ilusões”... (L. 18) partícula expletiva.

III - “... Procuram-se realizados...” (L. 19) pronome apassivador,
IV - “... acredita-se no sobrenatural”... (L. 25) pronome apassivador.
V -"... se o natural tivesse.”... (L. 25/26) conjunção subordinada condicional.

Assinale se:
a) Somente I e II forem falsas.
b) Somente III, V e VI forem corretas.
c) Somente IV e V forem corretas.
d) Somente V e VI forem falsas.
e) Somente II, III e V forem corretas.

10 - Esta questão segue a mesma ordem da anterior, considerando o correto emprego dos 
tempos verbais das orações:



Enquanto o homem não sabe ( ) o que é o amor, não é ( ) feliz consigo mesmo.
Seria ( ) mais feliz se o amor era ( ) compreendido.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) VFFV b) FVVF c) FFVF d) VVVV e) FVFV

11 - Sabe-se que a letra x pode representar diferentes sons. Assinale a opção em que as 
palavras com x, na ordem em que aparecem na frase, têm os mesmos sons de "experiência" 
e "axila", respectivamente:
a) O excessivo conhecimento do servidor decorreu do exercício diário de uma boa leitura.
b) O gabarito exposto no mural é o mesmo anexo ao processo.
c) Existem documentos excedentes no processo.
d) O excepcional interesse público está expresso no artigo primeiro.
e) O excesso de trabalho fez o profissional relaxar na defesa.

12 - Marque a série que apresenta, respectivamente, os seguintes encontros vocálicos: di
tongo crescente, hiato e ditongo decrescente:
a) pai, poesia, mágoa
b) tua, viúva, cônscio
c) tênue, conteúdo, água
d) aquário, ruim, solidão
e) oblíquo, doido, quota

13 - Na frase: “A vida continua e você assiste à tevê, deitado, sentado, na proteção do lar”. 
Coloque “C” ou conforme estão Certas ou Erradas as questões, em relação ao reconhe
cimento das classes gramaticais. Portanto, no período citado há:
( ) dois adjetivos;
( ) dois pronomes;
( ) três verbos;
( ) quatro substantivos

Assinale a sequência correta, de cima para baixo:

a) C-C-E-C b) E-C-E-C c) C-E-E-C d) C-C-C-E e) E-E-C-E

14- A opção que apresenta falha ortográfica, considerando sua formação, é
a) insensato - insensatês.
b) poeta - poetisa.
c) polêmica - polemizar.
d) flor - inflorescência.
e) nutrir - nutrição.

X



15 - Assinale o item em que a justificativa do acento gráfico das palavras está incorreta-.
a) três - monossílabo tônico.
b) saída - “i” tônico, precedido de vogal.
c) trás - oxítona terminada em ás.
d) médio - paroxítona terminada em ditongo crescente.
e) chamaríamos - proparoxítona.

16 - Com base no parágrafo único do art. 19 da Lei Orgânica Municipal - LOM, o prazo de
validade dos concursos públicos será de até ____________ prorrogável uma vez por
___________. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
a) 01 (um) ano - mais 06 (seis) meses.
b) 01 (um) ano - igual período.
c) 01 (um) ano - mais 02 (dois) anos.
d) 02 (dois) anos - mais 01 (um) ano.
e) 02 (dois) anos - igual período.

17 - Segundo o art. 22 da LOM, os cargos em comissão, criados por Lei, em número e 
remuneração específica e com atribuições definidas de chefia, assistência ou assessora-
mento sâo de livre__________________ , observando os critérios e requisitos gerais de
provimento em cargos municipais. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna.
a) nomeação e demissão.
b) admissão e exoneração.
c) nomeação e exoneração.
d) admissão e demissão.
e) indicação do Prefeito Municipal.

18 - A Constituição Federal de 1988, no § 3o do art. 12, define que são privativos de brasi
leiro nato os cargos:

I - de Presidente do Senado Federal.
II - de Deputado Federal.
III - de Vereador Municipal.

São verdadeiras as afirmativas, exceto-.
a) Somente II e III.
b) Somente I e II.
c) Somente III.
d) Somente II.
e) Somente I.

