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O que me guia é apenas um senso de descoberta . 

(Clarice L ispector ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 10 > Saúde Coletiva; 11 a 50 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 10 
 
 

O caso a seguir servirá de base para responder as questões 01 e 02.  

 

Maria Aparecida, 56 anos de idade, foi convidada para assumir o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde. Como profissional sanitarista e balizada pelos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), ela definiu como meta de trabalho a 

efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município.  
  

 

01. Para a efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município, a secretária de saúde 

deverá conhecer as cinco Redes Temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do 

SUS, que são: 

A) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à s Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

C) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Infectocontagiosas. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados aos Portadores de Necessidades Especiais e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Infectocontagiosas.  

 

02. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida 

identificou que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de 

parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretária Municipal de Saúde reconheceu 

as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e 

convênios de prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de três condições de participação previstas em lei, que são:  

A) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a integração 

dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do 

setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e 

insumos ainda não disponíveis no SUS. 

B) a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; em situações de epidemia e de calamidade pública, pode ocorrer 

a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo  ente privado e 

os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração 

de contratos e prestação de serviços.  

C) a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços; a participação 

privada no SUS dar-se-á por meio de Fundações, Associações e Organizações e a 

instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS. 

D) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a instituição 

privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

SUS e a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  



2      UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2018  Nutrição  O que me guia é apenas um senso de descoberta.  

03. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 
1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, definir, acompanhar e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica 
da Saúde nº 8.080 e 8.0142 de 1990, a participação da comunidade está entre os princípios 
fundamentais e organizativos do SUS. Nesse contexto, as duas principais modalidad es de 
controle social das ações de saúde previstas em lei são  

A) as Conferências de Saúde e o Espaço Cidadão.  

B) o Planejamento Popular e os Conselhos de Saúde.  

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.  

D) o Orçamento Participativo e os Conselhos de Saúde. 
 

04. A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde, como a morte de uma 
mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente, 
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não decorrentes de causas 
acidentais ou incidentais. Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um 
importante indicador de saúde populacional, por refletir di versas condições socioeconômicas. 
Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada pela 
Portaria GM/MS nº 1.119 que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de 
informações pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Nesse contexto, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

O coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes da 

gravidez, do parto e/ou do puerpério, em um dado período e localidade, pelo número 

total de mulheres férteis, no mesmo período e localidade.  

II 

A alta taxa de mortalidade materna reflete as inadequações dos serviços de saúde 

para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, e evidencia vulnerabilidades as 

quais as mulheres estão expostas.  

III 

A investigação da mortalidade materna leva em consideração os óbitos declarados 

como morte materna de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal 

definidas. 

IV 

O monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos municípios, com o 

também dos Estados cujas ações, nesse sentido, devem complementar a atuação dos 

municípios.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e II.   B) II e IV.  C) III e IV.  D) I e III. 
 

05. “A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e 
fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De 
acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos (1950 a 2020), a 
população brasileira aumentará em 05 vezes, enquanto o grupo de idosos (pessoas acima de 
60 anos) aumentará, aproximadamente, 16 vezes, trazendo implicações para os serviços de 
saúde e os setores econômicos”. (Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demanda, 

desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, 2009; 43(3): 548-54). [Adaptado]. 

O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto 
envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é corret o afirmar que 

A) o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento populacional 
refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população.  

B) as taxas de fecundidade e de mortalidade determinam o crescimento vegetativo de uma 
população, que traduz o número médio de anos a serem vividos, por uma coorte 
populacional. 

C) a transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com 
aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbi-mortalidade. 

D) o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos vivos para cada 100 
jovens em uma dada população e período. Quanto menor esse índice, mais jovem é a 
população estudada. 
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06. Considere o texto e a figura a seguir:  

“A morbidade é compreendida como o número de casos de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e de outros agravos que acometem à saúde de uma determinada população, 

em um dado período. A Vigilância Epidemiológica tem como atribuição acompanhar, 

sistematicamente, a incidência e a distribuição dos agravos à saúde, por meio da 

consolidação e avaliação dos registros de morbimortalidade e de outros dados relevantes 

para a saúde pública, a fim de orientar medidas de prevenção e controle”. (Elaboração da banca) 

A figura abaixo ilustra a ocorrência de 10 casos, identificados pelas letras (A,B,...J), de uma 

determinada doença transmissível, registrados no período de 2014 a 2016.  

  

Casos 2014 2015 2016  

     

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

                -----o_________________________x 

                                                       o____x 

                                 o_________x 

                                          o________x 

                                                                       o_________x 

        o___________________x 

                                             o__________________x 

                    o_____ x 

                        o_____x 

                                               o_________x 

LEGENDA 

 

o = início da doença 

___ = duração da doença 

x = fim da doença 

 

     

           01/01                               01/01                                 01/01 

 

Com base nessa figura e considerando os conceitos inerentes à vigilância epidemiológica e ao 

processo epidêmico, conclui-se que 

A) o número de casos incidentes em 2016 foi nulo.  

B) a incidência da doença foi maior em 2015 do que em 2014.  

C) a prevalência da doença foi de 08 casos, em 01/01/2015.  

D) a prevalência da doença foi de 10 casos, ao final de 2016.  
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07. Para os principais estudiosos dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), um dos desafios 

que permitiu identificar as estratégias para intervenções políticas em saúde, no sentido de 

minimizar as iniquidades sociais nessa área, seria a distinção entre os det erminantes de 

saúde dos indivíduos e os determinantes de saúde dos grupos populacionais. Eles partem da 

compreensão de que alguns fatores que são fundamentais para explicar as diferenças no 

estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre gr upos de uma sociedade 

ou entre sociedades diversas. De acordo com essa visão,  

A) os fatores que exercem influência sobre a saúde dos indivíduos, e a presença desses 
fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar a situação de saúde 
da população. Dessa forma, faz-se necessárias políticas de abrangência populacional para 
minimizar iniquidades em saúde. 

B) em conformidade com a concepção de saúde por eles adotada, todos os fatores que não 
podem ser controlados pelos indivíduos estão excluídos  de intervenções políticas para 
minimizar iniquidades em saúde, pois não englobam princípios fundamentais da promoção 
à saúde. 

C) os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e as escolhas dos estilos de 
vida individuais estão fortemente inf luenciados pelos DSS. Sendo assim, uma boa 
estratégia política em saúde seria intervir apenas nos comportamentos individuais de risco 
(hábito de fumar, consumir álcool, sedentarismo, etc).  

D) os DSS são promotores de iniquidade em saúde, que afetam a saúde individual e coletiva 
de uma determinada sociedade. Portanto, para minimizar as discrepâncias que moldam a 
saúde dos indivíduos, é recomendado que as intervenções políticas ligadas aos DSS 
sejam executadas como um programa associado ao setor de saúde.  

  

08. “Diferentes culturas constroem sistemas de cuidados distintos, a partir de suas próprias 

concepções do processo saúde-doença. Um exemplo é a prática cultural entre os índios 

Guarani Mbyá de Aracruz, Espírito Santo, que recomenda que a doença seja diagnosticada 

dentro da Opy (casa de reza) pelo Karai (Xamã), que deve indicar o tratamento adequado, 

não se privando de encaminhar o usuário para os serviços “oficiais” de saúde se assim julgar 

necessário. Os Mbyás reconhecem que o seu sistema cultural de saúde não dispõe de 

métodos eficazes para algumas manifestações patológicas, o que tem impulsionado a buscar 

intercâmbios com o modelo biomédico. Entretanto, de um lado, os Mbyás reclamam que 

alguns profissionais de saúde não deixam que os usuários consultem primeiro seus xamãs . 

Por outro lado, os profissionais de saúde acusam os Mbyá de autoritários e de não 

respeitarem a organização funcional no cotidiano do serviço em saúde”.  
“Cultura, interculturalidade e processo saúde-doença: (des)caminhos na atenção à saúde dos Guarani Mbyá de 

Aracruz, Espírito Santo” de Luiz Pellon, 2010. [Adaptado].  

 

Esse texto refere-se a uma situação típica em que dois sistemas culturais de saúde (saber 

científico e saberes populares/“tradicional”)  se “encontram” nos serviços de saúde. Nesses 

contextos, as atitudes/habilidades que os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

são: 

A) evitar etnocentrismo,  facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo bi omédico e 
explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

B) evitar etnocentrismo, praticar o descentramento cultural e desenvolver a congruência na 
comunicação. 

C) desenvolver a congruência na comunicação, dispor de tempo para se comunicar com o 
outro e explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

D) praticar o descentramento cultural, facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo 
biomédico e aderir à sublimação. 
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09. Na contemporaneidade, as Ciências Sociais vêm sendo so licitadas de forma crescente no 
campo da saúde. Na área da Saúde coletiva, as Ciências Sociais constituem -se como parte 
fundante, tendo em vista que a própria perspectiva social contida na palavra “coletiva” 
confere especificidade ao campo, além de base de sustentação do aporte teórico e 
metodológico que contribuíram para compreensão do conhecimento sobre a dimensão social 
da saúde. Considerando as categorias analíticas e os conceitos como estratégias 
metodológicas das ciências sociais e humanas no campo da saúde, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I 

Uma das principais contribuições das Ciências Sociais no campo da saúde é permitir 

compreender as relações entre conduta, estilo de vida, trabalho, valores culturais e 

sua implicação no processo de saúde-doença-cuidado. 

II 

O papel fundamental das ciências sociais no campo da saúde consiste em 

instrumentalizar conceitualmente políticas inovadoras de saúde, maximizando sua 

eficácia, justificando, assim, projetos ou formas de intervenção em saúde.  

III 

Uma das contribuições das Ciências Sociais no campo da Saúde é problematizar e 

incorporar categorias, como as de sujeito, sofrimento e cuidado, na atenção à saúde 

de pacientes, ou as noções de democratização, participação, sociedade civil e 

controle social das políticas de Estado por parte da população.  

IV 

A principal atribuição das Ciências Sociais em Saúde é identificar e tentar resolver os 

problemas que causam necessidade de saúde, auxiliando a construção de políticas de 

intervenção do Estado sobre os corpos dos sujeitos adoecidos. 
 

Estão corretas as afirmativas:  

A) I e II.   B) II e III.  C) I e III. D) I e IV. 
 

10. Leia a narrativa a seguir, de autoria da antropóloga Soraya Fleischer, que aborda a temática 

“dor crônica”. 
 

“De repente, sente-se uma dor. Uma dor que nunca antes havia estado ali. A dor passa de 
forma tão inesperada quanto chegou. Vão-se alguns dias. No meio de outra atividade, a dor 
volta. A dor incomoda, o corpo não se se acostuma com a novidade. A dor aument a, se 
espalha, impossibilita a realização de tarefas cotidianas. A dor muda de forma, passa a 
latejar, a pinicar, a coçar. A dor inquieta. Buscam-se explicações para ela. Diferentes 
opiniões são ouvidas, o familiar mais próximo, o amigo confidente, o vizin ho, o colega de 
trabalho, o profissional de saúde, a liderança religiosa, os antepassados, os vindouros. A 
dor é nomeada. Torna-se sinal de algo mais antigo, mais grave e, para espanto de todos, 
mais duradouro. A dor veio para ficar, não há solução para ela. Há apenas paliativos, 
táticas para amenizá-la. Agora, a dor faz parte. Não é mais motivo de susto. Com a dor 
será preciso conviver, senti-la, lembrar-se dela, explicá-la, alojá-la. Para sempre pensar 
sobre ela e tentar imaginar ou inventar alguma outra forma de resolvê-la. Para sempre”  

Fleischer, 2015 [Adaptado]. 
 

Com base na narrativa e, tendo em vista os estudos socioantropológicos  sobre os 
adoecimentos e sofrimentos de longa duração, os aspectos conceituais da experiência com a 
enfermidade crônica que podem ser identificados nesse relato são:  

A) a experiência de enfermidade é compartilhada pelos grupos sociais que convivem com a 
dor crônica, mas é restrita ao universo individual, pois está associada exclusivamente a 
sentimentos e sensações mais pessoais.  

B) a dor tem repercussões tanto para o indivíduo que adoece quanto para o seu grupo social, 
facilitando, assim, a definição de d iagnóstico, a legitimação da dor e a visibilidade do 
adoecimento. 

C) as perdas sentidas como definitivas e impostas pela enfermidade crônica acarretam 
reações de luto específicas e a consequente relação entre ser afetado por uma doença 
crônica e sentir-se um doente crônico. 

D) a enfermidade crônica traz inúmeras repercussões para a vida de quem adoece e causa 
impactos na sociedade, confirmando que a dor é um fenômeno de interface entre a 
biologia e a cultura.  
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Conhecimentos Específicos             11 a 50 
 

11. As Dietary Reference Intakes  (DRI) são definidas como um conjunto de quatro valores de 

referência de ingestão de nutrientes, estabelecidos e usados para o planejamento e a 

avaliação das dietas do indivíduo ou de grupos de indivíduos saudáveis, segundo estágio de 

vida e gênero. Tendo como base essas informações, para a utilização das DRIs para 

avaliação de grupos, analise as seguintes afirmativas:  
 

I 
A necessidade média estimada (EAR) é utilizada para avaliar a prevalência de ingestão 
inadequada dentro de um grupo. 

II 
A ingestão dietética recomendada (RDA) pode ser utilizada para a avaliação da ingestão 
de nutrientes em grupos de indivíduos. 

III 
O limite superior tolerável de ingestão (UL) é utilizado para estimar a porcentagem da 
população em risco de efeito adverso, devido à ingestão excessiva do nutriente.  

IV 
A ingestão habitual média igual ou superior ao valor proposto pela ingestão adequada (AI) 
implica alta prevalência de ingestão inadequada.  

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) I e III.   B) I e IV.   C) II e III.  D) II e IV. 
 

12. A fim de determinar o limite superior tolerável de ingestão (UL) para um nutriente, são 

considerados conceitos toxicológicos normalmente utilizados em risco de exposição a 

substâncias químicas. O NOAEL (do inglês no-observed-adverse-effect level), um dos 

conceitos utilizados para determinação do UL, é definido como 

A) ingestão mais alta (ou dose oral experimental) na qual um efeito adverso tenha sido 
identificado. 

B) ingestão mais baixa (ou dose oral experimental) na qual um efeito  adverso tenha sido 
identificado. 

C) menor nível de ingestão (ou dose oral experimental) de um nutriente que não resultou em 
nenhum efeito adverso observado nos indivíduos estudados.  

D) maior nível de ingestão (ou dose oral experimental) de um nutriente que não resultou em 
nenhum efeito adverso observado nos indivíduos estudados.  

 

13. Existem diversos fatores que podem interferir na biodisponibilidade de um nutriente, tais 

como fatores fisiológicos, genéticos, interação com outros nutrientes e presença de  

atenuadores de absorção e bioconversão. Com base nessas informações, analise as 

seguintes afirmativas: 
 

I 
As dietas hiperproteicas diminuem a necessidade de magnésio, enquanto as dietas 
hipoproteicas (<30g/dia) aumentam a absorção desse nutriente.  

II 
O cálcio contido nos alimentos reduz a biodisponibilidade de magnésio quando 
ingerido em quantidades superiores a 2600 mg/dia.  

III 
O ácido clorídrico do estômago diminui o pH do intestino proximal e, juntamente com 
os aminoácidos lisina e arginina, exerce efeito favorável no pH intestinal, aumentando 
a absorção de cálcio. 

IV 
O zinco proveniente de alimentos de origem vegetal é aproximadamente quatro vezes 
mais bem absorvido quando comparado aos alimentos de origem animal.  

 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) I e IV. 

B) I e II.  

C) III e IV. 

D) II e III. 
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14. O selênio é um oligoelemento considerado essencial para o corpo humano devido à sua 

participação em importantes funções metabólicas. Dentre as fontes alimentares desse 

micronutriente, estão castanha-do-Brasil, cogumelos, frutos do mar e fígado. Nesse sentido, 

uma das principais funções atribuídas ao selênio é a 

A) proteção contra ação nociva de metais pesados e xenobióticos.  

B) regulação ácido-base, servindo como um dos principais tampões na superfície óssea.  

C) participação na maturação de órgãos sexuais, atuando na fase da puberdade . 

D) atuação no catabolismo de aminoácidos sulfurados e compostos heterocíclicos.  
 
15. A vitamina B12, ou cianocobalamina, desempenha importantes funções metabólicas e 

neurotróficas no organismo humano e sua absorção no íleo depende da presença de fator 

intrínseco liberado pelas células parietais do estômago. Sua deficiência pode acarretar duas 

grandes complicações: anemia megaloblástica e/ou neuropatia. Considerando a importância 

da ingestão desse nutriente, são exemplos de alimentos considerados fontes de vitamina B12  

A) carne de peixes, oleaginosas, leite e fígado bovino.  

B) carne bovina, folhas verdes escuras, oleaginosas e leite.  

C) fígado bovino, ovos, carne bovina e folhas verdes escuras.  

D) fígado bovino, carne bovina, ovos e leite.  

 
16. O domínio sobre os métodos de cocção e a escolha adequada desses métodos são 

essenciais para a obtenção de preparações culinárias com características sensoriais 

satisfatórias, pois diferentes técnicas produzem diferentes resultados conforme o tipo de 

alimento. Tomando por base os processos de cocção existentes, são considerados métodos 

de cocção por calor misto: 

A) ensopar, saltear e grelhar. 

B) assar em forno, ensopar e saltear.  

C) brasear, guisar e ensopar. 

D) refogar, fritar por imersão e brasear.  

 
17. Os edulcorantes são substâncias naturais ou artificiais que possuem capacidade adoçante 

superior à do açúcar, muito utilizados em preparações culinárias destinadas a portadores de 

patologias cujos tratamento envolve a restrição de consumo de carboidratos.  Para a escolha 

do edulcorante a ser utilizado, deve ser levado em consideração, entre outros fatores, o 

poder adoçante, o sabor e a estabilidade a altas temperaturas. Assim, o edulcorante que deve 

ser evitado na preparação de um bolo, devido a sua instabi lidade sob altas temperaturas é 

A) esteviosídio.    C) sacarina. 

B) aspartame.    D) acessulfame-K. 

 
18. A gestante Terezinha tem 30 anos de idade, está em sua primeira gestação e procura 

consulta com nutricionista. Antes de engravidar, seu peso era 71  kg e sua altura era 1,63 m. 

Seu estado nutricional pré-gestacional foi classificado na categoria sobrepeso, segundo o 

valor de Índice de Massa Corporal (IMC) igual a 26,72 kg/m
2
. Nessa consulta, a paciente está 

na oitava semana da gestação e pesa 69,2 kg,  o que mostra perda de peso nos dois 

primeiros meses de gestação. A fim de determinar as necessidades energéticas para 

Terezinha, utilizando a fórmula proposta pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), de 1985, o peso considerado no cálculo da taxa de 

metabolismo basal deve ser 

A) peso atual.   C) peso pré-gestacional.  

B) peso ideal.    D) peso médio da gravidez. 
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19. O conceito dos “1000 dias” vem sendo amplamente divulgado na área de nutrição da criança, 

principalmente depois que a renomada revista científica The Lancet publicou uma série de 

artigos sobre desnutrição materna e infantil. De acordo com a literatura, esse período 

estende-se  

A) da concepção até o fim do segundo ano de vida da criança.  

B) do nascimento até completar mil dias de vida fora do útero.  

C) da fase embrionária ao terceiro ano de vida fora do útero.  

D) do vigésimo segundo mês até o quinto ano de vida da criança. 
 

20. Em crianças, o perímetro cefálico (PC) reflete o tamanho do encéfalo, enquanto o perímetro 

torácico (PT) tem relação com a massa muscular e a adiposa. Até o sexto mês de vida, o 

perímetro cefálico e o torácico são praticamente iguais. Nesse sent ido, a relação PT/PC 

menor que um, em uma criança de seis meses, pode indicar  

A) crescimento adequado. 

B) desnutrição. 

C) sobrepeso. 

D) obesidade. 
 
