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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50) 

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são essenciais no contexto da saúde coletiva, 
sobretudo quando falamos das atividades ligadas à gestão da saúde e à otimização dos recursos 
disponíveis, quer sejam estes materiais, estruturais, financeiros ou humanos (SILVA, 2013). 

Sobre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, é correto afirmar que 

A) as ações sanitárias podem ser ineficazes e efetivas simultaneamente, mas não eficazes e efetivas ao 
mesmo tempo. 

B) o nível de eficácia pode depender do espaço e do tempo, já que sua determinação não tem caráter 
universal nem está fundamentada em conclusões sólidas. 

C) a eficácia é um princípio normativo da economia em saúde referente à produção de bens e serviços 
que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível. 

D) o nível de eficiência sanitária é estabelecido, habitualmente, de maneira experimental, tendo validade 
global e, por isso, é invariável quanto ao lugar e ao tempo. 

E) a efetividade é o grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real por 
causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais. 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, adota nove 
princípios. De acordo com a PNPS, o princípio _________________ se refere à identificação de 
potencialidades e o desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e 
comunidades sobre suas ações e trajetórias. 

A alternativa que preenche a lacuna do trecho acima é 

A) da equidade 
B) da autonomia 
C) da integralidade 
D) do empoderamento 
E) da participação social 

Questão 03 (Peso 0,50) 

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a capacidade de um agente biológico de 
permanecer fora do hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar doença, é denominada 

A) virulência. 
B) patogenicidade. 
C) teratogenicidade. 
D) transmissibilidade. 
E) persistência do agente biológico no ambiente. 

Questão 04 (Peso 0,50) 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que tange à 
organização e ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à articulação interfederativa. 

De acordo com o Decreto 7.508/2011, é correto afirmar que 

A) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para 

definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 
C) Portas de Entrada consistem no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
D) Região de saúde consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações 

e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema. 

E) Mapa da saúde consiste no espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 
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Questão 05 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde. 

Sobre as instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo, é correto afirmar que 

A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde. 

C) o Conselho de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, se reúne a cada quatro 
anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. 

D) a Conferência de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, e 
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. 

E) o Conselho Estadual de saúde se reúne mediante convocação do Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por convocação do Conselho Nacional de Saúde, que homologa as decisões 
relacionadas à formulação das políticas de saúde na esfera estadual. 

Questão 06 (Peso 0,75) 

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização deve ser encarada não apenas como um 
programa, mas “[...] como uma política pública que [...] transversaliza as diferentes ações e instâncias 
gestoras do [...]” (BRASIL, 2010, p. 17) Sistema Único de Saúde (SUS) estando, dessa forma, presente 
em todos os espaços de produção de saúde. 

Sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de 
Humanização (HumanizaSUS), é correto afirmar que 

A) incentiva a valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e 
acolhedores. 

B) insere a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor e mais ágil, ainda 
que menos resolutivo. 

C) estimula o fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias do 
SUS, exceto no âmbito da gestão. 

D) busca estabelecer mudanças nos modelos de atenção e de gestão, por meio da dissociabilidade 
entre as ações de cuidado e o fazer dos gestores. 

E) propõe um fomento à autonomia e ao protagonismo dos usuários, reduzindo parte da 
responsabilidade dos trabalhadores da saúde sobre as ações de cuidado. 

Questão 07 (Peso 0,75) 

As ações de Educação em Saúde são inerentes às práticas de produção de saúde e de sujeitos, 
devendo fazer parte da rotina dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Pode-se afirmar 
que “[...] as práticas de saúde são práticas educativas por que se estruturam como um processo de 
trabalho. Um processo de trabalho supõe sempre a transformação de um objeto em um novo objeto, 
seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8). 

Sobre as ações e práticas de Educação em Saúde, é correto afirmar que 

A) formam um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, embora sem conteúdo técnico, político ou 
científico. 

B) reforçam o paradigma da concepção estática de educação como transferência de conhecimentos, 
habilidades e destrezas. 

C) devem ter por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a 
realidade e transformá-la. 

D) devem ocorrer de forma dissociada dos processos de trabalho em saúde, considerando a 
especificidade dos conhecimentos desta área. 

E) contribuem para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de 
saúde, embora não seja considerada uma prática social. 
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Questão 08 (Peso 0,75) 

A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das 
“[...] possíveis implicações (positivas ou negativas) dos avanços da ciência sobre a vida [...]” (POTTER, 
1970 apud UNA-SUS, 2011, p.8). Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e 
necessária entre as culturas científica e humanística (UNA-SUS, 2011). 

Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela 
qual ela pode gerenciar sua própria vontade. 

(   ) Pelo princípio da justiça é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um e, sendo 
assim, anula-se a ideia de equidade em saúde. 

(   ) O princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar, 
considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria. 

(   ) Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um 
paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade. 

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 F V V 
E) F V V F 

Questão 09 (Peso 0,75) 

No setor saúde, os indicadores da qualidade são agrupados em três categorias principais: estrutura, 
processo e resultado. Tais “[...] indicadores podem avaliar o estado de saúde de uma população ou o 
desempenho dos serviços de saúde; a soma destas duas informações permite conhecer a situação 
sanitária de uma população” (VALENZUELA, 2005 apud SOLLER; RÉGIS FILHO, 2011, p. 595) e, 
portanto, melhor planejar as ações em saúde. 

Sobre o monitoramento dos indicadores de estrutura, processo e resultado, é correto afirmar que 

A) os efeitos dos cuidados prestados, anteriormente, à saúde do paciente e da população são 
avaliados pelos indicadores de processo. 

B) os indicadores de processo devem contemplar, em sua avaliação, os recursos materiais, humanos 
e da estrutura organizacional do serviço de saúde. 

C) os indicadores de resultado devem avaliar as atividades de cuidados realizadas para com o 
paciente, contemplando, dessa forma, as técnicas operacionais. 

D) as atividades do paciente buscando o cuidado e dos profissionais de saúde ofertando tais ações de 
cuidado devem ser avaliadas pelos indicadores de resultado. 

E) os indicadores de estrutura avaliam os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, 
observando aspectos como conveniência, conforto e privacidade. 