19 - No inciso 11 do art. 2o da Lei Municipal n° 007/2001, temos que, Cargo em Comissão é
o conjunto de________________e responsabilidades cometidas a um servidor público, sob
forma de comissionamento, mantidas as características de criação por Lei, denominação 
própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada. Assinale a alternativa que pre
enche corretamente a lacuna.
a) deveres.



b) afazeres.
c) obrigações.
d) atribuições.
e) responsabilidades.

20 - Com base no art. 3o da Lei Municipal n° 007/2001, temos que o Nutricionista é:
a) um cargo público.
b) um emprego público.
c) um cargo comissionado.
d) uma função pública com direito a FG.
e) n.d.a.

prova de GQÊtmctMEmQS específicos

21 - Segundo o art. 196 da C.F. de 198S, a saúde é direito de todos e dever do Estado, ga
rantido mediante_________________que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
a) políticas sociais.
b) políticas públicas.
c) políticas de saúde.
d) políticas econômicas.
e) políticas sociais e econômicas.

22 - Com base no art. 147 da LOM compete ao Município no exercício de sua autonomia:
I - Promover a educação, a cultura e assistência social.
II - Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública.
III - Instituir programas de controle de natalidade, com a distribuição de 

anticoncepcionais e eventos educativos.
São verdadeiras as afirmativas:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) Somente I e II.
e) Somente II e III.

23 - Com base no art. 150 da LOM o sistema de saúde Municipal será regulamentado 
 . Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
a) por Lei Ordinária.
b) por Decreto do Poder Executivo.
c) por Decreto do Poder Legislativo.
d) através de Portaria da Secretaria de Saúde.
e) através da Edição de Regimento Próprio. f



24 - Analise os itens seguintes:

I - A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento 
especializado.

II - E obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autori
dades sanitárias.

III - É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento 
pré e perinatal.

Com base no que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA são verdadeiras as 
afirmativas:
a) Somente I e II.
b) Somente I e III.
c) Somente II e III.
d) Todas são verdadeiras.
e) Todas são falsas.

25 - De acordo com o art. 21 do ECA, o poder familiar será exercido:
a) pelo pai e pela mãe, sendo sempre respeitada a autoridade do pai.
b) em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe.
c) pelos pais, seguido dos avós.
d) principalmente pelo pai.
e) principalmente pela mãe.

26 - Com base, no art. 6o da Lei Federal n° 8.080/1990, a atuação do Sistema Único de 
Saúde - SUS, inclui a execução das seguintes ações, entre outras:

I - de vigilância sanitária.
II - de fiscalização.

III - de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

São verdadeiras as afirmativas, exceto:
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) Somente I e II.
e) Somente I e III.

27 - São princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme previsto no art. 7o da Lei 
Federal n° 8.080/1990.

I - participação da comunidade.
II - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

III - universalidade de acesso aos serviços de assistência em todos os níveis.

São verdadeiras as afirmativas:



a) Somente I e II.
b) Somente I e III.
c) Somente II e III.
d) Todas são verdadeiras.
e) Todas são falsas.

28 - A Lei Federal n° 8.142/1990, dispõe sobre a participação da comunidade no SUS. Para 
tanto, fez constar em cada esfera de governo os Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saú
de Municipais são compostos por representantes:

a) dos usuários.
b) do governo e dos usuários.
c) do governo, dos usuários, dos profissionais da saúde e dos prestadores de serviço.
d) do governo, dos usuários e dos profissionais de saúde.
e) do governo, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviço.

2 9 - 0  envelhecimento é um processo normal que começa na concepção e termina na mor
te. Os gerontologistas vêem o envelhecimento em termos de processo cronológico, biológi
co, psicológico e social. Essas alterações podem ser influenciadas por eventos da vida, 
enfermidades, genética e fatores sócio-econômicos e de estilo dç vida. Portanto, a idade 
fisiológica de uma pessoa reflete o estado de saúde, mas pode ou não refletir a idade cro
nológica. Os fatores de estilo de vida que parecem influenciar a idade fisiológica são:

I - regularidade do sono.
II - frequência de consumo <Je refeições balanceadas.
III - suficiência de atividade física.
IV - hábito de fumar.
V - extensão do consumo de álcool.

Com relação às afirmativas acima, está(ão) correta(s):
a) apenas I, II, III e V.
b) apenas II, III, IV e V.
c) apenas II, III e V.
d) apenas II e III.
e) Todas afirmativas estão corretas.

