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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações 
tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de 
saúde, individuais e coletivas”.  

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade. 
(   ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e 

riscos à saúde. 
(   ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas 

demandas dos usuários. 

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

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

Questão 02 (Peso 0,50)  

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo 
Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.  

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é 

A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão. 
B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde. 
C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão. 
D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização. 
E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade. 

Questão 03 (Peso 0,50)  

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 
2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, 
ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos 
à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 
2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que 

A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo 
de vida. 

B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para 
implementação da política. 

C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a 
promoção do desenvolvimento sustentável.  

D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a 
importância das ações educativas em saúde. 

E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão 
de temas ligados à alimentação saudável. 

 

Questão 04 (Peso 0,50)  

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização ______________________. 

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

A) da Conferência de Saúde 

B) do Fundo Estadual de Saúde 

C) da Agência Nacional de Saúde 

D) da Comissão Intergestores Tripartite 

E) dos respectivos Conselhos de Saúde 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de 
trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 
2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de 
Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a 
conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material 
biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação 
de casos.  

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que 

A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão. 
B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia. 
C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente 

para uso posterior. 
D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico 

que envolvam paciente-fonte HIV positivo. 
E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular 

sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas 
como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos. 
(   ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços 

de saúde. 
(   ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por 

utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da 
saúde. 

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

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

 

Questão 07 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando 
a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela 
organização econômica do país. 

(   ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as 
ofertas de exames de diagnóstico. 

(   ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente 
federativo em seu âmbito administrativo. 

(   ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de 
comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. 

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

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção 
dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). 
Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que 

A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade. 
B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.  
C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa 

privada. 
D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo 

estabelecimento. 
E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 

em seu território. 

Questão 09 (Peso 0,75)  

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na 
implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências 
de saúde (BRASIL, 2013, p.12). 

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que 

A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e 
grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos. 

B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho 
de saúde na implementação de políticas de interesse da população. 

C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui 
um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado. 

D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e 
gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde. 

E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser 
apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores. 

Questão 10 (Peso 0,75)  

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos 
das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a 
definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da 
Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. 
Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e 
serviços públicos de saúde é:  

A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde. 
B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana. 
D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde. 
E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde. 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema 
Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, 
através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado 
e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). __________ é uma das diretrizes da PNH, relacionada 
ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída 
coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo. 

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

A) Cogestão 
B) Ambiência 
C) Acolhimento 
D) Clínica ampliada 
E) Defesa dos direitos dos usuários 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em 
saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre 
os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.  

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de 
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em 
saúde: 

A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão. 
C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão. 
D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. 
E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

Questão 13 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização 
do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação 
interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as 
Regiões de Saúde, é correto afirmar que 

A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 
B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de 

Saúde.  
C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde 

interestaduais. 
D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do 

Ministério da Saúde. 
E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes 

operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países. 

Questão 14 (Peso 0,75)  

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento 
em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage 
todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual 
interagem diversos tipos de tecnologias [...].” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282). 

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando 
expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar 
como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado. 

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é 

A) Acolhimento  
B) Ações educativas  
C) Produção de vínculo  
D) Saberes da clínica psicanalítica 
E) Equipamento de ultrassonografia 

Questão 15 (Peso 0,75)  

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar ______________ da dengue na área e sua curva 
endêmica, é medida essencial ______________ dos casos ______________ à Vigilância 
Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância 
são as ______________. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em 
nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos 
dados. 

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

A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde 
B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares 
C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares 
D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde 
E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50)  

Na pesquisa das medidas de imitância acústica, a ausência do reflexo acústico estapediano 
contralateral e a presença do ipsilateral, bilateralmente, é encontrada em casos de 

A) simulação. 
B) perda auditiva coclear. 
C) paralisia do nervo facial. 
D) perda auditiva condutiva. 
E) distúrbios do tronco encefálico. 

 

Questão 17 (Peso 0,50)  

Em relação aos testes comportamentais para avaliação do processamento auditivo, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.   

(     ) A lateralidade do indivíduo não influencia os resultados dos testes comportamentais. 
(     ) Aspectos linguísticos cognitivos, como a memória e atenção, podem influenciar os resultados 

dos testes comportamentais. 
(     ) A maturação do sistema nervoso central deve ser considerada para a interpretação dos 

resultados dos testes comportamentais. 
(     ) A vantagem da orelha direita sobre a esquerda, observada em testes comportamentais, sugere 

alteração do processamento auditivo. 
(     ) Para a avaliação do processamento auditivo, o fonoaudiólogo deve utilizar diferentes testes 

comportamentais com o intuito de avaliar as diversas habilidades auditivas e estruturas do 
sistema auditivo. 

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

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

 

Questão 18 (Peso 0,50)  

Sobre a anatomofisiologia da linguagem, é correto afirmar que 

A) na maioria das pessoas, as áreas da linguagem estão localizadas no hemisfério cerebral direito. 
B) o lobo frontal, especializado nas funções de linguagem, é o mais anterior, limitando-se com o 

temporal pelo sulco central e com o parietal pelo sulco lateral. 
C) a área de broca ocupa uma região do giro frontal superior, imediatamente em frente à área do 

controle cortical motor, responsável pelos órgãos periféricos da fala. 
D) a área motora da fala se localiza em regiões mais anteriores, com grande participação da região 

frontal, e a área sensorial em regiões mais posteriores, com atuação importante de regiões 
occipitais. 

E) para que a função da linguagem se realize de forma plena, faz-se necessário a integridade das 
áreas receptivas primárias do lobo temporal, parietal e occipital e as áreas pré-motoras, motora 
primária e a área de broca no hemisfério dominante. 

Questão 19 (Peso 0,50)  

Considerando o sistema de classificação das disfonias, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1)  Disfonias orgânicas (   )  Nódulos vocais 
(2)  Disfonias organofuncionais (   )  Cistos saculares 
(3)  Disfonias funcionais primárias  (   )  Inaptações vocais 
(4)  Disfonias funcionais secundárias (   )  Úlcera de contato 
 (   )  Uso incorreto da voz 
 (   )  Alterações psicogênicas 

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

A) 1 3 2 2 4 4  
B) 1 3 4 2 3 4 
C) 2 1 2 4 3 4 
D) 2 1 4 2 3 4 
E) 3 1 2 4 2 4 
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Questão 20 (Peso 0,50)  

Sobre o desenvolvimento normal das funções estomatognáticas, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas.   

(     ) A mastigação habitual, no ser humano, é bilateral simultânea. Assim, a mastigação unilateral 
pode ser considerada um processo anormal. 

(     ) A deglutição, função que envia o bolo ou saliva da cavidade oral para a faringe e desta para o 
estômago, tem início na fase intrauterina. 

(     ) Ao nascimento, a criança apresenta uma protrusão mandibular fisiológica que, com a 
amamentação, vai sendo corrigida, promovendo o correto posicionamento desta estrutura. 

(     ) No padrão inicial normal de sucção, do nascimento aos seis meses de idade, os movimentos da 
língua ocorrem, predominantemente, para frente e para trás, simultâneos aos movimentos da 
mandíbula. 

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

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

 

Questão 21 (Peso 0,75)  

A tuba auditiva ou trompa de Eustáquio se estende da parede __________ da cavidade timpânica à 
__________. Normalmente, a porção cartilagínea da tuba auditiva encontra-se __________ e 
__________ temporariamente, através da contração dos músculos tensor e levantador do véu palatino 
e do músculo salpingofaríngeo, com o intuito de equalizar a pressão do ar externo com a pressão do 
ar na orelha média. 

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

A) anterior / laringe / aberta / fecha-se  
B) anterior / laringe / colabada / abre-se 
C) anterior / faringe / colabada / abre-se 
D) posterior / faringe / colabada / abre-se 
E) posterior / laringe / colabada / fecha-se 

 

Questão 22 (Peso 0,75)  

Sobre os distúrbios da fala e linguagem, analise as assertivas a seguir. 

De modo geral, o distúrbio fonológico é mais observado em meninos e o diagnóstico é feito, 
preferencialmente, entre quatro e oito anos 

PORQUE 

as crianças com distúrbio de fala e de linguagem possuem mais familiares com estas alterações do 
que as crianças sem queixas. 

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)  

O paciente com doença do refluxo gastroesofágico pode apresentar manifestações esofágicas e 
laringofaríngeas. As manifestações vocais mais comuns, nestes casos, incluem: 

A) rouquidão, fadiga vocal e quebras de sonoridade. 
B) soprosidade e quebras de sonoridade. 
C) soprosidade e fadiga vocal. 
D) aspereza e bitonalidade. 
E) astenia e bitonalidade. 
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Questão 24 (Peso 0,75)  

Sobre a anatomia e a fisiologia relacionada à motricidade orofacial, é correto afirmar que 

A) a mastigação se inicia com a incisão, na qual o alimento é apreendido entre as bordas dos dentes 
incisivos, pela protrusão e abaixamento da mandíbula. 

B) a protrusão da mandíbula é realizada pela ação conjunta dos músculos pterigoideos laterais, 
pterigoideos mediais e feixes anteriores do músculo temporal. 

C) a mastigação inclui movimentos de lateralidade mandibular, realizados pelo músculo pterigoideo 
lateral, direcionando a mandíbula para o mesmo lado da contração.  

D) a fase esofágica da deglutição é inconsciente e involuntária e consiste na transferência do bolo 
alimentar da faringe para o esôfago por meio dos movimentos peristálticos. 

E) a fase oral preparatória da deglutição é inconsciente e voluntária e inicia-se com a apreensão dos 
alimentos. Durante essa fase, o bolo alimentar é misturado com a saliva e transformado em bolo 
homogêneo para que possa ser deglutido. 

 

Questão 25 (Peso 0,75)  

Sobre a reabilitação do paciente com paralisia facial periférica, é correto afirmar que 

A) o paciente com este tipo de acometimento passa por três fases: a fase flácida, a fase de 
desnervação e a fase de reinervação, a qual pode ser acompanhada de sequelas. 

B) o trabalho miofuncional, na fase de desnervação, tem como objetivos diminuir a contratura, melhorar 
a harmonia e simetria facial, aumentando a amplitude dos movimentos, e controlar as sincinesias. 

C) os exercícios isotônicos envolvem modificação da fibra muscular e são indicados para estimular a 
oxigenação muscular, a coordenação da musculatura e o aumento da amplitude dos movimentos. 

D) as sincinesias são movimentos associados, que ocorrem entre músculos originalmente 
independentes, do lado oposto ao afetado pela paralisia, como consequência dos desvios das fibras 
durante o crescimento axonal. 

E) os exercícios isométricos, geralmente recomendados na fase inicial da paralisia facial, são aqueles 
em que se desenvolve tensão com modificação do tamanho da fibra muscular, e são indicados para 
aumentar o tônus da musculatura. 

 
Questão 26 (Peso 0,75)  

A fissura labiopalatina (FLP) e a disfunção velofaríngea congênita estão associadas a várias 
alterações do processo alimentar. Considerando a intervenção fonoaudiológica em recém-nascidos 
com FLP, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.   

(     ) A postura para a alimentação deverá ser vertical para impedir o refluxo nasal e aspiração 
broncopulmonar. 

(     ) Cabe ao fonoaudiólogo, a indicação e adaptação da placa de acrílico com o objetivo de 
separar as cavidades oral e nasal no processo alimentar. 

(     ) O primeiro problema que o bebê com FLP enfrenta durante a amamentação é a dificuldade 
ou a impossibilidade de gerar pressão intraoral negativa. 

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

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

Questão 27 (Peso 0,75)  

As disfonias funcionais primárias se beneficiam de abordagens terapêuticas, que favoreçam uma 
emissão equilibrada, como as técnicas do método de __________________. 

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

A) fala 
B) ativação vocal 
C) sons facilitadores 
D) competência glótica 
E) órgãos fonoarticulatórios 
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Questão 28 (Peso 0,75)  

A dispraxia da fala é uma desordem da articulação que resulta da perda da capacidade de organizar o 
posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea 
de fonemas ou de uma sequência de fonemas. Sobre as principais características observadas em 
pacientes dispráxicos, é correto afirmar que   

A) a performance na fala espontânea é pior do que na repetição. 
B) geralmente, há discrepância entre a performance na fala automática e na fala espontânea, sendo a 

segunda mais prejudicada. 
C) a dificuldade de fala é acompanhada de fraqueza e lentidão significantes ou incoordenação da 

musculatura da fala nos movimentos reflexos ou automáticos.  
D) os erros articulatórios aumentam na mesma proporção que aumenta a complexidade articulatória. 

Assim, as consoantes são articuladas mais facilmente do que as vogais. 
E) os erros articulatórios aumentam de acordo com a complexidade do ajuste motor que a articulação 

exige, porém, zona e modo de articulação não interferem na produção da fala. 
 

Questão 29 (Peso 0,75)  

“A reabilitação das disfagias orofaríngeas envolve a modificação da fisiologia da deglutição, podendo 
ser necessária a utilização de estratégias compensatórias para redirecionar e melhorar a deglutição, 
evitando assim, a ocorrência de aspirações traqueais” (LOGEMANN, 1997).  

Sobre as manobras posturais utilizadas para facilitar a eficiência e segurança da passagem do bolo 
alimentar da cavidade oral para a faringe e o esôfago, é correto afirmar que 

A) na manobra supraglótica, os pacientes são orientados a prender a respiração, deglutir e tossir. 
B) a rotação de cabeça para o lado melhor é indicada para pacientes que apresentam alterações 

musculares unilaterais. 
C) inclinar a cabeça para o lado com maior comprometimento direciona o bolo alimentar para o melhor 

lado pela ação da gravidade.  
D) a manobra de queixo para baixo é indicada para indivíduos com atraso na fase faríngea da 

deglutição e com fechamento laríngeo reduzido. 
E) a manobra de cabeça para o lado facilita o trânsito oral pela ação da gravidade e é indicada para 

pacientes que demonstram dificuldades em ejetar o bolo da cavidade oral para a faringe.  
 

Questão 30 (Peso 0,75)  

A teoria ________________ considera que a produção da voz é um fenômeno resultante da 
elasticidade dos músculos laríngeos combinado com a força aerodinâmica da respiração. 

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

A) mioelástica 
B) aerodinâmica 
C) neurocilatória 
D) neurocronáxica 
E) mioelástica-aerodinâmica 

 

Questão 31 (Peso 1,00)  

Sobre o treinamento auditivo acusticamente controlado nos transtornos de processamento auditivo, é 
correto afirmar que  

A) os mesmos testes comportamentais empregados na avaliação do processamento auditivo devem 
ser utilizados para o treinamento auditivo acusticamente controlado. 

B) os testes comportamentais utilizados para o treinamento auditivo acusticamente controlado não 
devem ser empregados para avaliar a evolução da habilidade auditiva durante o processo de 
reabilitação. 

C) a reavaliação das habilidades auditivas deve ser realizada após cada sessão de treinamento 
auditivo acusticamente controlado e utilizar os mesmos procedimentos selecionados para a 
avaliação inicial do processamento auditivo.  

D) o treinamento auditivo acusticamente controlado é realizado em cabina acústica e consiste no treino 
das habilidades auditivas alteradas, através da aplicação repetida dos mesmos testes 
comportamentais utilizados na avaliação do processamento auditivo.    

E) no treinamento auditivo acusticamente controlado, deve-se utilizar todos os testes comportamentais 
disponíveis para a avaliação do processamento auditivo com o intuito de desenvolver as habilidades 
auditivas prejudicadas e aprimorar aquelas não identificadas como alteradas no processo de 
diagnóstico. 
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Questão 32 (Peso 1,00)  

Sobre o implante coclear, analise as assertivas a seguir. 

Os sistemas de frequência modulada (FM) são indicados para crianças usuárias de implante coclear, 
principalmente, em situações de aprendizagem 

PORQUE 

os sistemas FM possibilitam uma melhor percepção da fala em ambientes acusticamente 
desfavoráveis. 

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 33 (Peso 1,00)  

Sobre o diagnóstico diferencial, analise as assertivas a seguir. 

A identificação e o diagnóstico de Distúrbios Específico de Linguagem (DEL) vêm sendo realizados 
muito mais por critérios de exclusão 

PORQUE 

os indivíduos com DEL apresentam manifestações de linguagem heterogêneas, podendo, inclusive, 
variar na mesma criança.   

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 34 (Peso 1,00)  

A encefalopatia crônica infantil não evolutiva (ECINE) é o termo utilizado para designar uma alteração 
neurológica causada por uma lesão permanente, que ocorre no cérebro em fase de desenvolvimento. 
Nos pacientes com ECINE, é possível observar manifestações consideradas de risco para alterações 
da deglutição.  

Considerando as dificuldades esperadas para cada fase da deglutição nestes pacientes, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.   

(     ) A fase faríngea da deglutição é iniciada de forma precoce pela diminuição da sensibilidade da 
faringe e dificuldade na programação motora. 

(     ) Na fase oral da deglutição, ocorre incapacidade de controlar o alimento na boca, culminando 
em escape extraoral e dificuldade de vedamento labial. 

(     ) O padrão de extensão cervical, característico de indivíduos com ECINE, pode dificultar o 
movimento adequado de elevação laríngea, favorecendo a aspiração traqueal durante a 
deglutição. 

(     ) Na fase preparatória oral da deglutição, ocorre perda de reflexos orais, dificuldade na 
movimentação das partes anterior e dorsal da língua, com pobre amplitude lateral desta, e 
perda prematura do alimento.  

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

A) V F V V 
B) V F V F 
C) F F V F 
D) V V F F 
E) F F V V 
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Questão 35 (Peso 1,00)  

O parâmetro acústico de medidas de frequência fundamental corresponde ao número de ciclos glóticos 
por segundos, e os valores normais para homens são de ______________. 

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

A) 80 a 150 Hz 
B) 50 a 150 Hz  
C) 150 a 200 Hz 
D) 150 a 250 Hz 
E) acima de 250 Hz 
 

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

 
Questão 36 (Peso 1,00)  

“Dados do IBGE (2010), mostram que o excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande 
frequência, a partir de 5 anos de idade, em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras. 
[...] Em 2009, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos estava acima do peso recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) ”. O número de crianças acima do peso mais que dobrou entre 
1989 e 2009, passando de 15% para 34,8%. O número de obesos aumentou mais de 300% nesse 
mesmo grupo etário, indo de 4,1% em 1989 para 16,6% em 2008-2009 (IBGE, 2010).  

Nesse contexto, sobre as orientações práticas de prevenção e combate à obesidade em crianças e 
adolescentes, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) No tratamento, sugerir, primeiro, a redução das porções dos alimentos consumidos para, então, 
pensar em melhoria da qualidade da dieta, incentivando-se o consumo crescente de alimentos 
ricos em nutrientes. 

(   ) Dada a elevada prevalência de crianças de seis anos com sobrepeso, já se recomenda a perda 
gradual de peso, prevendo-se perda em torno de 500g por semana, junto com o estímulo ao 
estilo de vida saudável. 

(   ) Uma das medidas de prevenção e tratamento mais importantes atualmente é o uso racional das 
tecnologias digitais pelas crianças, sendo um ponto importante de atenção, que deve ser 
abordado pelo profissional de saúde durante as consultas. 

(   ) Deve-se estimular o consumo de mais de cinco porções por dia de frutas e hortaliças e o uso 
de adoçantes para crianças acima de cinco anos e adolescentes. Essas medidas são eficazes 
para reduzir a ingestão calórica e otimizar a ingestão de micronutrientes, que ajudarão no 
controle ponderal. 

(   ) Entre as principais estratégias de prevenção da obesidade, estão o cuidado nutricional desde o 
período pré-natal até o estímulo ao aleitamento materno e alimentação complementar de 
qualidade, introduzida em momento oportuno, mas também faz-se necessário ensinar aos pais 
sobre os diferentes tipos de choro. 

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

A) V F V F V 
B) V V F V F 
C) V F F F V 
D) F V V V F 
E) F F F V V 
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Questão 37 (Peso 1,00)  

“Como o DM1 caracteriza-se por insuficiente produção de insulina, o tratamento medicamentoso 
depende da reposição desse hormônio, utilizando-se esquemas e preparações variados e 
estabelecendo-se ‘alvos glicêmicos’ pré e pós-prandiais para serem atingidos. [...] Além disso, um 
planejamento alimentar, um programa de atividade física regular e um programa educacional 
completam o elenco do tratamento [...]”. (DIRETRIZES SBD, 2014-2015, p. 89-90). 

Com relação ao tratamento nutricional da Diabetes tipo 1 em crianças, analise as assertivas a 
seguir.  

Para crianças diabéticas não se recomenda utilizar a palavra “dieta”, que traz consigo um sentido de 
“proibição”, sendo a contagem de carboidratos um método efetivo para estimular o senso de 
responsabilidade apropriado para o gerenciamento da doença pela própria criança  

PORQUE 

um dos objetivos da conduta terapêutica é que as crianças tenham uma vida mais próxima possível a 
de uma criança não diabética, e o monitoramento contínuo dos níveis glicêmicos tem sido uma 
ferramenta importante para que isso aconteça de forma efetiva.  

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

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

 

Questão 38 (Peso 1,00)  

De acordo com o Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar (2007), a alergia alimentar (AA) é um 
termo utilizado para descrever reações adversas a alimentos, dependentes de mecanismos 
imunológicos, IgE mediados ou não. É mais comum em crianças, sendo a alergia à proteína do leite de 
vaca (APLV) a mais frequente no lactente. A terapia nutricional para tratamento da alergia alimentar 
consiste em: evitar o aparecimento dos sintomas, evitar a progressão da doença e a piora das 
manifestações alérgicas e proporcionar à criança crescimento e desenvolvimento apropriados.  

  

Sobre as alergias alimentares na infância, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) A fórmula de soja é uma boa opção de fórmula hipoalergênica para as crianças menores de seis 
meses com APLV mediada por IgE, dada a sua segurança em relação ao crescimento pondero-
estatural e mineralização óssea de lactentes. 

(   ) A introdução da alimentação complementar em crianças com APLV deve seguir os mesmos 
princípios do preconizado para crianças saudáveis, salientando-se que não há restrição na 
introdução de alimentos contendo proteínas potencialmente alergênicas. 

(   ) As fórmulas infantis à base de proteínas extensamente hidrolisadas são indicadas pelas 
autoridades nacionais e internacionais em AA para tratamento e prevenção da APLV. São, 
normalmente, produzidas à base de proteínas provenientes do leite de vaca, soja, ou arroz, e, 
sempre, isentas de lactose. 

(   ) Alguns indivíduos com alergia mediada por IgE, principalmente a leite de vaca e ovo, são 
capazes de tolerar produtos contendo essas proteínas sob a forma cozida, sendo uma medida 
que melhora a qualidade da vida da criança e dos familiares por aumentar a variedade de 
produtos consumidos. 

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

A) V F V F 
B) V F F V 
C) F V F F 
D) F V F V 
E) F F V V  
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Questão 39 (Peso 1,00)  

Paciente, 12 anos, sexo feminino iniciou episódios intermitentes de diarreia com cerca de 7 a 8 dejeções 
diárias de fezes amolecidas, sem muco, esporadicamente com sangue vivo e dor abdominal do tipo 
cólica no flanco e fossa ilíaca esquerdos, além de prurido anal e perda ponderal. Há suspeita 
diagnóstica de Doença de Chron. À avaliação nutricional, paciente com restrição, por conta própria, de 
leite e derivados, carne vermelha e vegetais crus (mãe refere que aparecem intactos nas fezes), refere 
inapetência e com quadro de desnutrição (IMC/I < -2 Z-score). 

Considerando o caso clínico acima e os aspectos nutricionais das Doenças Inflamatórias Intestinais 
(DII), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A conduta mais adequada para essa paciente é a nutrição parenteral, considerando o quadro 
de diarreia, desnutrição e inapetência. 

(   ) A nutrição enteral exclusiva pode ser utilizada como terapia primária em crianças com Doença 
de Chron leve a moderada para indução de remissão.  

(   ) Devido ao elevado gasto energético da doença, há maior risco de desnutrição e déficit de 
crescimento nas crianças com DII, não sendo comum observar excesso de peso nestas. 

(   ) A conduta nutricional, nesse caso, inclui dieta hipercalórica, com no mínimo 120% das 
recomendações diárias de proteína e energia, e com teor reduzido de carboidratos simples 
fermentáveis. 

(   ) Para essa paciente, assim como para os pacientes com DII, é recomendável estar atento aos 
níveis séricos de cálcio e vitamina D, principalmente, devido à restrição de leite e derivados, que 
também é sempre recomendada para os pacientes portadores de DII.  

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

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

 

Questão 40 (Peso 1,00)  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral e a Associação Brasileira de 
Nutrolologia (2011, p.1), “as disfunções cardíacas na criança propiciam um risco significativo para o 
desequilíbrio energético, devido ao aumento das necessidades e insuficiente ou inadequada nutrição. 
O desequilíbrio energético leva ao desenvolvimento da desnutrição, que prejudica o desenvolvimento 
e o crescimento da criança. Nesse contexto, a terapia nutricional é essencial para proporcionar 
adequado ganho de peso e estatura”.  

Com relação à conduta nutricional nas disfunções cardíacas em crianças, é correto afirmar que 

A) as necessidades energéticas nas disfunções cardíacas podem variar de acordo com o 
comprometimento, podendo chegar a 250 kcal/kg por dia nas lesões de grau moderado a grave. 

B) o ganho de peso é comum no período pós-transplante cardíaco, podendo chegar à obesidade, 
devido ao uso de corticoterapia, o que torna imprescindível o acompanhamento nutricional.  

C) o gasto metabólico basal na criança com cardiopatia congestiva é reduzido, porém há aumento da 
temperatura basal e de infecções repetidas, o que gera elevação das necessidades energéticas 
totais. 

D) a dieta deve ter densidade calórica elevada, ser fracionada e oferecida lentamente devido à 
dificuldade de sucção, dispneia e fadiga, porém, frequentemente, há esvaziamento gástrico 
acelerado, associado ao uso de medicamentos. 

E) a necessidade de restrição hídrica comum nos portadores de cardiopatias congênitas se torna um 
problema para o aumento do aporte calórico, sendo, o principal recurso para isso, o acréscimo de 
farináceos, visando aumentar a densidade calórica da refeição. 
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Questão 41 (Peso 1,00)  

O Ministério da Saúde define a doença celíaca (DC) como “[...]uma enteropatia crônica do intestino 
delgado, de caráter autoimune, desencadeada pela exposição ao glúten em indivíduos geneticamente 
predispostos [...]” (BRASIL, 2015, p. 2). A doença compromete principalmente crianças de seis meses 
a cinco anos e pode ser apresentada nas formas clássica ou típica, não clássica ou atípica e 
assintomática ou silenciosa.  

A respeito do tratamento nutricional para a DC, é correto afirmar que 

A) as recomendações atuais sugerem restrição de aveia apenas para os pacientes que não toleram o 
cereal, considerando que ele é tolerado por 95% dos celíacos.  

B) em pessoas com DC recém-diagnosticadas deve-se considerar somente as deficiências dos 
micronutrientes: ferro, ácido fólico, vitamina C e vitamina B5.  

C) para as crianças recém-diagnosticadas, com quadro de diarreia intensa, a conduta adequada é 
restrição do glúten e, também, da lactose para toda a vida. 

D) a base do tratamento é a dieta livre de glúten, que implica em restringir todos os produtos que 
contenham as proteínas do trigo, arroz, cevada e centeio. 

E) entre os alimentos/preparações possíveis de serem consumidas pelos celíacos, estão semolina, 
quibe e farinha de araruta.  

Questão 42 (Peso 1,00)  

As vitaminas são compostos orgânicos presentes, naturalmente, em diminutas e diferentes quantidades 
nos alimentos, essenciais à manutenção do metabolismo normal, desempenhando funções fisiológicas 
especificas. Alimentação inadequada por longo período pode levar a carências nutricionais especificas. 

Com base no conhecimento atual sobre sinais e sintomas de deficiências de vitaminas, numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Vitamina A 
 

(   ) Sintomas cardiovasculares, rigidez e câimbras musculares, edema de 
face e extremidades, confusão mental, irritabilidade e depressão. 

(2) Vitamina C 
 

(   ) Fadiga, dor muscular, suceptibilidade aumentada ao estresse e 
infecção, manifestações hemorrágicas e dificuldade de cicatrização. 

(3) Vitamina B1 
 

(   ) Perda de apetite, queratinização de células epiteliais do trato 
respiratório, gastrointestinal e gênito-urinário, xeroftalmia e redução da 
atividade das células T-Helper. 

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

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

Questão 43 (Peso 1,00)  

Entende-se por Terapia de Nutrição Enteral, um conjunto de procedimentos terapêuticos empregados 
para manutenção ou recuperação do estado nutricional por meio da nutrição enteral, usada, 
exclusivamente ou parcialmente, para substituir ou complementar a dieta oral, a nível hospitalar, 
ambulatorial ou domiciliar.  

Sobre as condições que indicam a nutrição enteral, analise as opções e identifique com V as 
verdadeiras e F as falsas. 

(   ) Fístulas intestinais. 
(   ) Trato digestivo total ou parcialmente funcional. 
(   ) Previsão de jejum superior a 24h em pacientes críticos. 
(   ) Quando for verificada a necessidade de utilizá-la por, pelo menos, cinco a sete dias. 
(   ) Ingestão oral insuficiente para atingir dois terços a três quartos da necessidade nutricional 

diária. 

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

A) F V F V V 
B) F V V V F 
C) V V F F F  
D) V F F F V 
E) V F V F V 
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Questão 44 (Peso 1,00)  

Paciente de 61 anos, cardiopata, comparece ao ambulatório de nutrição com queixa de hipotensão, 
osteopenia e história recente de fratura de colo de fêmur. Exames bioquímicos mostram cálcio sérico 
menor do que 8,6 mg/dL, caracterizando hipocalcemia. 

Sobre a conduta nutricional recomendada para esse paciente, é correto afirmar que 

A) suplementar cálcio, fósforo e vitamina D.   
B) suplementar cálcio e vitamina D, respeitando o limite de ingestão máxima tolerável. 
C) garantir oferta adequada de cálcio atingindo a RDA (800 mg/dia) via alimentação e suplementar 

vitamina D. 
D) orientar o aumento da ingestão de alimentos ricos em cálcio e evitar suplementação, pois há o risco 

de hipercalcemia, que, por sua vez, pode levar à arritmia cardíaca. 
E) orientar o aumento da ingestão de alimentos ricos em cálcio, iniciar suplementação para controlar a 

osteopenia e corrigir a deficiência de cálcio. Monitorar níveis séricos de cálcio para evitar sobrecarga 
e checar vitamina D.  

Questão 45 (Peso 1,00)  

Segundo a Portaria ANVISA nº 272, de 8 de abril de 1998, nutrição parenteral consiste em “[...] solução 
ou emulsão, composta basicamente por carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais, 
estéril e apirogênica, acondicionada em recipiente de vidro ou plástico, destinada à administração 
intravenosa em pacientes desnutridos ou não, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando 
a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas” (BRASIL, 1998, p. 2).  

Sobre a nutrição parenteral, analise as assertivas a seguir: 

A oferta de nutrição parenteral periférica não deve ser considerada como opção atrativa, mesmo nos 
casos onde essa terapia é prevista por curto período de tempo  
 

PORQUE 

as soluções nutricionais, normalmente, apresentam alta osmolaridade, o que causa tromboflebite em 
vasos menos calibrosos e de baixo fluxo, requerendo, portanto, administração em veias centrais, mais 
frequentemente em veias subclávia ou jugular.                                                       

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas. 
B) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
C) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. 

Questão 46 (Peso 1,00)  

A síndrome metabólica (SM) tem recebido uma atenção cada vez maior pelo impacto de cada um dos 
seus componentes diagnósticos, mas, principalmente, porque a agregação de fatores de risco 
cardiovascular tem sido cada vez mais prevalente. Há várias versões de definição da SM, mas o critério 
adotado pela maioria das organizações internacionais e pela Diretriz Brasileira de Prevenção 
Cardiovascular (2013) requer a presença de três ou mais dos seguintes critérios: ________________; 
pressão arterial __________________________; triglicérides ≥ 150 mg/dl; glicemia jejum ≥ 100 mg/dl; 
_________________________________________. 

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

A) circunferência da cintura ≥ 102 cm / ≥ 120 x 80 mmHg / HDL-colesterol <40 mg/dl 

B) circunferência da cintura ≥ 102 cm / ≥ 120 x 80 mmHg / colesterol total ≥200 mg/dL 

C) circunferência da cintura ≥ 94 cm para homens e ≥80 cm mulheres / ≥ 120 x 80 mmHg ou tratamento 

para hipertensão arterial / colesterol total ≥200mg/dL 

D) índice de massa corporal  ≥ 24,9 Kg/m² / ≥ 120 x 80 mmHg ou tratamento para hipertensão arterial 

/ HDL-colesterol <40 mg/dl para homens e <50 mg/dl para mulheres 

E) circunferência da cintura ≥ 94 cm para homens e ≥ 80 cm mulheres / sistólica ≥ 130 mmHg e 

diastólica ≥ 85 mmHg ou tratamento para hipertensão arterial / HDL-colesterol < 40 mg/dl para 

homens e <50 mg/dl para mulheres 
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Questão 47 (Peso 1,00)  

_____________________________________ é o transtorno alimentar mais comum entre a população, 
atinge, principalmente, as mulheres, e apresenta taxa de mortalidade de 0,3%. Para receber o 
diagnóstico, a pessoa deve apresentar: compulsão alimentar periódica, comportamentos 
compensatórios e cognições relacionadas à insatisfação com a imagem corporal. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna no trecho acima é 

A) Ortorexia  
B) Bulimia nervosa 
C) Anorexia nervosa 
D) Transtorno de Compulsão Alimentar 
E) Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) 

Questão 48 (Peso 1,00)  

Paciente de 14 anos, peso 40,5 Kg, altura 165 cm, relata perda repentina do apetite, exclusão de grupos 
alimentares como gordura e carboidrato por medo de engordar, preferência por alimentos de baixa 
densidade calórica, relato de perda de 20 Kg nos últimos 90 dias. Apresenta palidez cutânea, fraqueza 
generalizada, mãe relata comportamento introspectivo, perfeccionismo e dificuldade para expressar 
seus sentimentos. Levando em consideração o quadro descrito, o nutricionista deve suspeitar de 
_________________________. 

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

A) vigorexia 
B) bulimia nervosa 
C) anorexia nervosa 
D) comer transtornado  
E) transtorno alimentar não identificado 

Questão 49 (Peso 1,00)  

Os carboidratos são a principal fonte de energia para a maioria das células do organismo. Geralmente, 
são consumidos na forma de polissacarídeos, sendo os mais comuns _____________, que, no trato 
gastrointestinal, são degradados a dissacarídeos e monossacarídeos, e, então, absorvidos no intestino 
delgado.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna no trecho acima é 

A) a glicose e a frutose 
B) a frutose e a sacarose 
C) a glicose e a sacarose 
D) o glicogênio e o amido 
E) a lactose e a sacarose 

Questão 50 (Peso 1,00)  

As proteínas são as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos e exercem papel fundamental em 
todo processo biológico. Elas são sintetizadas a partir de aminoácidos e degradadas novamente no 
organismo, num processo de reciclagem contínua, chamado _________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna no trecho acima é 

A) pool metabólico 
B) turnover proteico 
C) ressíntese proteica 
D) transcrição proteica 
E) equilíbrio nitrogenado 

 

 


