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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] 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” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0, 50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

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

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
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Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

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 V 
D) F V V F 
E) F V F F 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

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

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,75)  

Sobre a avaliação e terapia nutricional no paciente pneumopata, é correto afirmar que 

A) o aporte proteico, nos pacientes pneumopatas, tem uma importância menor quando comparada 
àquela dos carboidratos e lipídios. 

B) as enfermidades respiratórias são as únicas associadas a mau prognóstico dentre as 
manifestações clínicas da fibrose cística. 

C) a ingestão elevada de carboidratos diminui a produção de CO2, o que beneficia pacientes com 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 

D) a etiologia da desnutrição na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é multifatorial. Os 
principais mecanismos envolvidos são a ingestão inadequada de calorias e o gasto energético 
aumentado. 

E) a terapia nutricional com fórmulas ricas em lipídios tende a produzir maior quantidade de CO2, o 
que facilita o desmame da ventilação mecânica em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC). 

Questão 17 (Peso 0,75)  

A incidência de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) está aumentando em paralelo com o aumento 
do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e da obesidade feminina. 

Em relação a conduta nutricional para gestantes diabéticas, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os adoçantes artificiais não nutritivos (p. ex., sucralose) podem ser utilizados com moderação. 
(   ) A dieta prescrita para as gestantes diabéticas deve ser hipocalórica, a fim de melhorar o 

controle glicêmico. 
(   ) O tratamento inicial do DMG consiste em orientação alimentar que possibilite ganho de peso 

adequado e controle metabólico. 
(   ) O cálculo do valor calórico total da dieta não deve considerar o índice de massa corporal (IMC), 

mas sim o padrão de crescimento fetal, visando o ganho de peso adequado em torno de 50 a 
100 g por semana, a partir do segundo trimestre de gravidez.  

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

A) V F F F 
B) V F V F 
C) V V V F 
D) F V F V 
E) F F F V 
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Questão 18 (Peso 0,75)  

No que diz respeito à avaliação e orientação nutricionais, bem como à terapia dietética do paciente 
queimado, é correto afirmar que 

A) os pacientes queimados, devido à elevada perda tecidual, apresentam necessidades calóricas 
diminuídas. 

B) o gasto calórico, nos pacientes queimados, é inversamente proporcional à área de superfície 
corporal total queimada. 

C) a nutrição enteral deve ser usada, preferencialmente, à nutrição parenteral, e mesmo à nutrição 
oral, nos pacientes queimados, independente da área de superfície corporal total queimada.  

D) a nutrição parenteral não apresenta benefícios para o paciente queimado, não sendo indicada 
mesmo quando a nutrição enteral for insuficiente para atingir às necessidades calóricas destes. 

E) as necessidades de proteínas em pacientes queimados aumentam devido ao catabolismo dos 
músculos esqueléticos, à gliconeogênese aumentada e à recuperação tecidual das feridas. 

Questão 19 (Peso 0,50)  

O consumo excessivo de sódio aumenta o risco de pressão alta, doenças do coração e rins, além de 
causar ou agravar o edema comum na gravidez. A maioria das mortes maternas no Brasil ocorre por 
complicações da hipertensão durante a gravidez (BRASIL, 2013, p. 87). Assim, é importante que a 
gestante seja orientada e incentivada a ________________________________________________. 

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

A) não ingerir o sal iodado, pois este contém maior teor de sódio 
B) ler o rótulo ao comprar produtos industrializados, e escolher aqueles isentos de sódio 
C) reduzir o uso de sal iodado e selecionar alimentos industrializados que serão consumidos 
D) consumir por dia, no máximo, uma colher de sopa de sal (15g), distribuída em todas as refeições 
E) utilizar temperos naturais (como cheiro verde, alho, cebola, ervas frescas) e molhos e temperos 

prontos para temperar e valorizar o sabor natural dos alimentos e, com isso, reduzir a quantidade 
de sal 

Questão 20 (Peso 0,50)  

No planejamento de uma gestação, a mulher deve procurar o nutricionista para investigar possíveis 
hábitos alimentares inadequados, a fim de minimizar os riscos para o binômio materno-fetal. Sobre os 
micronutrientes na gestação, sabe-se que a deficiência de vitamina A está relacionada à ruptura 
prematura de membranas e eclâmpsia, à xeroftalmia, entre outros (NOGUEIRA, 2013, p. 721). Alguns 
alimentos contêm vitamina A na forma ativa (vitamina A pré-formada), a qual pode ser absorvida e 
estocada no organismo de forma bastante efetiva.  