30 - O leite materno é inquestionavelmente o alimento de escolha para o lactente. A sua 
composição é elaborada para fornecer a energia e os nutrientes necessários nas quantidades 
apropriadas. Contém fatores imunológicos específicos e não específicos que sustentam e 
fortalecem o sistema imunológico imaturo do recém-nascido, e desta forma, protegem o 
corpo contra certas infecções. Por isto, a composição do leite materno é diferente daquela 
do leite de vaca em vários aspectos. /



Analise as afirmativas, e marque “F” se a afirmativa for correta e “F” se for falsa:
( ) A proteína fornece de 6 a 7% da energia no leite materno e 40% da energia no leite de 
vaca.
( ) O leite materno é 60% proteínas do soro (principalmente lactalbuminas) e 40% caseína. 
( ) O leite de vaca é 20% soro e 80% caseína.
( ) A lactose fornece 42% da energia no leite materno e apenas 30% da energia no leite de 
vaca.
( ) Os lipídeos fornecem 50% da energia nos leites matemos e de vaca.

A sequência correta de cima para baixo é:

a) V F V V V b) F V V V V c ) V V F V V  d ) F V V F V  e ) F V V V F

31 - Uma came submetida à cocção apresenta uma perda de 25%. Logo, para um porcio- 
namento de 150g e um fator de correção de 1,25, o per capita líquido e bruto serão, respec
tivamente:

a )  185g e 220g
b )  200ge 250g
c) 235g e 265g
d) 250g e 280g
e )  285g e 320g

32 - Fisiologicamente, a lactação está sob o controle de hormônios, principalmente os de 
origem hipofisária, cuja produção é influenciada por estímulos externos e emoções mater
nas. O início e a manutenção da lactação consistem em processos neuroendócrinos comple
xos. Sobre a lactação humana podemos afirmar que:

I - A prolactina é o hormônio que atua nas células alveolares, fazendo com que produzam 
o leite, especialmente a proteína.
II - A progesterona é considerada o principal hormônio inibidor da prolactina.

III - A hipófise anterior libera a ocitocina, que vai atuar nas células mioepiteliais que cir
cundam as células alveolares, contraindo-as.
IV - O leite dentro das células alveolares será ejetado para dentro dos duetos lactíferos, e 
este sistema é conhecido como reflexo de ejeção do leite.
V - A ansiedade ou angústia materna pode diminuir a vascularização e, consequentemente, 
prejudicar a ação da prolactina.
Estão corretas as afirmativas:
a) somente I, II e IV.
b) somente I, II, III e IV.
c) somente I, II, III e V.
d) somente II, III e IV;
e) I, II, III, IV e V.



33 - Enumere a 2a coluna de acordo com a Ia.

1- Fosfolipídios
2- Gorduras

3- Esteróis
4- Lipoprotelnas
5- Glicolipidios

( ) Substâncias lipídicas com estrutura em forma de anel.
( ) Combinações de gorduras, fosfolipídios e colesterol com 
proteínas.
( ) Apresentam uma combinação ligada a um lipídio.
( ) São formados por ácidos graxos.
( ) Depois das gorduras são os maiores componentes lipídicos 
do organismo.

A sequência correta, de cima para baixo é:
a) 3,1,2,4,5
b) 3,4,2,5,1
c) 3,4,5,2,1
d) 1,2,5,4,3
e) 2,4,3,5,1

34 - A Vitamina “E” possui um papel fundamental na proteção do organismo contra os 
efeitos prejudiciais das espécies de oxigênio reativas que são fonnadas metabolicamente ou 
encontradas no ambiente. Sobre a Vitamina “E” ainda podemos afirmar que:

Analise as afirmativas, e marque “E” se a afirmativa for correta e “F ” se for falsa:
( ) É absorvida na porção superior do intestino delgado pela difusão dependente de micelas.
( ) Como as outras vitaminas lipossolúveis, seu uso depende da presença de gordura da 
dieta e função biliar e pancreática adequadas.
( ) Em geral os alvos das manifestações clínicas da sua deficiência são os sistemas vascu
lar, reprodutor, gastrointestinal e respiratório.
( ) As melhores fontes são os produtos vegetais, principalmente os óleos.
( ) Em nível celular, uma deficiência de vitamina E é acompanhada pelo aumento na pero- 
xidação de lipídeos da membrana celular.