Questão 10 (Peso 0,75) 

Os chamados modelos assistenciais em saúde podem ser definidos como “[...] combinações de 
tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades 
sociais de saúde” (SILVA, 2007, p. 45). No Brasil, observa-se que, ao longo do tempo, emergiram 
diferentes propostas que vão desde as campanhas sanitárias da Primeira República até os recentes 
modelos de Vigilância em Saúde. 

Sobre os modelos assistenciais em saúde, é correto afirmar que 

A) o modelo sanitarista demonstra ser o mais resolutivo quando se trata da prestação de uma atenção 
com qualidade, efetividade e equidade à população. 

B) o modelo de Vigilância da Saúde propõe o fortalecimento das ações de vigilância, em detrimento 
das ações de prevenção de riscos e de recuperação da saúde. 

C) no modelo tecno-assistencial brasileiro, os serviços hospitalares de maior complexidade funcionam 
como “porta de entrada” preferencial do sistema de saúde. 

D) o modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família inclui ações territoriais, enfatizando atividades 
educativas e de prevenção de riscos e agravos específicos. 

E) o modelo médico hegemônico, centrado no atendimento de doentes, se mostra o mais efetivo para 
uma atenção comprometida com as necessidades prioritárias em saúde. 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Em relação aos conceitos da Epidemiologia enquanto ciência e eixo da saúde pública, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O controle tem o objetivo de reduzir a níveis mínimos a prevalência de determinadas doenças 
e dessa forma impedir a ocorrência de epidemias. 

(   ) A prevenção visa o emprego de técnicas específicas de tratamento, a fim de impedir que os 
indivíduos possam manter ou não agravar seu estado de saúde. 

(   ) A erradicação consiste na não ocorrência de doença após implantadas as medidas de 
prevenção, mesmo na ausência de quaisquer medidas de controle. 

(   ) A distribuição é o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, 
em função de variáveis ambientais e populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço. 

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

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

Questão 12 (Peso 0,75) 

No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a liderança está entre as 
habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos profissionais de saúde, que 
estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área de atuação, mas também, 
de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010). 

Em relação à liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção 
e o do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas. 

(   ) As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas 
exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação. 

(   ) A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo 
considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança. 

(   ) Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o 
desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal. 

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

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

Questão 13 (Peso 0,75) 

Avaliar a dimensão da qualidade dos serviços de saúde que são disponibilizados à população é 
fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem à otimização e a correta alocação dos 
recursos. Chama-se acreditação o “[...] sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de 
saúde” (ONA, 2014). 

Em relação a avaliação e monitoramento da qualidade em serviços de saúde, é correto afirmar que 

A) embora tenha um caráter eminentemente educativo, a acreditação é compulsória, não sendo uma 
escolha da organização de saúde. 

B) o processo de acreditação tem a finalidade de fiscalizar os serviços públicos de saúde quanto à 
qualidade dos serviços ofertados à população. 

C) a acreditação, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, é um processo definitivo, por meio do 
qual é emitido um certificado para a instituição avaliada. 

D) a acreditação é um processo reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização 
de saúde no processo de avaliação da qualidade não são divulgadas. 

E) é essencial para a União poder mensurar o nível da qualidade dos serviços de saúde, a fim de 
estabelecer as punições cabíveis aos gestores, se este for o caso. 
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Questão 14 (Peso 0,75) 

Ao tratar da organização da assistência à saúde no Brasil, a proposta das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS) emerge como um grande avanço no sentido de “[...] superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual” (BRASIL, 2010, p. 4). 

Em relação à organização da assistência à saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A “Integração Vertical” consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de 
mesma natureza ou especialidade. 

(   ) Os chamados “Níveis de Atenção” se estruturam por meio de arranjos produtivos conformados 
segundo as densidades tecnológicas singulares. 

(   ) A ideia de “Região de Saúde” trazida pelas RAS implica na definição de seus limites geográficos 
e sua população, e no estabelecimento do rol de ações e serviços ofertados. 

(   ) A proposta de “Integração Horizontal” consiste na articulação de diversas organizações ou 
unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada. 

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

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

Questão 15 (Peso 0,75) 

A avaliação dos serviços e programas de saúde se constitui em uma “[...] das etapas fundamentais 
para a revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde [...]” 
(BRASIL, 2015, p. 5). Pode-se, mesmo, afirmar que contribui para garantir os princípios e diretrizes do 
próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, para a melhoria das condições de saúde dos 
indivíduos e da coletividade. Nesse cenário, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 
(PNASS) ocupa um lugar de destaque (BRASIL, 2015). 

Em relação aos objetivos previstos para o PNASS, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos estabelecimentos de atenção 
especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares. 

(   ) A dimensão que trata de aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos 
avaliados deve ser contemplada no processo de avaliação. 

(   ) Deve-se inserir, compulsoriamente, avaliações periódicas no processo de trabalho dos gestores 
de saúde, como forma de monitorar a qualidade da gestão em saúde. 

(   ) Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de Atenção Básica avaliados é um dos 
objetivos prioritários, por estes serem porta de entrada do sistema 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) V F F V 
D) F F V V 
E) F V V F 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50) 

Deficiência de _________________ é um achado comum em pacientes críticos e tem sido associada 
a sepse, síndrome da realimentação, uso de diuréticos, métodos dialíticos contínuos e alcalose. 
Portanto, seus níveis séricos devem ser monitorados frequentemente e a reposição adequada deve ser 
feita quando apropriado. 

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

A) sódio 
B) fósforo 
C) potássio 
D) proteína 
E) ácidos graxos essenciais 
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Questão 17 (Peso 0,50) 

Embora a desnutrição seja uma preocupação global e esteja associada a morbidade, mortalidade e 
aumento importante dos custos com saúde, a falta de consenso em relação ao seu diagnóstico, 
sobretudo para aplicação em contextos clínicos, é um fator limitante para sua prevenção e tratamento.  
Recentemente, um grupo de especialistas de todo o mundo, inclusive do Brasil, propôs um consenso 
para diagnosticar desnutrição em adultos. Foram eleitos os cinco principais critérios para detectar a 
desnutrição, três critérios fenotípicos e dois etiológicos, tendo sido estabelecido que para diagnosticar 
a desnutrição, pelo menos um critério fenotípico e um critério etiológico devem estar presentes. 

Com base na ferramenta GLIM (Iniciativa de Liderança Global em Desnutrição), os principais critérios 
para diagnosticar a desnutrição são: 

A) circunferência do braço abaixo do percentil 10º, força de preensão palmar reduzida, redução do 
apetite e albumina baixa. 

B) índice de massa musculoesquelética baixo, depleção do gastrocnêmio lateral, presença de febre, e 
perda de mais de 5% do peso nos últimos 30 dias. 

C) perda voluntária de peso, IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m², presença de sarcopenia, redução da 
ingestão alimentar em no mínimo 10% do habitual e albumina baixa. 

D) hipoalbuminemia, depleção severa de massa muscular, presença de doença consumptiva como 
câncer ou AIDS e duas ou mais internações nos últimos 12 meses. 

E) perda de peso involuntária, índice de massa corporal baixo, massa muscular reduzida, redução da 
ingestão ou assimilação de alimentos, e diagnóstico clinico/presença de inflamação. 

Questão 18 (Peso 0,50) 

Qualquer condição materna adversa coloca o feto em risco de nascer prematuramente. Uma das teorias 
usadas para explicar a prematuridade é se durante a gravidez não houver a oferta dos nutrientes 
adequados para continuar o crescimento e o desenvolvimento do feto ou da placenta. 
_______________, por exemplo, é um dos principais nutrientes para o desenvolvimento fetal e neonatal 
do cérebro, participa de processos importantes como a mielinização, síntese de monoaminas e 
metabolismo de energia neuronal e glial. 

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

A) O ferro 
B) O selênio 
C) A tiamina 
D) O molibdênio 
E) A vitamina B12 

Questão 19 (Peso 0,50) 

Estudos brasileiros populacionais demonstram alta prevalência de dislipidemia em crianças. Isto é de 
grande importância, pois é na infância que se formam os hábitos de vida, por isso essa é, cada vez 
mais, considerada a fase estratégica na prevenção da aterosclerose em nível populacional. 

Sobre o manejo da dislipidemia na infância, é correto afirmar que 

A) a dosagem sérica do perfil lipídico deve ser iniciada a partir do 1º ano de vida. 
B) o uso de ômega três em crianças a partir de dois anos de idade é seguro e tem eficácia comprovada 

no combate à dislipidemia. 
C) o uso de fitoesteróis provoca sérios efeitos colaterais e deve ser evitado na prevenção e no 

tratamento da hipercolesterolemia na infância. 
D) recomendações nutricionais devem ser pautadas na proibição do consumo de gorduras trans e na 

redução das gorduras monoinsaturadas ou poli-insaturadas. 
E) a dieta saudável em qualidade e quantidade para a idade é a base da prevenção da dislipidemia na 

infância, com exceção dos casos de dislipidemias de caráter genético, que necessitam de 
abordagem específica. 
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Questão 20 (Peso 0,50)  

A terapia antirretroviral de alta atividade está reduzindo a morbidade e a mortalidade de pacientes 
infectados pelo HIV. No entanto, o tratamento está associado a inúmeras reações adversas, dentre 
elas a hipertrigliceridemia. Estudos recentes demonstram que ___________________ promove 
redução substancial dos níveis séricos de triglicérides nessa população, sendo a intervenção nutricional 
que mais reúne evidências científicas atualmente. 

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

A) a perda do peso 
B) o tratamento com fibrato 
C) a redução da bebida alcoólica 
D) a suplementação com ômega três 
E) a redução da ingestão de carboidratos simples 

Questão 21 (Peso 0,75) 

Em se tratando da avaliação bioquímica do estado nutricional relativo às proteínas, pode-se afirmar 
que a _______________ não é um índice apropriado para avaliar o estado proteico quando a anemia 
por deficiência de ferro e a desnutrição energético-proteica estão presentes de maneira concomitante. 
A _______________, por sua vez, apesar de ser usada com frequência, possui uma meia-vida longa 
(18 a 20 dias) e tem baixa sensibilidade na avaliação da desnutrição aguda. Quando disponível, deve-
se realizar a dosagem de __________________, de meia-vida curta, que é considerada, dentre os três, 
o melhor indicador das mudanças nutricionais. 

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

A) albumina / transferrina / globulina 
B) transferrina / albumina / pré-albumina 
C) hemoglobina / albumina / transferrina 
D) transferrina / globulina / proteína C reativa 
E) albumina / pré-albumina / proteína transportadora de retinol 

Questão 22 (Peso 0,75) 

“Conhecer o padrão de consumo alimentar, tanto individual quanto coletivo, é essencial para orientar 
as ações de atenção integral à saúde e, principalmente, para promover a melhoria do perfil alimentar e 
nutricional da população” (BRASIL, 2015, p. 8). Os formulários de marcadores de consumo alimentar 
estão disponíveis no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, permitindo a avaliação do consumo 
alimentar da população brasileira na rotina da Atenção Básica. 

Sobre as orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar (2016), analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os formulários para avaliação de marcadores de consumo alimentar propõem a avaliação de
alimentos consumidos nos últimos 12 meses, o que aumenta a chance de viés de memória. 

(   ) Estão disponíveis três formulários: um para crianças menores de seis meses, um para crianças de
seis a 23 meses e 29 dias de idade, e outro para crianças com dois anos de idade ou mais,
adolescentes, adultos, idosos e gestantes. 

(   ) Questionários devem ser aplicados exclusivamente pelo nutricionista membro da equipe de
Atenção Básica, que deve avaliar os marcadores previamente estabelecidos e recomendar
práticas alimentares adequadas e saudáveis. 

(   ) O bloco de questões desenvolvidos para crianças com dois anos ou mais, adolescentes, adultos,
idosos e gestantes contempla marcadores de consumo alimentar construídos com base na nova
proposta do Guia Alimentar para a População Brasileira. 

(   ) Um mesmo questionário foi padronizado para avaliar crianças de 0 a 24 meses com informações
que variam desde a caracterização do aleitamento materno até o consumo de alimentos
ultraprocessados, tornando o método vulnerável e passível de críticas.  

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

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



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 001/2018 

(Código 085) 

                             Realização: CEREMAPS, ESPBA e Fundação CEFETBAHIA 8

Questão 23 (Peso 0,75) 

As síndromes hipertensivas na gestação acarretam morbimortalidade tanto materna quanto fetal. Sobre 
a terapia nutricional na prevenção e tratamento da hipertensão durante a gestação, eclâmpsia e pré-
eclâmpsia (PE), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) A suplementação de vitamina C ou vitamina E não é recomendada para prevenção da PE. 
(   ) A perda de peso e a dieta extremamente restritiva em sódio devem fazer parte do manejo da

hipertensão crônica durante a gestação. 
(   ) A suplementação de 1,0 g de cálcio para gestantes com risco moderado e aumentado de PE é

recomendada, mesmo diante da ingestão normal desse íon. 
(   ) A suplementação de cálcio (> 1 g/d) está associada a redução do risco de PE, prematuridade e

morte relacionada à hipertensão gestacional, particularmente, quando a ingestão habitual de cálcio
é < 600 g/dia. 

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

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

Questão 24 (Peso 0,75) 

Primigesta de 29 anos, na 30ª semana gestacional, evolui com ganho de peso satisfatório, seguindo 
as orientações nutricionais, praticando atividade física três vezes por semana ao ar livre. Retorna ao 
consultório de nutrição com resultados de exames laboratoriais, onde se observa níveis séricos de 25 
hidroxivitamina D igual a 19 ng/mL. Considerando a recomendação da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia, de que o valor de normalidade para grupos de risco (inclusive gestantes) 
deve ser entre 30 e 60 ng/mL, a conduta nutricional mais adequada para esse caso clínico é 

A) aguardar o término da gestação para repor a vitamina D, já que não existe consenso na literatura 
quanto à dose adequada de reposição nesse período, nem se ela é benéfica e segura para o feto.  

B) orientar a gestante a dar prioridade a alimentos como leite, margarina, cereais matinais e suco de 
laranja durante toda a gestação, visto que, no Brasil, a fortificação com vitamina D é obrigatória 
nesses alimentos. 

C) investigar melhor a causa da deficiência de vitamina D na gestante, já que, no Brasil, além da 
incidência de luz solar durante todo o ano, a ingestão de vitamina D via alimentação sempre 
ultrapassa o valor recomendado. 

D) suplementar a vitamina D durante toda a gestação, já que a deficiência de vitamina D em gestantes 
pode estar associada ao menor peso ao nascer, maior risco de diabetes gestacional e pré-
eclâmpsia, e, ainda, infecções virais. 

E) orientar o consumo diário de sardinha enlatada em óleo, uma das principais fontes de vitamina D 
em nosso meio (4,8µg de vitamina D a cada 100g de sardinha), que é suficiente para melhorar os 
níveis séricos de vitamina D e prevenir qualquer prejuízo nutricional para o binômio mãe-feto. 

Questão 25 (Peso 0,75) 

Na infância, o tipo de diabetes mais frequente é o diabetes mellitus tipo I (DMI), que corresponde a 90% 
dos casos. O tratamento de crianças e adolescentes com DMI deve considerar características únicas 
dessa faixa etária, como mudanças na sensibilidade à insulina relacionadas à maturidade sexual e ao 
crescimento físico, capacidade de iniciar o autocuidado, maior vulnerabilidade neurológica à 
hipoglicemia e à hiperglicemia, bem como à cetoacidose diabética. 

Sobre o manejo do DMI na infância, é correto afirmar que 

A) os açúcares refinados, de absorção rápida, devem ter seu consumo terminantemente proibido, 
assim que o diagnóstico for confirmado. 

B) a terapia com insulina é uma alternativa a ser considerada, caso a tríade clássica de tratamento 
(dieta, exercício e educação) não funcione. 

C) a recomendação nutricional específica para a criança diabética implica na redução do carboidrato e 
no aumento da proteína na dieta, a fim de garantir um adequado crescimento e desenvolvimento. 

D) a contagem de carboidratos oferece um resultado bastante objetivo e facilita o cálculo da dose de 
insulina a ser administrada antes de cada refeição, no entanto, por conta da grande complexidade 
do método, não pode ser usado na infância. 

E) deve ser instituída uma alimentação equilibrada do ponto de vista de conteúdo de carboidratos (50 
a 60%), de proteínas (15%) e de gorduras (30%), o que propicia uma alimentação muito mais 
saudável do que a maioria dos esquemas alimentares consumidos por crianças não diabéticas. 
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Questão 26 (Peso 0,75) 

Observa-se um aumento progressivo da prevalência de obesidade e sobrepeso na população 
brasileira, inclusive entre as crianças. Considerando o conhecimento atual sobre o manejo da 
obesidade infantil, analise as assertivas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Do total de calorias da dieta, 30% a 35% devem provir de proteínas, 35% a 40% dos carboidratos
e 30% das gorduras. 

(   ) A perda de peso deve ser gradual e proporcional ao excesso de peso, variando de 0,5 Kg por mês
até no máximo 1Kg por semana. 

(   ) O tratamento convencional fundamenta-se na redução da ingestão calórica, aumento do gasto
energético, modificação comportamental e envolvimento familiar no processo de mudança. 

(   ) O balanço energético negativo deve ser promovido desde o diagnóstico, através de dieta
hipocalórica, e do aumento do gasto energético por meio de exercício físico regular, que devem
ser mantidos até que a meta tenha sido alcançada. 

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

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

Questão 27 (Peso 0,75) 

Paciente de 59 anos, portadora de sequela neurológica grave, em uso de nutrição enteral exclusiva, 
recebendo diariamente 1.500mL de dieta sob infusão contínua a 62,5 mL/hora com auxílio de bomba 
infusora. Na eminência de alta hospitalar, a equipe dá início ao desmame da infusão contínua, mantém 
o volume total da dieta e modifica a infusão para intermitente, fracionada em seis horários, correndo 
em duas horas cada um. 

A alternativa que contém a velocidade da dieta nessa fase é 

A) 100 mL / hora 
B) 125 mL / hora 
C) 150 mL / hora 
D) 200 mL / hora 
E) 250 mL / hora 

Questão 28 (Peso 0,75) 

Sobre a atuação do nutricionista na Atenção Básica à saúde, analise as assertivas a seguir. 

É preciso conscientizar os gestores municipais sobre a importância do Nutricionista como membro dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família, beneficiando a comunidade local com a presença de um 
profissional capacitado para apoiar a realização de ações educativas sobre a alimentação e a nutrição. 
Entre elas, estão a coordenação das ações de diagnóstico populacional da situação alimentar e 
nutricional, o estímulo à produção e ao consumo de alimentos saudáveis produzidos regionalmente e 
o atendimento para doenças relacionadas à alimentação e à nutrição 

PORQUE 

os Núcleos de Apoio à Saúde da Família são compostos por grupos com três a cinco profissionais de 
saúde de diferentes formações como médicos de diversas especialidades, assistente social, professor 
de educação física, fonoaudiólogo e farmacêuticos, que são escolhidos pelos gestores municipais de 
acordo com as necessidades locais. O nutricionista não necessariamente faz parte dessa equipe.  

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas. 
B) a primeira é falsa e a segunda verdadeira. 
C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira. 
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Questão 29 (Peso 0,75) 

Sobre a terapia dietética em doenças cardiovasculares, analise as assertivas a seguir. 

As atuais diretrizes nacionais e internacionais sobre prevenção cardiovascular mostram que não há 
evidências cientificas suficientes para estabelecer um valor de corte para o consumo de colesterol 

PORQUE 

Estudos recentes mostram que o colesterol alimentar exerce grande influência na mortalidade 
cardiovascular. O aumento do consumo de ovos, inclusive, tende a aumentar a relação LDL-c/HDL-c, 
tanto entre indivíduos que absorvem mais colesterol da dieta quanto nos hiporresponsivos. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

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

Questão 30 (Peso 0,75) 

Sobre a avaliação nutricional e a terapia dietética em neuropatias, analise as assertivas a seguir. 

Especialistas recomendam avaliar a necessidade de suplementação de ácido fólico e vitamina B12 em 
pacientes portadores de Doença de Parkinson, visando redução dos níveis de homocisteina, prevenção 
da neuropatia e outras complicações relacionadas à hiperhomocisteinemia   

PORQUE 

normalmente, indivíduos com Doença de Parkinson são tratados com levodopa e podem apresentar, 
além da queda dos níveis circulantes de ácido fólico e vitamina B12, uma elevação da homocisteina, 
principalmente, quando em uso de doses mais elevadas da droga. Isso ocorre devido a metilação da 
levodopa pela Catecol-O-Metiltransferase. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

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

Questão 31 (Peso 1,00) 

Sobre os critérios de diagnóstico para sobrepeso e obesidade estabelecidos pelas Diretrizes Brasileiras 
de Obesidade (2016), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Não se recomenda o uso rotineiro, na prática clínica, do método de análise de bioimpedância 
para medir a água corporal, a massa livre de gordura, nem para fazer a avaliação da composição 
corporal já que não é um método eficaz. 

(   ) O uso rotineiro, na prática clínica, da calorimetria indireta para avaliação da taxa metabólica basal 
e do quociente respiratório é útil e tem benefício estabelecido, sendo indicada para identificar 
pacientes hipometabólicos ou que oxidam gordura deficientemente. 

(   ) O uso rotineiro, na prática clínica, do método de somatório de medidas de pregas cutâneas para 
avaliação da composição corporal pode ser considerado, já que sua eficácia foi previamente 
estabelecida, possui baixa variabilidade interexaminador e alta reprodutibilidade. 

(   ) A utilidade do uso rotineiro, na prática clínica, de absorciometria com raios-X de dupla energia 
(DEXA) e técnicas de imagem como ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia 
computadorizada para avaliação da composição corporal não está solidamente estabelecida. 

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

A) V V F F 
B) V F V F 
C) F V F V 
D) F F V F 
E) F V V V 
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Questão 32 (Peso 1,00) 
Paciente sexo feminino, obesa, portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, comatosa, em uso 
de nutrição enteral exclusiva, com oferta de 35 Kcal/Kg/dia há duas semanas, recebendo fórmula 
polimérica padrão com fibras, sem sinais de intolerância gastrointestinal. Apresenta piora do quadro 
clínico, com disfunção respiratória aguda, retenção de CO2 e balanço hídrico positivo de 3.800 mL, sem 
sinais de instabilidade hemodinâmica. Considerando as recomendações para terapia nutricional em 
portadores de disfunção respiratória, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas.  
(   ) A oferta calórica total deve ser reduzida para evitar hiperalimentação, o que pode favorecer a

produção de CO2. 
(   ) A fórmula padrão deve ser substituída por uma com maior densidade calórica, objetivando

restrição da administração de fluidos. 
(   ) A dieta enteral deve ser imediatamente suspensa e a nutrição parenteral periférica deve ser 

iniciada, com restrição de volume e calorias.  
(   ) A fórmula padrão deve ser substituída por uma especializada, com alto teor de gorduras e baixo

teor de carboidrato, para manipular o coeficiente respiratório e reduzir a produção de CO2. 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F F 
B) V F V F 
C) V V F V 
D) F F V V 
E) F V F F 

Questão 33 (Peso 1,00) 
A anemia é considerada a manifestação extraintestinal mais frequente da Doença Inflamatória Intestinal 
(DII) e está associada a maior morbidade e mortalidade, maior taxa de hospitalização, e aumento dos 
custos médicos. Sobre o tratamento da anemia na DII, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) A triagem de anemia deve ser realizada pelo menos uma vez por ano nos pacientes ambulatoriais.
(   ) O tratamento da deficiência de ferro, mesmo sem anemia, é recomendado para todos os

portadores de doença de Crohn. 
(   ) Na presença de anemia ferropriva, recomenda-se a suplementação de ferro com o objetivo de 

normalizar os níveis de hemoglobina e os estoques de ferro. 
(   ) O ferro oral deve ser considerado como tratamento de primeira linha em pacientes com anemia

leve, cuja doença é clinicamente inativa, e sem relato prévio de intolerância ao ferro oral. 
(   ) O ferro intravenoso deve ser considerado como primeira opção de tratamento em pacientes com

DII clinicamente ativa, aqueles com intolerância prévia ao ferro oral, e em pacientes que precisam
de agentes estimuladores da eritropoiese. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F F V 
B) V F V F V 
C) F F V F F 
D) F V F V F 
E) F F V V V 

Questão 34 (Peso 1,00) 
A terapia nutricional em grandes queimaduras tem especificidades baseadas em evidências que 
contribuem para melhorar o resultado clínico. Com base nas recomendações atuais para o tratamento 
de pacientes queimados, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  
(   ) As necessidades de proteína devem ser estabelecidas em torno de 1,5 a 2,0 g/kg em adultos. 
(   ) Recomenda-se dar prioridade à via enteral, sendo a administração parenteral raramente indicada.
(   ) Não se recomenda suplementação de arginina ou glutamina para essa população, seja via enteral

ou parenteral. 
(   ) A terapia nutricional deve ser iniciada precocemente dentro de 12 horas de lesão, 

preferencialmente, pela via enteral. 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F F  
B) V F V F  
C) V V F V 
D) F F V V  
E) F V F V  
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Questão 35 (Peso 1,00) 

Paciente de 42 anos, em bom estado nutricional, vítima de traumatismo crânio encefálico, internado 
em unidade de terapia intensiva (UTI) há 72 horas. Apresenta estabilidade hemodinâmica às custas de 
dose estável de drogas vasoativas, pressão arterial controlada, abdome flácido e sem distensão. Sem 
apresentar dejeções e em jejum desde a internação.  

Baseado nas recomendações da Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional no Paciente Grave (2018), a 
conduta nutricional mais adequada nesse caso clínico é  

A) adiar o início da terapia nutricional, pois o paciente está em fase de ressuscitação volêmica e não 
pode ser alimentado ainda.  

B) iniciar a nutrição enteral em baixas doses (10-20 ml/h) e monitorar a presença de sinais de 
intolerância do trato gastrointestinal.  

C) iniciar logo a nutrição parenteral total, devido ao risco de desnutrição e da impossibilidade de 
nutrição adequada pela via digestiva.  

D) o paciente deve permanecer em jejum até que seja suspensa completamente a droga vasoativa, 
visto que apresenta bom estado nutricional. 

E) iniciar nutrição enteral mínima apenas para manter o trofismo intestinal, e associar à nutrição 
parenteral total para garantir aporte calórico-proteico adequado.  

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

Questão 36 (Peso 1,00) 

As proteínas são moléculas orgânicas formadas a partir da ligação peptídica entre dois aminoácidos, 
sendo sua estrutura constituída de diferentes combinações entre apenas vinte aminoácidos. Sobre as 
proteínas e sua biodisponibilidade, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) Frutas e hortaliças são fontes ricas em proteína, por isso devem ser consumidas diariamente. 
(   ) Soja é classificada como única proteína vegetal completa, pois fornece aminoácidos em 

quantidade suficiente para a manutenção orgânica. 
(   ) Proteínas derivadas de carne, leite, ovos, peixes e aves apresentam todos os aminoácidos 

essenciais ao homem em quantidade adequada a seu crescimento e manutenção, por isso são 
classificadas como proteínas completas. 

(   ) Considerando as funções especificas adquiridas pelas diversas combinações de aminoácidos 
presentes na sua composição, as proteínas podem ser classificadas em hormônios, enzimas, 
proteínas contráteis, proteínas estruturais, proteínas de reserva nutritiva e outras. 

(   ) Apesar das limitações nutricionais apresentadas pelas proteínas vegetais, quando vários tipos 
de alimentos desse grupo são consumidos simultaneamente em proporções balanceadas 
podem apresentar valor proteico equivalente ao das proteínas de origem animal. 

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

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

Questão 37 (Peso 1,00) 

A absorção do __________ se dá por duas vias, uma transcelular, que é ativa e saturável, e outra 
paracelular, que é passiva e não saturável. Seu transporte ativo para o enterócito e sua saída da célula 
são dependentes da ação do ____________________, forma ativa da vitamina D, e de seus 
receptores. Esse mecanismo ocorre principalmente no duodeno, e é responsável pela maior parte da 
absorção desse nutriente quando os níveis de ingestão são moderados ou baixos.  

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

A) cálcio / ergocalciferol 
B) cálcio / colecalciferol (25(OH) D3) 
C) fósforo / colecalciferol (25(OH) D3) 
D) magnésio / calcidiol (25-hidroxi vitamina D) 
E) cálcio / calcitriol 1,25 – di-hidroxivitamina D3 
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Questão 38 (Peso 1,00) 

Em razão da sua importância na nutrição humana, os carboidratos estão entre os nutrientes mais 
estudados nas diversas áreas da ciência. Sobre a digestão, absorção e metabolismo dos carboidratos, 
é correto afirmar que 
A) ptialina é a enzima que apresenta maior atividade na borda em escova, participando ativamente do 

processo de digestão e absorção dos carboidratos a nível intestinal. 
B) carboidratos não disponíveis são aqueles que não podem ser digeridos, metabolizados e utilizados, 

portanto não podem fornecer qualquer fonte de energia ao organismo. 
C) a ação da α-amilase salivar é bloqueada imediatamente ao entrar no estômago, pelo simples contato 

com o ambiente ácido. Portanto, não se pode esperar nenhum efeito desta sobre a digestão dos 
amidos a nível gástrico. 

D) as mudanças ocorridas com os carboidratos no estômago não interferem nas estruturas 
conformacionais das moléculas que se apresentarão aos sistemas enzimáticos e transportadores 
que possibilitarão seu aproveitamento no intestino delgado. 

E) na boca, além do impacto mecânico da mastigação, os amidos sofrem ação da α-amilase salivar, 
enzima α-glicosidase, responsável pelo início da hidrólise das moléculas de amido. Sua ação se 
restringe à quebra parcial das longas cadeias polissacarídicas do amido, permanecendo intactos 
todos os carboidratos com menor grau de polimerização. 

Questão 39 (Peso 1,00) 
O termo lipídio se refere a diversos compostos químicos que têm como característica comum o fato de 
serem insolúveis em água. Sobre a digestão, absorção e biodisponibilidade dos lipídios, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) Os triacilgliceróis, os fosfolipídios e os ésteres de colesterol dos alimentos, ao serem ingeridos, 

mesmo sem sofrer digestão, conseguem atravessar as membranas das células intestinais por 
difusão passiva. 

(   ) A digestão dos lipídios provenientes da alimentação, inclusive dos fosfolipídios e ésteres de 
colesterol, é efetuada especificamente por enzimas que digerem os triacilgliceróis, denominadas 
lipases pancreáticas. 

(   ) As lipoproteínas são moléculas formadas por fosfolipídios, colesterol livre e proteínas, que 
envolvem os triacilgliceróis e ésteres de colesterol, permitindo o transporte dos lipídios pelo 
sangue após a absorção, mesmo sendo insolúveis em meio aquoso. 

(   ) Os quilomícrons são as primeiras lipoproteínas formadas após absorção dos lipídios. São 
sintetizadas no retículo endoplasmático das células epiteliais do intestino delgado, e têm como 
função transportar os triacilgliceróis e o colesterol, provenientes da dieta, para os tecidos 
periféricos e para o fígado, respectivamente. 

(   ) As micelas são partículas muito pequenas e facilmente difundidas nas microvilosidades dos 
enterócitos, permitindo que os diversos componentes lipídicos entrem nas células epiteliais por 
difusão. Após a absorção, os componentes lipídicos são reesterificados como triacilgliceróis, 
fosfolipídios e éster de colesterol, e os ácidos graxos de cadeia curta e média são secretados 
diretamente dos enterócitos para a veia porta. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F F V 
B) V F V F V 
C) F V F V F 
D) F F V V V 
E) F F F V F 

Questão 40 (Peso 1,00) 

Adolescente, 16 anos, sexo feminino, eutrófica, comparece à consulta com nutricionista acompanhada 
da mãe, com relato de alterações no comportamento alimentar nos últimos três meses, temor intenso 
de ganhar peso, com sinais de perturbação na percepção da forma e do peso corporal. Em associação, 
apresenta episódios repetidos de compulsões alimentares, acompanhados por comportamentos 
compensatórios inadequados, tais como: vômitos autoinduzidos, mau uso de laxantes e diuréticos, 
jejuns ou exercícios físicos excessivos, sem que se evidencie perda de peso significativa.  

Considerando esse caso clínico, a principal suspeita diagnóstica é 
A) Bulimia. 
B) Anorexia. 
C) Vigorexia. 
D) Ortorexia. 
E) Psicose alimentar inespecífica. 
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Questão 41 (Peso 1,00) 

A deficiência de vitamina A constitui um problema de saúde pública em várias regiões brasileiras, 
sobretudo no Nordeste. Sobre a Vitamina A, suas funções, fontes e recomendações, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A ingestão dietética recomendada (RDA) de vitamina A para adultos é de 700µg/dia para 
mulheres e 900µg/dia para homens. O limite superior tolerável de ingestão (UL) é de 3.000µg/dia 
para ambos.  

(   ) A dosagem do retinol sérico é, dentre os indicadores bioquímicos disponíveis para o diagnóstico 
do estado nutricional relativo a vitamina A, o mais preciso, sensível e fidedigno. No entanto, por 
conta do alto custo, seu uso é inviável na prática clínica. 

(   ) A vitamina A é armazenada, principalmente, nos músculos, seu estoque dura apenas alguns 
dias, por isso a alta prevalência de deficiência em regiões como o Nordeste Brasileiro, onde a 
ingestão alimentar desse nutriente é abaixo da recomendação. 

(   ) Além de grupo prostético dos pigmentos visuais, a vitamina A tem outras funções metabólicas 
conhecidas: atua como carreador de unidades manosil na síntese de glicoproteínas hidrofóbicas 
e como um hormônio com ação no núcleo, no controle da proliferação e na diferenciação celular.

(   ) Os alimentos que fornecem vitamina A pré-formada na forma ativa são os de origem animal 
como fígado, ovos, leite e derivados. Os alimentos de origem vegetal fornecem precursores da 
vitamina A que são os carotenoides, particularmente o β-caroteno, com atividade pró-vitamínica 
A de 100%. Tanto a vitamina A pré-formada quanto os carotenoides precursores da vitamina A 
são substâncias lipossolúveis, e dependem da ingestão concomitante de lipídios para que sejam 
adequadamente absorvidos. 

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

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

Questão 42 (Peso 1,00) 
Sobre as recomendações nutricionais atuais para tratamento de dislipidemias e prevenção de doenças 
cardiovasculares, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) Manter o colesterol total abaixo de 140mg/dia. 
(   ) Consumir três ou mais porções de alimentos integrais/dia. 
(   ) Consumir duas ou mais porções de peixes e frutos do mar por semana. 
(   ) Gorduras saturadas devem ser menor do que 14% e devem ser totalmente substituídas por 

mono e poli-insaturadas.  
(   ) Triglicérides > 150 mg/dL deve ser tratado com perda de peso, exercício físico, restrição de 

álcool, açúcar e amido refinado, além de gradual substituição de açúcar e amido refinado por 
uma combinação de gorduras insaturadas, proteínas e alimentos ricos em fibras. 

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

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

Questão 43 (Peso 1,00) 

Apesar do risco de as reações alérgicas serem graves e mesmo fatais, até o momento, o método mais 
efetivo para a prevenção dos sintomas e tratamento tanto das alergias como das intolerâncias 
alimentares é a retirada do alimento “agressor” da dieta (BRASIL, 2015, p. 129). Em relação à 
abordagem nutricional para lactentes com diagnóstico de alergia alimentar é recomendado 

A) eliminar parcialmente o alimento alergênico como opção de tratamento. 
B) reintroduzir, gradualmente, os alimentos excluídos da dieta, de acordo com a resposta clínica. 
C) utilizar as dietas de exclusão por menos de três meses, devido ao risco de inadequação da ingestão 

alimentar. 
D) interromper a amamentação e oferecer, prioritariamente, fórmulas à base de soja, para reduzir a 

sintomatologia da alergia. 
E) oferecer bebidas vegetais como alternativa alimentar à alergia ao leite de vaca, pois as mesmas são 

ricas em proteína e cálcio. 
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Questão 44 (Peso 1,00) 

“A prevalência de sobrepeso e obesidade é considerada um importante problema de saúde pública, 
tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Em 2002, estimativas da OMS 
apontavam para a existência de mais de um bilhão de adultos com excesso de peso, sendo 300 milhões 
considerados obesos. Atualmente, estima-se que mais de 115 milhões de pessoas sofram de 
problemas relacionados com a obesidade nos países em desenvolvimento” (BRASIL, 2004 apud ANS, 
2011, p. 38). 
Sobre a obesidade e as doenças cardiovasculares, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) Algumas desordens endócrinas também podem levar à obesidade, como por exemplo o 

hipertireoidismo e problemas no hipotálamo. 
(   ) Um determinante do acúmulo excessivo de gordura é o balanço energético negativo, ou seja, 

quando a quantidade de energia consumida é maior do que a quantidade de energia gasta na 
realização das funções vitais e das atividades em geral. 

(   ) A obesidade decorre do acúmulo de gordura corporal resultante do excesso de consumo de 
calorias e/ou da inatividade física, sendo um dos fatores de risco mais importantes para outras 
doenças não transmissíveis, principalmente, para as cardiovasculares e o Diabetes Mellitus. 

(   ) Embora os fatores genéticos colaborem para a ocorrência da obesidade, estima-se que somente 
pequena parcela dos casos na atualidade sejam atribuídos a esses fatores. Acredita-se que 
fatores genéticos estejam relacionados à eficiência no aproveitamento, armazenamento e 
mobilização dos nutrientes ingeridos; ao gasto energético, em especial à Taxa Metabólica Basal 
(TMB); ao controle do apetite e ao comportamento alimentar. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) F F V V 
B) F V V F 
C) F V F V 
D) V V F F 
E) V F V V 

Questão 45 (Peso 1,00) 
Em pacientes com síndrome de má absorção pode ocorrer deficiência da síntese ou da ação das 
enzimas pancreáticas, o que acarreta má absorção de gordura de forma mais acentuada do que a 
má absorção de proteínas e carboidratos. Por causa da má absorção de gorduras, as vitaminas 
______________ também têm sua absorção prejudicada, podendo levar a complicações, como 
osteopatia, coagulopatias e danos neurológicos, causadas pelo baixo nível das vitaminas 
_______________________. 
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 
A) lipossolúveis / D, A e K 
B) lipossolúveis / E, K e A 
C) lipossolúveis / D, K e E 
D) hidrossolúveis / B1 ,C e B12 
E) hidrossolúveis / B12, B1 e B6 

Questão 46 (Peso 1,00) 

Em relação às orientações nutricionais para crianças maiores de 2 anos e adolescentes que tenham 
fatores de risco positivos para doença cardiovascular (DCV) e perfil lipídico alterado, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) O consumo de carboidratos totais deve ser restringido para até 35% do valor energético total. 
(   ) A ingestão de leite de vaca e derivados deve ser restrita aos produtos com pouca ou nenhuma 

gordura, como leite desnatado e queijos brancos. 
(   ) A restrição de gorduras na alimentação deverá ser qualitativa, sendo que a quantidade da 

ingestão de gorduras totais deve seguir o que foi preconizado para a idade. 
(   ) Limitar o consumo de gorduras saturadas e hidrogenadas, presentes em carnes ricas em 

gorduras aparentes e peles, e em óleos vegetais (soja, canola), respectivamente. 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F V 
B) V F V V 
C) F F V F 
D) F F F V 
E) F V V F 
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Questão 47 (Peso 1,00) 

“O excesso de peso e a obesidade constituem grandes desafios a serem enfrentados pelos 
profissionais de saúde, gestores e formuladores de políticas públicas, considerando-se que atualmente 
uma expressiva parcela da população se encontra nessa condição. Além de comprometer a qualidade 
de vida dos indivíduos, o excesso de peso e a obesidade estão associados com as doenças crônicas 
não transmissíveis, tais como: diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e câncer” (ANS, 2017, 
p. 27). 

Sobre a diabetes mellitus (DM) e a obesidade, é correto afirmar que 

A) entre os fatores envolvidos na etiologia das complicações crônicas do DM do tipo 1, destacam-se a 
hiperglicemia, a hipertensão arterial sistêmica, a dislipidemia e o tabagismo. 

B) no desenvolvimento de diabetes, o tecido adiposo atua aumentando a demanda por insulina e, em 
pacientes obesos, criando resistência a esta, o que ocasiona aumento na glicemia e, 
consequentemente, hiperinsulinemia. 

C) não há uma relação entre o IMC e obesidade. Os fatores relacionados à obesidade são, 
exclusivamente, falta de exercícios físicos, genética e hábitos alimentares deletérios. 

D) o índice de massa corporal (IMC) nem sempre permite avaliar a obesidade. Esse índice pode ser 
associado à estratificação de risco cardiovascular e às decisões terapêuticas relacionadas às 
situações clínicas associadas, verificadas pelo exame de bioimpedância. 

E) a deposição excessiva de gordura visceral na região abdominal, chamada de obesidade 
androgênica, está associada a um menor risco de eventos coronarianos, DM2 e HAS. Acredita-se 
que esse risco é diminuído, pois nem sempre as propriedades metabólicas e a localização 
anatômica dos adipócitos são responsáveis pela resistência à ação da insulina. 

Questão 48 (Peso 1,00) 

“Diante da impossibilidade do aleitamento materno, é recomendado que crianças menores de seis 
meses de vida sejam alimentadas com fórmulas infantis para lactentes e as de seis a doze meses com 
fórmulas de seguimento para lactentes” (BRASIL, 2015, p. 124). 

Em relação à abordagem nutricional para lactentes em uso de fórmulas infantis, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Caso a criança seja alimentada com fórmula infantil, a introdução de outros alimentos deve ser 
feita a partir dos quatro meses de vida. 

(   ) A introdução da alimentação complementar para lactentes em uso de fórmulas deverá seguir as 
mesmas orientações para crianças amamentadas. 

(   ) Aos seis meses, a criança alimentada com fórmula deve receber cinco refeições (incluindo 
frutas, verduras e legumes) ao dia e uma alimentação láctea. 

(   ) A recomendação deverá ser que as crianças recebam as refeições lácteas preferencialmente 
em copos ou copinhos, pois a mamadeira é um grande veículo de contaminação, aumentando 
o risco de infecções e diarreias. 

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

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

Questão 49 (Peso 1,00) 

Ingestão de uma ou mais substâncias não nutritivas, não alimentares, de forma persistente e 
inapropriada ao estágio de desenvolvimento, que não seja parte de uma prática culturalmente aceita, 
durante um período mínimo de um mês, suficientemente grave a ponto de necessitar de atenção clínica 
adicional se tal comportamento alimentar ocorrer no contexto de outro transtorno mental ou condição 
médica. 

A alternativa que contém o transtorno alimentar descrito acima é 

A) Pica. 
B) Bulimia Nervosa. 
C) Anorexia Nervosa. 
D) Transtorno de Ruminação. 
E) Transtorno de Compulsão Alimentar. 
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Questão 50 (Peso 1,00) 

A Nutrição Parenteral (NP) consiste na administração por via intravenosa de nutrientes necessários à 
sobrevida do paciente. A complexidade da formulação da NP é susceptível às incompatibilidades físico-
químicas. A precipitação de ______________ de cálcio, por exemplo, é a incompatibilidade mais 
comum no preparo da NP. 

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

A) sulfato 
B) fosfato 
C) hidróxido 
D) gluconato 
E) carbonato 