A fonte alimentar que possui a vitamina A, na forma ativa, é  

A) o leite de vaca integral 
B) o damasco 
C) a cenoura 
D) a abóbora 
E) o caqui 

Questão 21 (Peso 0,50)  

A avaliação da composição corporal permite diagnosticar possíveis anormalidades nutricionais, 
proporcionando maior eficiência nas intervenções dietéticas. Alterações nos compartimentos 
corporais podem ser detectadas pelo nutricionista por meio da aferição de medidas antropométricas.  

As medidas e parâmetros que podem ser utilizadas para detectar variações nas massas corporais 
magra e gorda são, respectivamente, 

A) estatura e pregas cutâneas.  
B) circunferência do braço e peso. 
C) peso e circunferência da cintura. 
D) estatura e área de gordura do braço.  
E) área muscular do braço corrigida e pregas cutâneas. 
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Questão 22 (Peso 1,00)  

A Secretaria de Saúde de um município solicitou à nutricionista da área de gestão das ações em 
alimentação e nutrição que fizesse um levantamento com dados do estado nutricional da população 
que frequenta as unidades de saúde da atenção básica, a fim de fornecer informações para a criação 
de ações de segurança alimentar e nutricional (SAN) direcionadas às necessidades locais. 

Considerando o conjunto de informações apresentadas, analise as assertivas a seguir. 

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), operado a partir da atenção básica à 
saúde, tem como objetivo principal monitorar o padrão alimentar e o estado nutricional dos indivíduos 
atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

PORQUE 

A vigilância alimentar e nutricional deverá subsidiar a gestão e contribuir com outros setores de 
governo, partilhando os indicadores nutricionais, os quais deverão ser reforçados nos sistemas de 
acompanhamento da situação de saúde da população, destacando sua utilização nos instrumentos 
de planejamento e pactuação do SUS e no conjunto de informações para a vigilância da SAN. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas assertivas são falsas.  
B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

Questão 23 (Peso 0,75)  

As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas que levaram a população acima de 50 
anos a óbito nos últimos anos, sendo conhecida a relação entre alimentação inadequada e esse 
grupo de doenças. Sabe-se que a alta ingestão de gorduras é um fator de risco para a ocorrência 
destas doenças. A partir dessas informações e considerando a I Diretriz sobre o Consumo de 
Gorduras e Saúde Cardiovascular, de 2013, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(  ) A relação do consumo de manteiga e colesterolemia é controverso, portanto a manteiga não 
poderá fazer parte da dieta. 

(  ) A recomendação é que o consumo de carne vermelha, miúdos e aves com pele seja controlado, 
além da restrição de cortes gordurosos. Deve-se observar o modo de preparo para minimizar o 
consumo de gordura saturada. 

(  ) O consumo de queijo deve ser feito com cautela, dando-se preferência para queijos com menor 
teor de gordura saturada.  

(  ) O coco e o óleo de coco não são recomendados para tratamento de hipercolesterolemia, pois 
são importantes fontes naturais de gorduras saturadas. 

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

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

Questão 24 (Peso 0,50)  
Na população pediátrica, a acentuada velocidade de crescimento associada à dieta pobre em ferro é 
a principal causa de anemia ferropriva. Ressalta-se a importância do conhecimento não somente do 
teor deste mineral nos alimentos, como também da sua biodisponibilidade, observando-se a 
associação entre anemia e baixo consumo de ferro biodisponivel. A fim de reduzir a prevalência de 
anemia ferropriva, deve-se orientar a população sobre o consumo de boas fontes alimentares com 
boa disponibilidade de ferro. O alimento que possui alta biodisponibilidade de ferro é 
A) fígado bovino. 
B) Espinafre. 
C) Beterraba. 
D) Feijão. 
E) ovo. 
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Questão 25 (Peso 1,00)  

Examine o caso a seguir: 

Lactente de cinco meses de idade estava apresentando constipação intestinal com presença de 
sangue nas fezes, cólicas, refluxo e irritabilidade. Mãe retornou ao trabalho quando a criança tinha 
quatro meses, momento em que interrompeu a amamentação e introduziu frutas, fórmula infantil de 
partida à base de leite de vaca, leguminosas e cereais na alimentação do lactente. Realizada 
avaliação do estado nutricional da lactente foi detectado baixo peso e déficit de estatura. A mãe 
recebeu orientação para substituição da fórmula infantil de partida por uma fórmula com proteína 
extensamente hidrolisada, sendo verificado desaparecimento da sintomatologia e recuperação 
nutricional. 