A sequência correta de cima para baixo é:
a) V, F, F, V, V.
b) V, V, F, V V.
c) V, V, V, F, V.
d) V, V, F, V, F.
e) F, V, F, V, V.

35 - Os alimentos são importantes para a saúde, mas quando estão estragados ou contami
nados por microorganismos podem transmitir doenças como intoxicações ou infecções 
alimentares, causando diarréia, vômito, febre e mal estar e, até mesmo causar a rnòrte. 
Quanto à contaminação, podemos afirmar: / '



a) os microorganismos têm facilidade em se multiplicarem em lugares secos.
b) o tempo que o alimento fica pronto até ser servido e distribuído, não interfere na multi
plicação de microorganismos.
c) os microorganismos suportam tudo, inclusive higiene e lugares limpos.
d) em temperaturas médias entre 20 e 40°C, meio úmido, pouco ácido ou alcalino, os mi
croorganismos se reproduzem rapidamente.
e) todo o ambiente deve ser limpo (paredes, portas, balcões, mesas, pisos, ralos, coifas, 
etc.); iniciando pelos lugares mais baixos terminando nos lugares mais altos.

36 - A doença celíaca é uma alteração a nível intestinal que ocorre nas microvilosidades. Os 
sintomas mais comuns são diarréia e desnutrição, decorrentes da má absorção de nutrientes, 
devido à atrofia da mucosa intestinal. Esta intolerância alimentar está associada especifica
mente a produtos oriundos de:

a) grãos de milho, aveia e soja;
b) grãos de soja, trigo e cevada;
c) grãos de trigo, centeio, aveia e cevada;
d) grãos de trigo, milho e farinha de mandioca;
e) farinha de milho, arroz e soja.

37  - As vitaminas cujas necessidades estão aumentadas durante os processos infecciosos 
são:

a) Ácido ascórbico, vitamina K e ácido pantotênico.
b) Complexo B, vitamina D e ácido pantotênico.
c) Ácido nicotínico, vitamina A e vitamina K.
d) Ácido nicotínico, vitamina D e complexo B.
e) Ácido ascórbico, vitamina A e complexo B.

38 - Enumere a 2a coluna de acordo com a Ia.

1- Fosfolipídios (
2- Gorduras (
3- Esteróis (
4 -  Lipoproteínas (
5- Glicolipídios ( 
nismo.

) Substâncias lipídicas com estrutura em forma de anel.
) Combinações de gorduras, fosfolipídios e colesterol com proteínas.
) Apresentam uma combinação ligada a um lipídio.
) São formados por ácidos graxos.
) Depois das gorduras são os maiores componentes lipídicos do orga-

A sequência correta, de cima para baixo é:

a) 3,1,2,4,5 b) 3,4,2,5,1 c) 1,2,5,4,3 d) 3,4,5,2,1 e) 2,4,3,5,1



39-  I - as fibras são a porção não-digerível dos carbohidratos e são valiosas para a 
digestão. Auxiliam a motilidade intestinal, diminuindo o volume das fezes, por existir em 
sua composição substâncias como lignina, hemicelulose e pectinas;

II - a água é enquadrada como um nutriente;
III - as vitaminas são os compostos orgânicos necessários ao crescimento normal e 

manutenção do organismo, mas em teores pequenos;
IV - as proteínas da carne e a albumina do leite e ovos têm valor mais elevado.

Estão corretas'.
a) as alternativas I e II estão corretas.
b) as alternativas III e IV estão corretas.
c) as alternativas I e III estão corretas.
d) as alternativas II e IV estão erradas.
e) as alternativas I, II e III estão erradas.

40 - Em relação à alimentação infantil, na introdução de alimentos:

a) cada novo alimento deverá ser oferecido isoladamente, para aí proceder a combinação de 
alimentos já testados.
b) a mesma deve ter consistência sólida, sendo de vários tipos, para variar a oferta à crian
ça.
c) deve ser oferecida à criança antes da mamada no seio, pois a criança estará com mais 
fome, incentivando assim a amamentação.
d) o adulto deve insistir em fazer a criança comer o alimento novo, obrigando-a a aprender 
a gostar de determinada comida.
e) evita-se respeitar a capacidade gástrica da criança.
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