21. Considere os seguintes dados de uma criança em seu primeiro atendimento: idade atual = 13 

meses; sexo: feminino; peso de nascimento = 3,270 quilos; comprimento ao nascer = 51 

centímetros; peso atual = 9,800 quilos e estatura atual  = 75 centímetros. Quanto à 

interpretação dos indicadores antropométricos, registrados no gráfico de curvas de 

crescimento da criança, o percentil de peso por comprimento está entre 50 e 84 e o percentil 

de comprimento por idade está entre 40 e 60. Com base nessas informações, o diagnóstico 

antropométrico é 

A) peso e altura adequados, ou seja, dentro dos pontos de corte para os refe ridos parâmetros 
antropométricos. 

B) apenas o peso por comprimento adequado, sendo que o comprimento por idade está 
abaixo do esperado. 

C) apenas o comprimento por idade adequado, sendo que o peso por comprimento está 
acima do esperado. 

D) peso e altura inadequados, ou seja, ambos fora dos limites esperados para tais 
parâmetros antropométricos. 

 
22. As dobras cutâneas, na avaliação nutricional do adulto, estão entre as medidas 

antropométricas mais utilizadas para estimativa da composição cor poral. A dobra cutânea da 

panturrilha medial 

A) reflete o percentual de gordura abdominal.  

B) contribui para cálculos de densidade corporal a partir de valores antropométricos.  

C) apresenta alta correlação com a gordura corporal e com a avaliação do padrão  de gordura. 

D) substitui o valor do perímetro da panturrilha.  

 

23. Para classificação do estado nutricional do paciente idoso, considerando os pontos de corte 

adotados pelo Ministério da Saúde e divulgados nos Protocolos do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional, a eutrofia é representada por valores de índice de massa corporal  

A) maiores que 27 kg/m². 

B) menores que ou iguais a 20 kg/m². 

C) maiores que ou iguais a 18 kg/m² e menores que 25 kg/m². 

D) maiores que ou iguais a 22 kg/m² e menores que 27 kg/m². 
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24. A escolha da fórmula utilizada para nutrição enteral vai depender do objetivo da terapia, da 

idade do indivíduo e da via de acesso. Para uma criança com síndrome do intestino curto, foi 

estabelecido o uso de uma fórmula oligomérica, que se caracteriza por  

A) ter baixa osmolaridade e conter soro de leite ou lactoalbumina.  

B) ser composta por aminoácidos livres e maltodextrina.  

C) apresentar lipídeos intactos e caseína.  

D) conter proteínas extensamente hidrolisadas e ser isenta de sacarose. 
 

25. João, 53 anos, foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário após uma 

cirurgia de câncer de cabeça e pescoço com quadro estável. Para ele, a equipe multidisciplinar 

de terapia nutricional enteral e parenteral determinou a Terapia Nutrição Enteral (TNE) precoce. 

Um dos potenciais benefícios da TNE, iniciada em até 24h, para João é  

A) o estímulo de imunoglobulina A e de tecidos linfoides associados ao intestino e à mucosa.  

B) evitar o metabolismo de primeira passagem no fígado. 

C) prevenir episódios de diarreia provocados pelo uso de antibióticos.  

D) o aumento de resíduos gástricos quando o esvaziamento do estômago está deficiente. 
 
26. Vitaminas, minerais e eletrólitos utilizados na formulação da Nutrição Parenteral devem ser 

ajustados a partir da monitorização regular de biomarcadores sanguíneos, perdas 

gastrintestinais, alterações da função renal ou outros parâmetros clínicos. Nesse contexto,  

A) a dextrose aumenta as concentrações sanguíneas de magnésio.  

B) os sais de sódio e potássio, na forma de cloreto, são utilizados para corrigir a alcalose.  

C) o selênio e zinco desestabilizam a formulação da Nutrição Parenteral Periférica.  

D) as vitaminas devem ser adicionadas às emulsões lipídicas.  
 

27. O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença frequente entre crianças e adolescentes. As 
características próprias dessa faixa etária levaram a discussões no meio científico que 
proporcionaram a elaboração da seguinte conclusão: 

A) as necessidades nutricionais de crianças e adolescentes com Diabetes mellitus tipo 1 são 
similares às de outros indivíduos da mesma idade.  

B) apesar da difusão da utilização do método de contagem de carboidratos, as sociedades de 
diabetes desaconselham seu uso como estratégia nutricional para adolescentes.  

C) o objetivo prioritário da conduta nutricional para essa faixa etária é o controle glicêmico, 
seguido de manutenção do crescimento e desenvolvimento.  

D) em crianças, o controle dietético deve ser estrito a fim de evitar a hiperglicemia, por esta 
causar danos mais graves que a hipoglicemia.  

 
28. O diabetes gestacional é a forma mais comum de disglicemia durante a gestação, e o 

tratamento inicial consiste em orientação alimentar que possibilite ganho de peso adequado e 

controle metabólico. Essa orientação nutricional, baseada em recomendações da Sociedade 

Brasileira de Diabetes, deve considerar que 

A) adoçantes artificiais não nutritivos, como acessulfame-K, sucralose, aspartame e sacarina, 
não devem ser consumidos. 

B) o fracionamento das refeições será de oito a dez refeições diárias, sendo três grandes 
refeições e lanches frequentes.  

C) proteínas, carboidratos complexos e lipídeos presentes na última refeição do dia 
favorecem o ganho de peso em excesso. 

D) a quantidade de energia da dieta será de acordo com o ganho de peso adequado, com 
carboidratos representando entre 40 e 45% da energia total.  
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29. Maria, 53 anos, foi atendida pelo nutricionista após o diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2. 
Durante a anamnese nutricional foi constatado, dentre outros aspectos, um marcante histórico 
familiar de Hipertensão Arterial Sistêmica. Para o tratamento dietoterápico de Maria, o 
nutricionista optou pela utilização de uma dieta DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension), ou seja, uma dieta 

A) fonte de nutrientes antioxidantes, com preferência por produtos light e diet. 

B) com no máximo 1000mg de sódio/dia, o que equivale a 5 g de sal por dia.  

C) isenta de glúten e com teor reduzido de lactose. 

D) rica em frutas e legumes e com poucas gorduras saturadas. 
 
30. Joana, 20 anos, obesa, descobriu que tinha um valor de colesterol total de 380 mg/dL após 

um exame de rotina. Seu pai, além de ter valores muito elevados de colesterol, t eve um 
enfarte do miocárdio aos 55 anos. O médico pediu um estudo genético e descobriu -se que 
Joana tem uma mutação no gene LDLR. Agora, ela necessita tomar medicação todos os dias 
para baixar o colesterol, adotar uma alimentação saudável e praticar exercício físico.  

O estilo de vida saudável é um dos principais fatores de redução do risco de mortalidade por 

causas cardiovasculares. Nesse contexto, os fatores alimentares se destacam, pois podem 

influenciar na aterogênese.  

Para o controle das hipercolesterolemias, recomenda-se 

A) o consumo de gorduras saturadas menor que 10% da ingestão de energia total. 

B) a diminuição do consumo energético a fim de favorecer a perda de peso entre 5 e 10%.  

C) o uso de flavonoides, a fim de aumentar a oxidação das lipoproteínas de baix a densidade. 

D) a ingestão de carboidratos entre 50 e 65% da energia total.  

 

31. A I Diretriz sobre Consumo de Gordura e Saúde Cardiovascular (Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, 2013) traz posicionamentos sobre o consumo de alguns alimentos e seus efeitos 
sobre os mecanismos fisiopatológicos do processo aterosclerótico. De acordo com  essa 
Diretriz,  

A) não se recomenda o consumo de manteiga, mesmo de forma moderada, pois a relação 
desse alimento com a colesterolemia ainda é controversa.  

B) o consumo de óleo de palma ou de alimentos contendo grande quantidade desse óleo já é 
recomendado para indivíduos com dislipidemia.  

C) o consumo de chocolate produzido com alto teor de cacau deve ser evitado, pois esse 
alimento contém grande quantidade de ácidos graxos mirístico e láurico.  

D) não se recomenda óleo de coco para tratamento de hipercolesterolemia, sendo 
necessários estudos adicionais para orientar o uso desse alimento em casos de demais 
alterações metabólicas. 

 

32. A obesidade é um problema de saúde pública nos diferentes ciclos de vida e é considerada 
fator de risco para as doenças cardiovasculares. Como orientações nutricionais para 
obesidade e sobrepeso, na prevenção primária dessas doenças, sugere -se  

A) praticar quarenta minutos de atividade física de intensidade moderada, por dia, para 
indivíduos com tendência à obesidade. 

B) realizar três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e um lanche saudável por dia, e a 
ingestão de água junto às refeições.  

C) ficar atento aos rótulos dos alimentos e escolher aqueles sem glúten, evitando o ganho 
excessivo de peso. 

D) evitar refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos recheados, sobremesas doces 
e outras guloseimas. 
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33. As mudanças alimentares e de estilo de vida que reduzem a pressão arterial podem evitar 
que pessoas pré-hipertensas desenvolvam a hipertensão e outras doenças cardiovasculares. 
Dentre essas mudanças, indica-se 

A) a manutenção do índice de massa corpórea menor que 29,9 kg/m², associando -a à prática 
de atividade física. 

B) o aumento da ingestão de potássio para 4,7 g/dia, preferencialmente a partir de fontes 
naturais. 

C) a adoção de uma dieta ovolactovegetariana com ausência de gorduras saturadas, 
colesterol e sódio. 

D) o consumo de bebidas alcoólicas, para aqueles que o fazem, de dois e quatro drinques 
alcoólicos/dia para mulheres e homens respectivamente. 

 

34. As recomendações baseadas em evidências permitem a tomada de decisão clínica nos 

múltiplos aspectos do tratamento da obesidade. Dentre essas recomendações, estão as 

práticas específicas de prevenção secundária da obesidade. Um dos métodos dessa 

prevenção é 

A) eliminar fatores de risco, remover causas e utilizar estratégias que limitem consequências 
adversas da doença. 

B) tratar com terapia e medicamentos para perda de peso visando aliviar complicações 
relacionadas à obesidade e prevenir a progressão da doença.  

C) educar o público, promover alimentação saudável atividade física regular, construindo um 
meio ambiente propício ao controle da doença. 

D) avaliar a presença de complicações, tratando a doença com intervenção de estilo de vida 
sem ou com medicamentos antiobesidade.  

 

35. A capacidade de manutenção da perda de peso tem preocupado os nutricionistas.  A esse 

respeito, observe o que afirma a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e 

Síndrome Metabólica:  

Grande porcentagem de pacientes recupera o peso perdido: 50% dos pacientes 

recuperam o peso pré-tratamento em 12 meses e a maioria, em cinco anos. Apenas 11% 

mantêm perda de 5 kg ou mais. Algumas dietas de emagrecimento são nutricionalmente 

corretas e consistentes com bons hábitos alimentares. Outras se apresentam como 

dietas milagrosas, que encorajam práticas irracionais, algumas vezes perigosas, e 

passam a ser feitas pela população. 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes brasileiras de 

obesidade 2016 / ABESO – 4.ed. São Paulo, SP.  
 

Tendo como base o exposto, analise as seguintes afirmativas:  
 

I 
As dietas balanceadas são calculadas para prover uma perda de 500 – 1000 kcal/dia e 
caracterizam-se por serem compostas de 10% a 20% de gorduras, 55% a 60% de 
carboidratos e 25% a 40% de proteínas.  

II 
As dietas cetogênicas causam grande perda de água e são deficien tes em vitaminas 
A, B6, e E, folato, cálcio, magnésio, potássio e fibras, requerendo suplementação.  

III 
Dietas escassas em gorduras, ricas em proteínas, carboidratos complexos e fibras 
resultam no aumento da pressão arterial e na diminuição da glicemia e dos níveis de 
insulina em pacientes obesos e diabéticos.  

IV 
Dietas hipoenergéticas balanceadas são nutricionalmente adequadas e, quando 
possuem quantidades moderadas de gorduras, reduzem o LDL colesterol, normalizam 
os triglicerídeos e diminuem a pressão arterial. 

 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) II e IV.   B) I e II.  C) III e IV.  D) I e III. 
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36. Luciana tem IMC 53 kg/m² mesmo após sucessivas tentativas de perda de peso e, por esse 
motivo, foi encaminha à consulta com a equipe multidisciplinar do serviço de cirurgia da 
obesidade, para avaliação da possibilidade de tratamento cirúrgico. Após avalia ção pela 
equipe, foi decidido que Luciana faria um bypass gástrico. Nesse contexto, os cuidados 
nutricionais para Luciana incluem 

A) incentivo à mastigação exaustiva e evolução da dieta para “dieta livre fracionada”, até 15 
dias do pós-operatório. 

B) dieta pastosa, de forma concentrada, nos primeiros quinze dias do pós -operatório. 

C) suplementação intravenosa de vitamina B12 e vitaminas lipossolúveis durante o primeiro 
mês pós- operatório. 

D) utilização de líquidos claros, de forma fracionada, entre 12 e 24  h do pós-operatório. 

 
37. Os erros inatos do metabolismo são considerados a causa das Doenças Metabólicas 

Hereditárias que levam a alguma falha de síntese, degradação, armazenamento ou transporte 
de moléculas no organismo. Configura-se um distúrbio do metabolismo de aminoácidos a 

A) leucinose. 

B) galactosemia. 

C) glicogenose. 

D) intolerância hereditária à frutose.  

 

38. A fibrose cística (FC) é um distúrbio genético complexo que acomete vários sistemas e que é 
herdado de forma autossômica recessiva. As características clínicas da doença são 
determinadas pelo envolvimento do trato respiratório, das glândulas sudoríparas e salivares, 
do intestino, pâncreas, fígado e sistema reprodutor. Na terapia nutricional para pacientes com 
FC, indica-se 

A) fornecer nutrientes para promover crescimento adequado, diminuição do peso e prevenção 
de toxicidade de micronutrientes.  

B) suplementação por sonda de alimentação como alternativa para indivíduos incapazes de 
atingir as necessidades nutricionais pela via oral. 

C) dieta hipolipídica, em que a ingestão de gordura deve fornecer de 15 a 20% do total de 
quilocalorias, conforme a tolerância.  

D) realizar terapia de substituição da enzima pancreática como último passo para correção da 
má digestão e má absorção. 

 

39. As doenças autoimunes podem atingir qualquer órgão ou sistema do organismo,  como o 
sistema nervoso, os aparelhos digestivo e respiratório,  a pele, o sangue, os olhos, as 
articulações e as glândulas endócrinas. Nesse sentido,  

A) o processo inflamatório do Lupus Eritematoso Sistêmico está diretamente relacionado a 
alterações do perfil glicídico e proteico.  

B) pacientes com artrite reumatoide devem ser aconselhados a aumentar a ingestão de 
vitamina C na dieta, aumentar a exposição solar e a fazer atividade física. 

C) recomenda-se a pacientes com artrite reumatoide uma dieta anti-inflamatória, rica em 
ácidos graxos ômega 3, que pode aumentar a função física e melhorar a vitalidade dos 
pacientes. 

D) as necessidades de lipídios, líquidos e magnésio, no Lupus Eritematoso Sistêmico, são 
alteradas devido à função renal modificada e aos efeitos colaterais induzidos pelos 
esteroides. 
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40. As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são doenças crônicas que acometem o trato 
gastrointestinal, caracterizadas principalmente por diarreia, dor abdominal e perda de peso 
além de mal-estar, anorexia, emagrecimento e febre. No curso das DII,  

A) orienta-se a utilização de fibras insolúveis para quadros de diarreia.  

B) não há prejuízos ao crescimento e ao desenvolvimento de crianças acometidas por essas 
doenças. 

C) não se pode garantir ainda a eficácia do uso do ômega 3 na prevenção de recaídas dessas 
doenças. 

D) orienta-se o uso de probióticos para garantir a remissão da colite ulcerativa.  

 

41. O tratamento de pacientes com cirrose hepática e outras afecções do fígado tem apontado 
efeitos positivos sobre o metabolismo de alguns macronutrientes quando se utilizam 
aminoácidos de cadeia ramificada, como, por exemplo,  

A) tirosina, metionina e lisina. 

B) valina, leucina e isoleucina. 

C) lisina, valina e tirosina. 

D) metionina, isoleucina e leucina.  

 

42. Em pacientes nefropatas, o catabolismo proteico pode aumentar em virtude do processo 
inflamatório crônico e da acidose metabólica. Algumas perdas de aminoácidos podem 
decorrer do procedimento dialítico, da limitação da síntese e do maior catabolismo proteico 
muscular. Assim, a necessidade de proteínas, para pacientes nefropatas em hemodiálise, é  

A) 0,8 a 1,0 g/kg/dia, superior à de indivíduos nefropatas em  tratamento conservador. 

B) 1,2 a 1,5 g/kg/dia, igual à de indivíduos saudáveis.  

C) 1,1 a 1,2 g/kg/dia, superior à de indivíduos saudáveis.  

D) 0,6 a 0,8 g/kg/dia, igual à de indivíduos nefropatas em tratamento conservador.  

 

43. É comum os pacientes e a equipe médica identificarem o transplante renal como uma 
alternativa para escapar das restrições alimentares impostas pelo tratamento da Doença 
Renal Crônica, e, dessa forma, pouca atenção é dirigida aos aspectos nutricionais. Em 
relação aos nutrientes e à oferta hídrica para transplantados renais, recomenda -se 

A) suplementar ferro mesmo que as reservas corporais estejam adequadas.  

B) suplementar vitaminas hidrossolúveis para pacientes em tratamento conservador.  

C) oferta normal de líquidos no pós-transplante imediato, exceto em casos de disfunção do 
enxerto. 

D) oferta igual de proteínas no pós-transplante imediato e no pós-transplante tardio. 
 

44. O Programa Saúde na Escola, instituído em 2007, visa à integração e à articulação 
permanente entre os Ministérios da Saúde e da Educação, com a finalidade de promover a 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Esse  programa tem como principal 
objetivo 

A) comparar o número de escolares atendidos ao confrontar os dados desse Programa com 
os do Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

B) promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem 
como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação.  

C) diminuir a evasão dos alunos, ofertando atividades de alimentação saudável e atividade 
física na rotina. 

D) coletar informações sobre o estado nutricional do aluno matriculado na rede privada, 
independentemente da série que ele está cursando.  
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45. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares POF 2008-2009, o ovo é um dos alimentos 
mais consumidos pelos brasileiros. Trata-se de um ingrediente versátil que pode ser utilizado 
tanto em receitas culinárias doces quanto salgadas. Uma das orientações para a utilização 
dos ovos em preparações culinárias é 

A) utilizar a gema em preparações à milanesa, para que a cobertura fique mais crocante e o 
óleo espirre menos durante a fritura.  

B) acrescentar ingredientes básicos, como o bicarbonato de sódio, na cocção dos ovos, para 
que a clara coagule imediatamente em caso de rachadura.  

C) acrescentar sal ao fritar um ovo, pois esse procedimento acelera a coagulação das 
proteínas. 

D) utilizar ovos gelados para melhorar o rendimento e a textura e evitar rachaduras durante a 
cocção. 

 
46. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio da oferta de alimentação na 

escola e de ações de educação alimentar e nutricional, contribui de forma essencial para o 
rendimento escolar dos estudantes matriculados na rede pública. O valor repassado pela 
União a estados e municípios, por dia letivo, para cada aluno é definido de acordo com a 
etapa e a modalidade de ensino. Nesse contexto, o valor per capita repassado pela União, 
por aluno da modalidade Ensino Fundamental e Médio, é  

A) R$ 0,32 (trinta e dois centavos de real). 

B) R$ 0,36 (trinta e seis centavos de real).  

C) R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de real).  

D) R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos de real).  
 

47. O Guia Alimentar para a População Brasileira, que teve sua segunda versão publicada em 

2014, é mais um instrumento criado para auxiliar no combate das altas taxas de excesso de 
peso, incluindo a obesidade, e de doenças crônicas, em nosso país. É útil para esclarecer 
dúvidas dos pacientes no atendimento nutricional, pois apresenta as quatro categorias de 
alimentos determinadas conforme sua produção. Nesse contexto, alimentos in natura que 
passaram por algum processo na indústria, como o de limpeza, remoção d e partes não 
comestíveis ou indesejáveis, fracionamento ou moagem são classificados como  

A) minimamente processados.    C) ultra processados. 

B) processados.      D) altamente processados. 

 
48. Embora menos consumido que o arroz, o milho é um grão bastante versátil e muito presente 

na alimentação do brasileiro. