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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,75) 

A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. Sobre a prática da Bioética, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
 
( 1 ) Código de Nuremberg (   ) Norteia a prática cotidiana de diferentes profissões, baseando-

se em princípios que definem direitos, deveres e 
responsabilidades. 

( 2 ) Código de Deontologia (   ) Estabelece que as pessoas que serão submetidas a uma 
pesquisa devem ser capazes de dar consentimento e devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção. 

( 3 ) Termo de assentimento (   ) Explicita os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 
participação na pesquisa, além dos benefícios esperados 
dessa participação, apresentando as providências e cautelas 
para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas. 

( 4 ) Termo de consentimento 
livre e esclarecido 

(   ) Elaborado em linguagem acessível para os menores ou para 
os legalmente incapazes, tem como objetivo explicitar a 
anuência deles em participar da pesquisa, sem prejuízo do 
consentimento de seus responsáveis legais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 4 2 
B) 2 1 4 3 
C) 2 4 3 1 
D) 3 2 1 4 
E) 4 3 2 1 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, prevê 

A) a integração dos serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

B) a integração compulsória, em tempo de paz, dos serviços de saúde das Forças Armadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

C) a criação de Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 
ensino fundamental e superior. 

D) um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território estadual, abrangendo 
questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

E) a autonomia das ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), frente à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 03 (Peso 0,50) 

Para receberem os recursos de que trata o art. 3° da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 

A)  o Fundo de Saúde, o Plano de Saúde, a Renda per capta. 
B)  os Relatórios de Gestão, a Previdência Social, o Plano de Saúde. 
C)  o Fundo de Saúde, a Previdência Social, os Relatórios de Gestão. 
D)  o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão. 
E)  os Relatórios de Gestão, a Renda per capta, o Conselho de Saúde. 
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Questão 04 (Peso 0,75) 

A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) “[...] tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 
a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” 
(MTE, 2007, p.1).  

Sobre as medidas de proteção e segurança nos serviços de saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em caso de exposição acidental ou incidental, devem ser seguidas rigorosamente as medidas 
de proteção previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

(   ) Todo local onde exista possibilidade de exposição à agente biológico deve ter lavatório 
exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 
descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

(   ) Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para outro 
posto de trabalho, que implique mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao 
médico coordenador ou responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V F 
E) F V V 

Questão 05 (Peso 0,75) 

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima à vida das 
pessoas. 

(   ) Considera o sujeito em sua diversidade e dimensão individual, buscando produzir um modelo de 
atenção fragmentada e sem vínculos. 

(   ) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. 

(   ) Tem como objetivo atender às demandas por serviços de saúde de menor complexidade, por 
isso não utiliza qualquer tipo de tecnologia para auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde que surgem com maior frequência em seu território. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F F V 
B) V V F V F 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 06 (Peso 0,75) 

Com base nos conceitos de planejamento, monitoramento e avaliação de serviços e programas de 
saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Planejamento (   ) Processo de identificação dos problemas e as prioridades de 
intervenção e estabelecimento das ações que podem solucionar os 
problemas e determinar quem são os responsáveis pela execução 
dessas ações 

(2) Monitoramento (   ) Processo sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores e da execução das ações do programa visando à 
obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a 
tomada de decisão, bem como a identificação, solução e redução de 
problemas e a correção de rumos. 

(3) Avaliação de 
Programa 

(   ) Conjunto de procedimentos, segundo métodos convenientes, que 
visa à consecução de determinado propósito. Consiste em decidir 
com antecedência o que é necessário fazer para mudar condições 
que são insatisfatórias no presente e evitar que as condições que 
são satisfatórias se deteriorem no futuro. 

  (   ) Apreciação do desempenho por meio de coleta e análise 
sistemáticas de informações sobre características, processos e 
impactos de um programa, com base em critérios de eficiência, 
eficácia e efetividade, de forma a gerar recomendações para 
aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 
B) 1 2 1 3 
C) 2 3 2 1 
D) 2 3 1 2 
E) 3 2 1 2 

Questão 07 (Peso 0,75) 

Avedis Donabedian é reconhecido pelos profissionais de saúde envolvidos com a garantia de qualidade 
em saúde como uma autoridade em todos os aspectos dessa linha de estudo, principalmente nas 
questões teóricas e práticas de monitoração e avaliação de qualidade. Desenvolveu estudos e trabalhos 
na área de qualidade na prestação de saúde e de saúde pública. Estudou epidemiologia e administração 
de serviços de saúde em Harvard e apresentou a trilogia da qualidade baseada em sete pilares: eficácia, 
eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade de custos. 

Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem 
benefício à população.  

(   ) A eficiência inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a 
mais eficiente é a de menor custo. 

(   ) A eficácia diz respeito a resultados, a produtos decorrentes de uma atividade. Trata-se da 
escolha da solução certa para determinado problema ou necessidade.  

(   ) A eficácia é mais abrangente que a efetividade, na medida em que esta indica se o objetivo foi 
atingido, enquanto a eficácia mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população 
visada. 

(   ) A eficiência é uma medida normativa do alcance dos resultados. A eficiência está voltada para a 
melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os 
recursos sejam aplicados da forma mais racional possível. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 08 (Peso 0,50) 

A avaliação da qualidade em serviços de saúde deve contemplar, segundo Donabedian (1980), três 
componentes fundamentais: 

A) estrutura, processo e resultado. 
B) processo, resultado e equidade. 
C) estrutura, resultado e mensuração. 
D) estrutura, processo e oportunidade de acesso. 
E) efetividade, oportunidade de acesso e estrutura.  

Questão 09 (Peso 0,50) 

A aprovação unânime das diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão 
no Conselho Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o país está diante de um novo marco para o 
setor. “[...]. Os ‘termos de compromisso de gestão’, que deverão ser aprovados nos respectivos 
conselhos de saúde, vão implicar a qualificação dos processos de planejamento, programação e 
avaliação das políticas de saúde. 
[...] Além de atuar no acompanhamento da execução dos termos de compromisso, a ação dos conselhos 
de saúde será fundamental no processo de implantação dos Pactos pela Saúde em todo o país. Os 
conselheiros - voz ativa do controle social na saúde - precisam estar atentos e cobrar, em nome da 
população brasileira, que os gestores locais firmem o quanto antes os respectivos termos de 
compromisso de gestão. [...]. (CNS, 2015) 

Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/webpacto/materias/materia01.htm>. Acesso em: 18, 
dez. 2015. (Adaptado) 

Sobre os aspectos normativos e organizacionais do SUS propostos pelo Pacto pela Saúde, é correto 
afirmar que 

A) os conselhos de saúde continuam sem o poder de decisão e deliberação, mesmo com a 
aprovação do pacto pela saúde. 

B) os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde reiterados foram: regionalização, 
financiamento, centralização, programação pactuada e integrada, participação e controle social 
com a aprovação do pacto pela saúde. 

C) a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, 
regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos, cabem às secretarias de saúde, 
dentre as premissas da descentralização estabelecidas nas diretrizes para a gestão do SUS. 

D) o Pacto pela Saúde, de fato, traz inúmeros benefícios para a organização e o melhor 
gerenciamento do sistema de saúde brasileiro, em todos os seus aspectos; entretanto, esse pacto 
foi aprovado pelo conselho nacional de saúde sem ser avaliado pela comissão intergestores 
tripartite. 

E) as ações prioritárias a serem pactuadas entre estados/regiões/municípios no Pacto pela Vida são: 
saúde do idoso; controle do câncer de colo do útero e de mama; redução da mortalidade materna 
e infantil; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; 
promoção da saúde; e fortalecimento da atenção básica. 

Questão 10 (Peso 0,50) 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, nos artigos que tratam da SAÚDE, as instituições 
privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de forma _______________, mediante contrato 
de direito _______________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) direta / público 
B) direta / privado 
C) indireta / privado 
D) complementar / público 
E) complementar / privado 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Quando transcorridos mais de 20 anos de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, 
o Governo Federal aprovou o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

Sobre a organização do SUS e o planejamento da saúde, de acordo com o decreto nº 7.508/2011, é 
correto afirmar que 

A) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal ao local. 
B) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela rede 

hospitalar e ambulatorial especializada. 
C) as instituições das Regiões de Saúde não precisam mais observar o cronograma pactuado nas 

Comissões Intergestores dos entes federativos. 
D) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 

complexidade e densidade tecnológica, passaram a ser “porta de entrada” principal do sistema de 
saúde municipal. 

E) o contrato organizativo da ação pública da saúde fica instituído, permitindo se firmar acordo de 
colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à 
saúde. 

Questão 12 (Peso 0,75) 

Sobre as competências do Governo Federal, Estados, Municípios e do Distrito Federal, nos seus 
respectivos âmbitos, na área de vigilância em saúde ambiental, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Compete ao Governo Federal coordenar as ações de monitoramento dos fatores não biológicos 
que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Municípios coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Estados coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Governos dos Estados da federação coordenar as ações de monitoramento dos 
fatores não biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F  
B) V V F V  
C) V F F V  
D) F V V F  
E) F F V V  

Questão 13 (Peso 0,75) 

Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica instituído no Brasil em 1975, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A vigilância epidemiológica foi desenvolvida a partir da necessidade de se controlar as doenças 
transmissíveis. 

(   ) O marco regulatório que norteia as ações de vigilância epidemiológica é o Código Sanitário 
Brasileiro, surgidos desde 1851. 

(   ) O modelo de atuação da Vigilância Epidemiológica vem sendo modificado para atender às 
necessidades dos sistemas locais de saúde. 

(   ) A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade 
sanitária, tendo validade apenas quando for feita pelo profissional de saúde, chama-se 
notificação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V V 
B) V V V F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 

 



Processo Seletivo Unificado para Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde 
Edital nº 002/2015 

Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente com Graduação em Nutrição 
(Código 085) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 6

 

 

Questão 14 (Peso 0,75) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o 
referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, 
no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela 
formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando articular suas ações com as demais redes de 
proteção social, com ampla participação e controle social” (BRASIL, 2014, p.1). 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html. Acesso em: 25, dez. 2015. 

Um dos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde instituída pelo Ministério da Saúde é 

A) valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. 
B) implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e ambulatorial 

especializada. 
C) implantar e implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e 

ambulatorial especializada. 
D) valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 

desenvolvimento das ações de promoção e prevenção da saúde. 
E) ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática, 

incentivando expressivamente novas formas de parceria público-privada. 

Questão 15 (Peso 0,75) 

_____________________ é o “sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos 
para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que 
garantam a proteção e a promoção da saúde da população”. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Vigisanitária 
B) Vigi-adverso 
C) Tecnovigilância 
D) Farmacocinética 
E) Farmacodinâmica 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,75) 

Sabe-se que inúmeras alterações do metabolismo e do estado nutricional podem afetar a qualidade de 
vida dos pacientes portadores de HIV/Aids. 

Em relação à terapia dietética destes pacientes, é correto afirmar que 

A) o consumo de lipídios não deve ser restringido, exceto quando há esteatorreia. 
B) a ingestão de carboidratos deve ser reduzida, contribuindo com, no máximo, 50% do valor energético 

total. 
C) o consumo de alimentos secos e a restrição do consumo de líquido deve ser a orientação para aliviar 

a xerostomia. 
D) a suplementação de vitaminas e minerais não é necessária, pois não ocorre deficiência destes 

nutrientes nos pacientes com HIV. 
E) a ingestão de alimentos ricos em fibras insolúveis (cereais integrais, verduras e legumes com casca) 

deve ser aumentada na ocorrência de diarreia.  

Questão 17 (Peso 0,50) 

Sobre o cuidado nutricional em pacientes com neuropatias, é correto afirmar que 

A) o uso de espessantes na dieta de pacientes neurológicos, não é permitido. 
B) a textura dos alimentos ofertados deverá ser sempre líquida, a fim de evitar a disfagia. 
C) a via oral deve ser sempre evitada, dando-se preferência para a terapia nutricional enteral. 
D) o metabolismo e as necessidades nutricionais não são alterados pelas lesões no sistema nervoso. 
E) a disfagia é um problema comum em pacientes neurológicos, portanto deve ser priorizada a oferta de 

alimentos e bebidas que reduzam o risco de engasgos, tosse, aspiração e asfixia. 
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Questão 18 (Peso 1,00) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença cardiovascular (DCV) é a principal causa 
de óbito no mundo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009 apud SANTOS et al, 2013, p.4). Apesar das DCV 
apresentarem um amplo espectro de síndromes clínicas, elas têm como principal causa as doenças 
correlacionadas à aterosclerose.  

Sobre a conduta nutricional na prevenção e tratamento das DCV, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os ácidos graxos trans relacionam-se fortemente com o risco cardiovascular, especialmente, 
em razão de aumentarem a concentração plasmática de colesterol e de LDL-colesterol. 

(   ) O consumo de gordura insaturada é, classicamente, relacionado com a elevação do LDL-
colesterol plasmático e o aumento de risco cardiovascular, por isso seu consumo deve ser 
reduzido. 

(   ) A substituição de gordura saturada na dieta por mono e poli-insaturada é considerada uma 
estratégia para o melhor controle da hipercolesterolemia e, consequentemente, redução da 
chance de eventos clínicos. 

(   ) Os alimentos ricos em colesterol, como camarão, carnes bovinas, óleos de soja e milho, 
devem ser restringidos na dieta, devido à associação entre o alto consumo de colesterol e 
uma maior incidência de aterosclerose. 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F V V V 
E) F V V F 

Questão 19 (Peso 0,50) 

A terapia dietética via oral para um paciente com câncer deve ter adaptações alimentares considerando 
a presença de sintomas, como a saciedade precoce nesses pacientes.  

Na presença de saciedade precoce, a recomendação é 

A) oferecer somente líquidos.  
B) evitar alimentos gordurosos. 
C) aumentar a oferta de lipídios. 
D) reduzir o número de refeições. 
E) realizar refeições com volumes maiores. 

Questão 20 (Peso 0,50) 

“O conhecimento das alterações metabólicas induzidas pela queimadura contribui para que os pacientes 
grandes queimados tenham [...] maior sobrevida e melhor qualidade de vida” (BEÇA et al, 2010 apud 
STEIN; BETTINELLI; VIEIRA, 2013, p. 238), além de auxiliar na escolha da terapia nutricional adequada. 

Em relação à conduta dietética nos pacientes queimados, é correto afirmar que 

A) a alimentação para pacientes grandes queimados deve ser, exclusivamente, por via oral. 
B) a redução do gasto energético contribui para a instalação de obesidade nesses pacientes. 
C) o gasto energético do grande queimado deve considerar a extensão da Superfície Corpórea 

Queimada (SCQ) do paciente. 
D) a oferta excessiva de proteína pode resultar em maior lipogênese e, consequentemente, aumento da 

produção de gás carbônico, desejável nesses pacientes. 
E) o aumento da ingestão de proteínas, devido ao catabolismo proteico e ao processo de cicatrização, é 

recomendado com o objetivo de garantir um balanço nitrogenado negativo. 
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Questão 21 (Peso 1,00) 

A terapêutica da esofagite tem como objetivo reduzir a secreção ácida e aumentar a pressão do esfíncter 
esofagiano inferior. 

Em relação às recomendações dietéticas na esofagite, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Deve-se evitar líquidos durante as refeições.  
(   ) Deve-se ofertar dieta hipercalórica para promover ganho ponderal. 
(   ) Recomenda-se realizar refeições com menor quantidade e maior frequência. 
(   ) Deve-se proibir alimentos que reduzem a pressão do esfíncter, como: leite e café. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V F V V 
D) F V F V 
E) F F F V 

Questão 22 (Peso 0,75) 

A resposta inflamatória sistêmica presente no paciente com sepse vem acompanhada de alterações do 
metabolismo, que podem acarretar perda acelerada de massa muscular (AMB; ANS, 2009, p.3). A 
reposição de_________________ pode melhorar o estado nutricional e clínico do paciente séptico, pois 
mantém a integridade da mucosa intestinal, já que esta pode sofrer injúria nos casos de sepse. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) niacina 
B) glutamina 
C) riboflavina 
D) vitamina D 
E) vitamina B12 

Questão 23 (Peso 0,50) 

O diagnóstico nutricional resulta de informações obtidas pela anamnese nutricional, contendo dados 
dietéticos, antropométricos, bioquímicos e de composição corporal. Na consulta com o nutricionista, o 
paciente compareceu com seus exames, sendo calculado o Índice de Creatina e Altura (ICA) igual a 
70%. 

Baseado no ICA, o diagnóstico nutricional deste paciente é 

A) eutrofia. 
B) sobrepeso. 
C) desnutrição. 
D) obesidade grau 1. 
E) obesidade grau 2. 

Questão 24 (Peso 0,50) 

O período pré-escolar engloba a idade de dois a seis anos, sendo esse um período crítico na vida da 
criança, quando se torna necessária e importante a construção de hábitos. 

Em relação à alimentação na fase pré-escolar, é correto afirmar que 

A) o ideal é deixar a criança alimentar-se sempre que desejar, sem horários fixos.  
B) a oferta de um novo alimento não deve ser imposta, caso haja rejeição pela criança. 
C) o esquema alimentar deve ser composto por três ou quatro refeições diárias, sendo três principais e 

um lanche.  
D) a criança ter neofobia (rejeição a uma grande variedade de alimentos) é comum nessa fase, 

caracterizando o padrão alimentar como restrito. 
E) o tamanho das porções dos alimentos nos pratos deve estar de acordo com o grau de aceitação da 

criança, portanto ela não deve ser obrigada a comer tudo que está no prato. 
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Questão 25 (Peso 0,75) 

Uma menina de seis anos de idade foi encaminhada pelo pediatra ao serviço de nutrição com o 
diagnóstico de obesidade. Para essa situação hipotética, uma orientação dietética eficiente é 

A) propor uma dieta hipolipídica e hiperprotéica. 
B) evitar dieta rígida, pois pode levar à diminuição da velocidade de crescimento. 
C) sugerir uma dieta hipocalórica, sendo o objetivo do tratamento a perda de peso rápida. 
D) manter uma dieta normocalórica, com restrição de alimentos ricos em lipídios e carboidratos. 
E) propor a redução da quantidade de alimentos consumidos pela criança, indicando o consumo de 

alimentos diet e light. 

Questão 26 (Peso 0,75) 

Alguns grupos etários são mais suscetíveis à ocorrência de anemia ferropriva, como lactentes e os pré-
escolares. Crianças, que já estão recebendo alimentação complementar, devem incluir o consumo de 
________________ na refeição, pois este alimento possui, conjuntamente, teor aumentado e alta 
biodisponibilidade de ferro.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) ovo 
B) soja 
C) espinafre 
D) beterraba 
E) carne bovina 

Questão 27 (Peso 0,75) 

A hipovitaminose A tornou-se um problema de saúde pública pela morbimortalidade provocada, 
principalmente, em crianças. O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, do Ministério da 
Saúde, recomenda, para crianças em áreas de risco, a administração de suplementos de vitamina A oral, 
sendo a dose recomendada de ____________UI, _______ vez(es), a cada seis meses, para crianças de 
12 a 59 meses de forma preventiva. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) 50.000 / uma 
B) 150.000 / três 
C) 200.000 / uma 
D) 250.000 / duas 
E) 100.000 / duas 

Questão 28 (Peso 1,00) 

A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é a alergia alimentar mais comum em lactentes.  

Em relação à conduta nutricional para crianças com APLV, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A oferta de bebidas à base de soja no plano alimentar é contraindicada.  
(   ) A interrupção do aleitamento materno em lactentes com suspeita de APLV é necessária. 
(   ) As crianças com APLV devem receber fórmula com proteínas extensivamente hidrolisadas em 

substituição às fórmulas que contêm leite de vaca. 
(   ) O leite de cabra é indicado como substituto ao leite de vaca, pois os dois não apresentam 

similaridade no que diz respeito ao perfil de proteínas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 29 (Peso 0,75) 

Durante a gravidez, sabe-se que há uma alteração no metabolismo dos carboidratos. As fontes de 
carboidratos absorvidas de forma mais lenta são as mais benéficas. Nessa fase, as mulheres com 
diabetes mellitus gestacional (DMG) têm intolerância à glicose. 

Os fatores que predispõem a gestante ao desenvolvimento de diabetes na gestação são: 

A) redução dos níveis de cortisol e lipogênese. 
B) resistência fisiológica à insulina e hiperinsulinemia. 
C) redução dos níveis de estrogênio e hipoinsulinemia. 
D) aumento dos níveis de prolactina e hiperinsulinemia. 
E) aumento dos níveis de hormônio do crescimento e dos hormônios da tireoide. 

Questão 30 (Peso 0,75) 

A pré-eclâmpsia, síndrome hipertensiva específica da gravidez, está relacionada à disfunção placentária 
e estresse oxidativo.  

Na pré-eclâmpsia, também, são observadas baixas concentrações de 

A) vitaminas C e D. 
B) vitaminas C e E. 
C) vitamina A e niacina. 
D) vitamina E e tiamina. 
E) vitamina B12 e riboflavina. 

Questão 31 (Peso 0,75) 

Uma gestante compareceu ao ambulatório de nutrição para consulta com diagnóstico de anemia 
ferropriva. A anemia por deficiência de ferro pode resultar do consumo inadequado ou má absorção de 
ferro. 

As substâncias que são inibidoras da absorção deste mineral e que devem ser evitadas na dieta da 
gestante são: 

A) fitatos e oxalatos. 
B) proteínas e cálcio. 
C) vitamina A e zinco. 
D) ácidos orgânicos e cálcio. 
E) ácido ascórbico e proteínas. 

Questão 32 (Peso 0,75) 

A atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas tem demandado ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) a organização de oferta continuada de cuidados para promoção da saúde e prevenção de 
complicações. A Portaria MS/GM nº 424, de 19 de março de 2013, redefine as diretrizes para a 
organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e da obesidade como linha de cuidado 
prioritária.  

Sobre essa linha de cuidado, é correto afirmar que 

A) as ações e cuidados a serem ofertados aos usuários com sobrepeso ou obesidade se restringem à 
prescrição dietética.  

B) a sua finalidade é fortalecer e qualificar a atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade por meio 
apenas da assistência nutricional. 

C) a vigilância alimentar e nutricional possibilitará a estratificação de risco por meio do índice de massa 
corporal (IMC), possibilitando a ação do nutricionista, que atuará, de forma independente, em relação 
à equipe de saúde que atua no cuidado do paciente portador de doença crônica. 

D) o apoio diagnóstico e o terapêutico, bem como o apoio matricial interdisciplinar, são necessários para 
potencializar a resolubilidade da atenção básica no cuidado aos indivíduos com sobrepeso e 
obesidade.  

E) a atenção básica não deve manter vínculo e acompanhamento de todos os sujeitos com sobrepeso e 
obesidade, principalmente, daqueles que estejam sendo acompanhados em serviços de atenção 
especializada. 
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Questão 33 (Peso 0,75) 

Para a efetividade do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é necessário conhecer 
tanto o estado nutricional da população quanto os aspectos relacionados às suas práticas alimentares. 
Tendo em vista a qualificação do cuidado, é salutar que o acompanhamento nutricional seja 
complementado com a avaliação do consumo alimentar.  

Os marcadores de consumo alimentar do SISVAN têm como objetivo 

A) avaliar a participação de nutrientes específicos da dieta. 
B) substituir a anamnese alimentar na consulta de nutrição. 
C) reproduzir os instrumentos utilizados em inquéritos populacionais. 
D) quantificar macro e micronutrientes consumidos na dieta das crianças e idosos. 
E) identificar inadequações na alimentação e fornecer subsídios para orientação acerca da promoção da 

alimentação adequada e saudável. 

Questão 34 (Peso 1,00) 

“Algumas ações de alimentação e nutrição, no âmbito municipal, já fazem parte da agenda programática 
da atenção básica em saúde, embora ainda implementadas de maneira fragmentada e não universal” 
(CFN, 2008, p.25). Dentre os níveis de intervenção na área de alimentação e nutrição, têm-se o cuidado 
nutricional, propriamente dito, que inclui ações específicas. 

Sobre as atividades incluídas no cuidado nutricional na atenção básica, analise as opções a seguir e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Vigilância alimentar e nutricional (SISVAN). 
(   ) Gestão administrativa das ações de alimentação e nutrição. 
(   ) Acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. 
(   ) Programas de suplementação medicamentosa de micronutrientes (ferro, ácido fólico e vitamina A). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V F V V 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 35 (Peso 1,00) 

A desnutrição energético-proteica (DEP) é mais prevalente em lactentes e crianças menores de cinco 
anos, manifestando-se de diferentes formas. Sobre as principais diferenças clínicas e metabólicas da 
desnutrição, é correto afirmar que 

A) as deficiências vitamínicas e anemia não são frequentes no Kwashiorkor. 
B) a presença de edema no marasmo é considerada diagnóstico diferencial.  
C) no Kwashiorkor, pode-se observar presença de edema e esteatose hepática. 
D) o Kwashiorkor, causado por deficiência somente de energia, tem como consequência a redução da 

massa muscular e de gordura subcutânea. 
E) no marasmo, ocorrem alterações bioquímicas importantes, com redução marcante na concentração 

de proteínas plasmáticas, o que não pode ser observado no Kwashiorkor. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00) 

Paciente de oito anos, sexo masculino, com diagnóstico de desnutrição recebeu alta hospitalar. Cabe 
ao nutricionista à tarefa de realizar a orientação alimentar e nutricional para pacientes e seus 
responsáveis. A fim de melhorar o estado nutricional desta criança no ambiente domiciliar, no 
momento da alta, o responsável pelo paciente deve ser orientado a: 

A) preparar refeições hipocalóricas, a fim de evitar hiperalimentação. 
B) oferecer dieta normocalórica, preferindo refeições volumosas e frequentes. 
C) evitar alimentos ricos em carboidratos, pois estes promovem muita saciedade. 
D) oferecer alimentos e preparações de pouco volume e alta densidade energética. 
E) adicionar espessantes e suplemento lipídico aos líquidos, a fim de melhorar a aceitação. 
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Questão 37 (Peso 1,00) 

Uma paciente compareceu à consulta de nutrição apresentando alguns sintomas: alterações no paladar 
e lesões na pele. Após avaliação do padrão alimentar da paciente associando-o aos sintomas clínicos 
apresentados, a nutricionista concluiu que a paciente apresenta carência de _______________. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) ferro 
B) zinco 
C) cobre 
D) selênio 
E) magnésio 

Questão 38 (Peso 1,00) 

Pacientes com hipoparatiroidismo ou que tenham sido submetidos à remoção cirúrgica da paratireoide 
podem desenvolver hipocalcemia, a qual pode levar ao desenvolvimento de ________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) tetania 
B) anemia 
C) disfagia  
D) alopecia 
E) hipogeusia 

Questão 39 (Peso 1,00) 

Alguns fatores contribuem para a caquexia no câncer, como a redução da ingestão alimentar. Por 
isso, a dieta via oral do paciente deve ser adaptada durante o atendimento nutricional.  

Sobre a terapia nutricional oral em pacientes oncológicos, é correto afirmar que 

A) não é possível atingir as necessidades calóricas por via oral. 
B) a dieta deverá ser sempre líquida, sem a presença de resíduos. 
C) a dieta hipocalórica, rica em líquidos laxantes, deve ser ofertada. 
D) o uso de complemento nutricional via oral nunca deve ser indicado. 
E) a alimentação deve ser balanceada e as preferências alimentares do paciente devem ser 

respeitadas. 

Questão 40 (Peso 1,00) 

Existem diferentes tipos de terapia nutricional (TN), podendo-se optar pela:  terapia nutricional oral 
(NO), nutrição enteral (NE) – por meio de sondas ou ainda nutrição parenteral (NP). A melhor via para 
fornecer nutrientes é a oral, por apresentar menos riscos e ser mais fisiológica, podendo ser utilizada, 
inclusive, nos quadros de _______________________________.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 
A) septicemia 
B) inconsciência  
C) diarreia grave 
D) pancreatite aguda 
E) fístulas enteroentéricas 

Questão 41 (Peso 1,00) 

Uma paciente em terapia nutricional enteral recebeu alta hospitalar.  Esta paciente deve receber 
orientação nutricional no momento da alta, pois a administração de dietas contaminadas pode causar 
distúrbios gastrintestinais, sendo as dietas enterais excelente meio de cultura para o crescimento de 
microorganismos, pois ____________________________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) têm baixa umidade 
B) têm teor elevado de açúcar 
C) apresentam teor hídrico reduzido 
D) são pobres em vitaminas e minerais 
E) são ricas em macro e micronutrientes 
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Questão 42 (Peso 1,00) 

A avaliação nutricional em pacientes subnutridos, em particular aqueles internados em unidades 
hospitalares, não é simples. O parâmetro que define risco nutricional grave é 

A) albumina sérica elevada. 
B) níveis de hemoglobina elevados. 
C) gordura corporal menor que 30%. 
D) perda de peso maior que 10% em 6 meses. 
E) índice de massa corporal (IMC) menor que 20 kg/m2. 

Questão 43 (Peso 1,00) 

A prevalência de subnutrição em pacientes hospitalizados relatada nas pesquisas é de cerca de 30 a 
50%. O déficit nutricional está associado ao aumento da morbimortalidade e ao tempo de internação, 
influenciando de forma significativa a evolução clínica.  

Sobre a avaliação nutricional nos pacientes desnutridos, analise as assertivas e indique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O método padrão-ouro é a bioimpedância para estimar a composição corporal destes pacientes. 
(   ) A concentração de creatinina urinária reflete a massa muscular, que é baixa em pacientes 

desnutridos. 
(   ) As alterações no compartimento hídrico exigem atenção no uso do peso atual, pois a retenção 

hídrica pode estar presente. 
(   ) A avaliação nutricional é instrumento essencial não apenas para o diagnóstico nutricional, mas 

também para o acompanhamento da intervenção proposta. 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) F V V V 
D) F V V F 
E) F F V V 

Questão 44 (Peso 1,00) 

“Os indicadores bioquímicos são auxiliares na avaliação do estado nutricional [...], tendo como 
vantagem possibilitar seguimento ao longo do tempo [...]. A diminuição da concentração sérica das 
proteínas de prevalente síntese hepática pode ser um bom índice de desnutrição protéico-energética” 
(MAICÁ; SCHWIGERT, 2008, p. 288).  

A proteína sérica mais sensível às alterações nutricionais do paciente grave é a 

A) ferritina.  
B) albumina. 
C) transferrina. 
D) pré-albumina. 
E) proteína carreadora de retinol. 

Questão 45 (Peso 1,00) 

Sobre os parâmetros para avaliação da competência imunológica no paciente desnutrido, é correto 
afirmar que 

A) a desnutrição não afeta componentes do sistema imune.  
B) o aumento da contagem de linfócitos total ocorre conforme se agrava o estado do paciente. 
C) a resposta imune nesses pacientes pode ser avaliada pela excreção de 3-metil-histidina e níveis 

de creatinina urinária. 
D) a prática clínica não utiliza os parâmetros para avaliação da competência imunológica como 

parâmetros nutricionais, pois não são influenciados pela desnutrição. 
E) a redução na contagem de linfócitos total e a diminuição da resposta imune celular determinada 

pela hipersensibilidade cutânea tardia à antígenos específicos é observada. 
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Questão 46 (Peso 1,00) 

Em relação às ações do nutricionista no planejamento da intervenção nutricional, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Desenvolver o plano de nutrição em conjunto com o paciente. 
(   ) Selecionar as estratégias e os métodos de intervenção/conduta. 
(   ) Definir os objetivos da intervenção para cada diagnóstico de nutrição priorizado. 
(   ) Elaborar e registrar a prescrição dietética e as anotações do cuidado nutricional. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V F 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 47 (Peso 1,00) 

Na execução da intervenção de nutrição, dentre outros registros relacionados à prescrição dietética, 
deve constar no prontuário do paciente 

A) o custo da refeição e os fatores antinutricionais. 
B) o custo das principais refeições e o fracionamento. 
C) o valor energético total (VET) e a consistência da alimentação. 
D) o valor energético total (VET) e os facilitadores da absorção dos nutrientes. 
E) os efeitos colaterais dos alimentos e a composição de macro e micronutrientes. 

Questão 48 (Peso 1,00) 

Na prática clínica, a avaliação nutricional do paciente crítico é dificultada devido às alterações na 
composição corporal. Sabe-se que a Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) é um método 
confiável para detectar desnutrição protéica calórica em pacientes hospitalizados e que possui 
associação com prognóstico e mortalidade.  

Sobre a ANSG, é correto afirmar que 

A) é utilizada para classificar o grau de desnutrição e o risco nutricional do paciente. 
B) deve ser realizada dentro de um período de até quinze dias após a internação hospitalar. 
C) utiliza dados antropométricos e laboratoriais do paciente, tornando a avaliação mais rápida. 
D) consiste na avaliação da história clínica, dos exames bioquímicos e do exame físico do paciente. 
E) será definido por meio da análise das medidas antropométricas, o diagnóstico nutricional, 

excluindo-se avaliação do exame físico do paciente, que é um método subjetivo. 

 

Questão 49 (Peso 1,00) 

“A albumina sérica é o indicador bioquímico de desnutrição mais utilizado, sendo considerado 
também um bom preditor de mortalidade e morbidade” (FONTOURA et al, 2006, p.301). Na 
identificação de pacientes em risco nutricional, a albumina sérica menor que _____ g/dL é, 
geralmente, considerada indicativa de desnutrição. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima é 

A) 3,5 
B) 5,5 
C) 7 
D) 10 
E) 15 
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Questão 50 (Peso 1,00) 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a ingestão excessiva de sódio tem sido 
correlacionada à elevação da pressão arterial. A população brasileira apresenta um padrão alimentar 
rico em sal, sendo que o consumo médio do brasileiro corresponde ao dobro do recomendado. A 
Organização Mundial de Saúde recomenda ___ g de cloreto de sódio ou sal de cozinha, que é a 
quantidade máxima considerada saudável para ingestão alimentar diária.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) 1,2 
B) 2 
C) 5  
D) 7,5 
E) 10 

 