De acordo com a situação descrita, analisando o histórico da lactente pode-se inferir que a mesma 
teve o diagnóstico de 

A) alergia a proteína do leite de vaca. 
B) intolerância hereditária a frutose. 
C) intolerância a lactose. 
D) doença celíaca. 
E) fibrose cística. 

Questão 26 (Peso 1,00)  

Foi solicitado à nutricionista de uma Unidade Básica de Saúde que ela elaborasse uma ação 
educativa para mães de crianças obesas, pois foi detectado por meio de avaliação nutricional 
realizada em escolas da região que havia muitas crianças com excesso de peso. A mesma 
programou uma atividade para esclarecer sobre erros comportamentais e alimentares observados em 
pacientes com obesidade e as possíveis condutas, a fim de minimizar o problema. 

A partir dessas informações, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(  ) Na ocorrência de repetições das refeições, reduzir o número de repetições ou mesmo não 
realizá-las. 

(  ) Se houver baixo consumo de frutas, estimular a ingestão de preparações à base de frutas, 
como doces e geleias. 

(  ) Para crianças que consomem líquidos com alta densidade energética (sucos adoçados e 
refrigerantes), orienta-se a redução do volume destes ou a substituição por água. 

(  ) Se o erro for comer rápido, os pais devem obrigar a criança a comer de forma lenta, e a 
aumentar a quantidade de alimento por garfada, com intervalos maiores entre as garfadas. 

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 F V 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 27 (Peso 0,50)  

Em um ambulatório de referência para atendimento de pacientes obesos, o protocolo para avaliação 
nutricional inclui a realização de métodos para avaliação da composição corporal. Sobre a avaliação 
nutricional de pacientes obesos, é correto afirmar que 

A) a bioimpedância elétrica não é indicada por ser um método invasivo. 
B) o uso de antropometria não é recomendado para avaliar composição corporal em pacientes 

obesos. 
C) as medidas de pregas cutâneas são úteis para determinar os depósitos de gordura subcutânea, 

pois há relação entre esta gordura e a gordura interna. 
D) a aferição da circunferência da cintura não é um bom indicador de gordura abdominal e gordura 

corporal total, portanto, atualmente, seu uso é limitado. 
E) a medida mais indicada, para pacientes obesos com maior acúmulo de gordura corporal, é a 

aferição de pregas cutâneas para quantificar este componente. 
  



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 002/2016 

(Código 038) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 10

 

Questão 28 (Peso 1,00)  

Analise o gráfico apresentado na figura 1. 

Figura 1_Evolução clínica do paciente hospitalizado 

                           

Fonte: Elaboração própria (2016) 

O gráfico apresentado na figura 1 apresenta a evolução clínica de um paciente hospitalizado e indica 
que o quadro clínico desse paciente é característico de 

A) obesidade. 
B) desnutrição. 
C) dislipidemia. 
D) desidratação. 
E) disfunção da tireoide. 

Questão 29 (Peso 0,75)  

Sobre a abordagem e o tratamento nutricional do paciente séptico hipermetabólico, é correto afirmar 
que 

A) as complicações da terapia nutricional na sepse são bastante diversas daquelas observadas em 
outros estados clínicos. 

B) o catabolismo proteico muscular induzido pela sepse é causado pelo aumento da síntese e pela 
diminuição da degradação da proteína.  

C) a alta oferta calórica tende a atenuar a intensidade do processo hipermetabólico, não estando 
associada a complicações da terapia nutricional. 

D) a meta calórica a ser ofertada a estes pacientes deverá ser orientada para o aumento da massa 
celular corporal total, buscando o equilíbrio ponderal. 

E) a terapia nutricional modulada e balanceada é um fator preponderante no aporte terapêutico de 
nutrientes e coadjuvante no aumento da sobrevida do paciente em sepse. 

Questão 30 (Peso 0,75)  

Sobre a terapia de nutrição enteral (TNE) e a terapia de nutrição parenteral (TNP), suas indicações e 
limitações, é correto afirmar que 

A) o uso associado da TNE com a TNP quase sempre é contraindicado. 
B) a obstrução intestinal mecânica não é uma contraindicação da nutrição enteral. 
C) a TNE precoce, do ponto de vista metabólico, estimula a secreção de hormônios catabólicos. 
D) a possibilidade de aspiração pulmonar é o critério mais utilizado para o posicionamento gástrico 

das sondas enterais. 
E) a TNE deve ser preferida sempre que o trato gastrointestinal estiver estruturalmente e 

funcionalmente íntegro. 
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Questão 31 (Peso 0,75)  

Pacientes com lesões neurológicas agudas ou doenças degenerativas podem apresentar diversas 
alterações no estado nutricional, sendo que o déficit nutricional pode estar presente e causar 
deficiência imunológica e alterações metabólicas importantes. 

Sobre a avaliação nutricional em neuropatias, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A absorção excessiva de alguns nutrientes pode causar alterações neurológicas. 
(   ) Há evidências de que níveis elevados de homocisteína e de folato reduzem função cognitiva. 
(   ) O alcoolismo é a causa mais frequente de carência nutricional relacionada às polineuropatias. 
(   ) A deficiência isolada de tiamina é a principal responsável pela maioria das polineuropatias 

sensitivo-motoras. 

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

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

Questão 32 (Peso 0,75)  

A doença diarreica em crianças é um dos maiores problemas de saúde pública em países em 
desenvolvimento, constituindo uma das principais causas de mortalidade nesta fase da vida. A 
diarreia aguda pode ser definida como “uma síndrome com aumento da secreção e redução da 
absorção intestinal de água e eletrólitos, de etiologia infecciosa, com duração de 4 a 6 dias” (TAHAN; 
MELLO; MORAIS, 2009, p. 478).  

Sobre o manejo nutricional na diarreia aguda em pacientes pediátricos, é correto afirmar que 

A) a orientação deve ser diluir ou restringir a alimentação infantil, a fim de favorecer a cessação da 
diarréia. 

B) a adição de óleo vegetal nas refeições nem a oferta de refeições de elevado valor energético não 
são recomendadas. 

C) o aleitamento materno não deve ser mantido e/ou estimulado em lactentes, devido ao seu alto teor 
de lactose, contraindicada nesta situação.  

D) a realimentação precoce é recomendada em crianças com diarreia, sem quadro de desidratação 
grave, pois favorece a recuperação da função intestinal. 

E) o consumo de frutas e vegetais não deve ser estimulado, pois a oferta de fibras solúveis aceleram 
o transito intestinal, aumentando os episódios de diarreia. 

Questão 33 (Peso 1,00)  

A Terapia Nutricional (TN) precoce é fortemente indicada no trauma, inúmeros estudos clínicos 
controlados e randomizados e metanálises defendem o início da TN até 48 horas (preferencialmente 
nas primeiras 24 horas), desde que o paciente esteja hemodinamicamente estável. 

Com base nas premissas acima descritas e nos conhecimentos sobre a terapia nutricional e trauma, é 
correto afirmar que 

A) o balanço nitrogenado negativo e redução da resposta hipermetabólica são objetivos da terapia 
nutricional enteral precoce. 

B) a imunomodulação no trauma tem como objetivo aumentar a resposta pró-inflamatória, visando o 
equilíbrio do paciente do ponto de vista imuno-inflamatório. 

C) a terapia nutricional enteral auxilia na proteção da mucosa, aumentando o fluxo sanguíneo local,  
concorrendo para a diminuição do dano celular e aumento da regeneração tecidual. 

D) o objetivo central da terapia nutricional no trauma é minimizar a perda de massa magra com o 
aporte adequado de aminoácidos, ficando em segundo plano o fornecimento de calorias para o 
organismo. 

E) o suporte nutricional enteral precoce não se mostra seguro para pacientes em pós-operatório de 
grandes cirurgias abdominais, sendo nestes casos indicada, preferencialmente, a terapia 
nutricional parenteral. 

 



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 002/2016 

(Código 038) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 12

 

Questão 34 (Peso 0,75)  

Sobre a avaliação, abordagem e tratamento nutricional do paciente com HIV/AIDS, é correto afirmar 
que 

A) a anorexia pode estar presente em pacientes com AIDS devido apenas a distúrbios 
neuropsiquiátricos. 

B) a deficiência de vitamina A está associada à diminuição das células CD4, progressão da doença e 
aumento da mortalidade. 

C) a nutrição parenteral, nestes pacientes, deve ser a primeira escolha para se atingir as 
necessidades nutricionais. 

D) os pacientes com AIDS, raramente, apresentam deficiência de nutrientes específicos, como zinco, 
selênio e vitaminas A, E, C, B6 e B12. 

E) A deficiência de micronutriente mais encontrada no paciente HIV é a de Vitamina B12, sendo que 
níveis diminuídos de vitamina B6, raramente, são encontrados nestes. 

Questão 35 (Peso 0,75)  

Na esfera da prática da promoção de saúde, tem-se que a expansão do Programa de Saúde da 
Família (PSF) se consolidou como estratégia prioritária para reorganização da atenção básica no 
Brasil.  

Sobre o papel do nutricionista como membro da equipe multiprofissional na atenção básica, é correto 
afirmar que suas competências incluem 

A) acompanhamento e orientação de alta nos pacientes após cirurgia bariátrica. 
B) reabilitação nas redes de atendimento a pessoas portadoras de deficiência física. 
C) elaboração de protocolos de nutrição no acompanhamento a pacientes com neoplasia. 
D) promoção de práticas alimentares saudáveis, incluindo ações de incentivo ao aleitamento 

materno. 
E) assistência diagnóstica e terapêutica especializada no tratamento de portadores de obesidade 

grave. 
 

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

Questão 36 (Peso 1,00)  

Uma criança em tratamento da Síndrome do Intestino Curto está na fase aguda, quando são 
necessárias a reposição e a estabilidade das perdas eletrolíticas. A terapia nutricional mais indicada, 
nessa situação, é 

A) dieta via oral. 
B) nutrição parenteral. 
C) nutrição enteral, via nasogástrica. 
D) nutrição enteral, via jejunostomia. 
E) nutrição enteral, via gastrostomia. 

 

Questão 37 (Peso 1,00)  

O aumento da incidência do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) entre crianças e adolescentes vem sendo 
observado em várias regiões do mundo. Em relação às recomendações nutricionais para o 
tratamento da diabetes na infância, é correto afirmar que a 

A) dieta deve restringir carboidratos, com oferta de, no máximo, 130g/dia deste macronutriente. 
B) dieta deve ser restritiva e hipocalórica, para favorecer a perda ponderal em todos os pacientes 

com DM2. 
C) dieta deve ser hipoproteica, pois a proteína eleva as concentrações de glicose em pacientes 

diabéticos. 
D) perda de peso não é indicada para crianças com DM2, já que o excesso de peso não influencia no 

controle glicêmico do paciente. 
E) meta da terapia nutricional no Diabetes Mellitus é manter os níveis glicêmicos e lipídicos dentro da 

normalidade, a fim de evitar complicações vasculares. 
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Questão 38 (Peso 1,00) 

Nos pacientes pediátricos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hábitos saudáveis aliados à adequação 
alimentar reduzem a resistência insulínica e melhoram a condição metabólica. Neste contexto, para 
pacientes diabéticos deve ser estimulado o consumo de ___________________, por seus efeitos 
benéficos na glicemia, contribuindo positivamente para o controle glicêmico pós-prandial. 

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

A) probióticos 
B) fibras solúveis 
C) fibras insolúveis 
D) ácidos graxos poliinsaturados 
E) ácidos graxos monoinsaturados 

Questão 39 (Peso 1,00) 

Mulher obesa, 30 anos, queixa-se de excesso de peso desde os 16 anos com várias tentativas de 
emagrecimento. Relata dificuldade em seguir o plano alimentar e modificar os hábitos alimentares. 

Em relação à conduta nutricional no tratamento da obesidade, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Recomenda-se o consumo de pequenos volumes nas refeições, a fim de ofertar dieta com menor 
densidade energética. 

(   ) É importante conhecer o perfil de consumo alimentar dos indivíduos para valorizar os pontos 
positivos da sua dieta e estabelecer mudanças e metas. 

(   ) A prescrição de dieta hipocalórica deve estar associada à aplicação de técnicas comportamentais 
para o controle do peso, tais como aumento da conscientização e prevenção da recaída. 

(   ) Uma estratégia que pode contribuir para o sucesso de intervenções nutricionais para obesos é a 
incorporação de modelos teóricos, como o modelo transteórico, cujo componente central 
corresponde aos estágios de mudança de comportamento. 

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

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

Questão 40 (Peso 1,00)  

Dentre os fatores de risco modificáveis para a ocorrência de doenças cardiovasculares encontram-se 
as dislipidemias, que se caracterizam por elevações séricas de um ou mais componentes lipídicos no 
sangue. Em relação ao efeito benéfico dos fitoesteróis no perfil lipídico sérico, é correto afirmar que  

A) reduzem o colesterol total e os triglicérideos.  
B) aumentam o HDL-colesterol e reduzem os triglicérideos. 
C) aumentam o HDL-colesterol e reduzem o LDL-colesterol. 
D) reduzem o HDL-colesterol e aumentam o LDL-colesterol. 
E) reduzem o colesterol total e o LDL-colesterol e não influenciam os níveis plasmáticos de HDL-C e 

de triglicérideos.  

Questão 41 (Peso 1,00)  

Na prática clínica, existe uma série de defeitos e síndromes que podem comprometer o processo 
digestivo. ____________________ é a síndrome da má absorção, que apresenta sua forma clássica 
caracterizada por insuficiência pancreática exócrina e concentração elevada de sódio e cloro no suor, 
sendo esta última usada na confirmação diagnóstica através do teste do suor. 

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

A) Fibrose cística 
B) Doença celíaca 
C) Doença de Crohn 
D) Retocolite ulcerativa 
E) Síndrome do intestino curto 
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Questão 42 (Peso 1,00)  

A síndrome do intestino curto (SIC) representa condição clínica muito grave, existindo muitas causas 
para ocorrência deste problema, incluindo anomalias congênitas e adquiridas, como ressecções 
intestinais decorrentes de causas inflamatórias.  

A partir dessas informações e considerando as consequências clínicas da SIC, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Uma complicação frequente na SIC é a colonização bacteriana do intestino delgado. 
(   ) A colonização bacteriana do intestino delgado leva a ocorrência de esteatorreia e má 

absorção de vitamina B12 nestes pacientes. 
(   ) Os pacientes adultos submetidos a ressecções ileais absorvem mais oxalato, com uma 

tendência à formação de cálculos urinários. 
(   ) A ressecção duodenal melhora a absorção de minerais, como ferro e cálcio, eliminando o 

risco de anemia e osteopenia. 

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

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

Questão 43 (Peso 1,00)  

A avaliação do estado nutricional do paciente hospitalizado faz parte do cuidado integral ao paciente. 
Quando se trata de paciente crítico, atenção especial deve ser dada, considerando que a prevalência 
de desnutrição hospitalar é um problema de saúde pública.  

Considere o caso: um paciente de setenta anos de idade encontra-se internado em unidade de 
terapia intensiva devido a acidente vascular encefálico. O paciente apresenta-se acamado, 
observando-se no exame físico, que o mesmo se apresenta emagrecido, com ausência de edema e 
depleção de tecido adiposo. A medida ____________________________ é considerada um 
indicador sensível de modificações musculares nos indivíduos idosos. 

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

A) da estatura 
B) do peso corporal 
C) da prega cutânea bicipital 
D) da prega cutânea tricipital 
E) da circunferência da panturrilha 

Questão 44 (Peso 1,00)  

O aconselhamento e educação nutricionais são componentes indispensáveis para o tratamento de 
todos os transtornos alimentares. 

Em relação à abordagem nutricional para pacientes com transtorno da compulsão alimentar periódica 
(TCAP), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A terapia cognitiva-comportamental é, atualmente, o melhor tratamento para o TCAP.  
(   ) O método de recordatório de 24 horas é considerado o melhor na avaliação do consumo 

alimentar nestas situações.  
(   ) O acompanhamento psiquiátrico é recomendado para pacientes com TCAP, a fim de 

melhorar a autoestima do paciente e reduzir sua ansiedade. 
(   ) O tratamento do TCAP não necessita de equipe multidisciplinar, pois tem-se percebido que a 

orientação nutricional é suficiente para que haja uma diminuição da frequência dos episódios 
de compulsão alimentar. 

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

A) V V V F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 45 (Peso 1,00)  

Adolescente de 15 anos de idade, sexo feminino, foi avaliada por meio do exame físico, estava 
apresentando: perda importante de peso, não justificada, frio e sono excessivo, amenorreia e queda 
de cabelo. Foi internada com a finalidade de recuperação de peso e do estado nutricional. 

De acordo com a situação descrita, pode-se inferir que a mesma estava com transtorno alimentar do 
tipo 

A) Vigorexia. 
B) Bulimia nervosa. 
C) Anorexia nervosa. 
D) Compulsão alimentar periódica. 
E) Transtorno alimentar não especificado. 

Questão 46 (Peso 1,00)  

Muitas doenças de má absorção não têm tratamento específico, sendo de fundamental importância 
uma adequada terapia nutricional baseada no defeito da digestão ou absorção, com a retirada do 
nutriente agressor e/ou substituição por outro de absorção mais fácil. 

Em relação às síndromes de má absorção, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) As alergias à proteína da dieta não devem ser consideradas como síndromes de má 
absorção. 

(   ) A má absorção de carboidratos pode ocorrer devido às deficiências de dissacaridades, como 
a lactase. 

(   ) A desnutrição primária pode levar a ocorrência de insuficiência pancreática, a qual não pode 
ser tratada com uso de enzimas de substituição. 

(   ) Os pacientes com doenças inflamatórias que levam à inflamação da mucosa intestinal 
apresentam no seu quadro clínico a presença de emagrecimento e anorexia. 

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

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

Questão 47 (Peso 1,00)  

“A terapia nutrição enteral (TNE) é indicada em situações que o paciente tenha risco de desnutrição 
e/ou quando o trato digestório estiver total ou parcialmente funcionante” (CUPPARI, 2014, p. 530). 
Assim, a TNE deve ser indicada para pacientes que apresentarem: 

A) diarreia severa e íleo paralitico. 
B) lesões orais e sangramento gastrintestinal. 
C) ingestão via oral insuficiente e íleo paralitico. 
D) lesões orais e anorexia nervosa. 
E) sangramento gastrintestinal e vômitos incoercíveis. 
 

Questão 48 (Peso 1,00)  

No tratamento nutricional de crianças hospitalizadas, deve-se considerar que ocorre aumento do 
requerimento energético e alteração no metabolismo de macro e micronutrientes. Em relação aos 
micronutrientes, a suplementação é necessária em pacientes criticamente doentes, porém a oferta de 
_______________ deve ser iniciada após a fase de estabilização da criança enferma, quando a 
mesma estiver livre de infecção. 

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

A) ferro  
B) zinco  
C) cobre 
D) vitamina C 
E) ácido fólico 
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Questão 49 (Peso 1,00)  

Considere o caso clínico: Paciente idoso é internado em unidade de terapia intensiva para tratamento 
devido a Acidente Vascular Cerebral (AVC), com indicação de terapia nutrição enteral (TNE) e história 
de aspiração em internamento anterior.  

Sobre a via de acesso para oferta de TNE indicada para este paciente, é correto afirmar que 

A) a mais indicada para esse paciente é a via nasogástrica. 
B) o risco de aspiração presente, indica a via gástrica como primeira opção para a TNE. 
C) a gastrostomia é a via preferencial, pois o paciente é idoso e apresenta maior risco de infecção, 

não devendo ser considerado o risco de aspiração.  
D) a localização gástrica não seria indicada, devido ao fato de muitos pacientes com AVC 

apresentarem disfagia e, portanto, maior risco de aspiração. 
E) a jejunostomia não pode ser indicada em pacientes que tem história de aspiração, pois a 

localização duodenal e jejunal apresentam alto risco de aspiração quando comparada à via 
gástrica. 

Questão 50 (Peso 1,00)  

A anorexia é comum em pacientes oncológicos e está associada a fatores que diminuem a ingestão 
alimentar. Deve ser evitada, pois predispõe a ocorrência de desnutrição. Em relação à orientação 
nutricional para pacientes oncológicos com dieta via oral, recomenda-se  

A) ofertar refeições gordurosas e ricas em molhos.  
B) reduzir o fracionamento das refeições e a densidade calórica das preparações.  
C) melhorar a apresentação dos pratos e aumentar o fracionamento das refeições. 
D) ofertar alimentos crus e preparações ricas em gordura, a fim de aumentar a densidade energética 

da refeição. 
E) ofertar muito líquido durante as refeições, a fim de melhorar a hidratação do paciente, preferindo 

as bebidas com temperatura elevada. 


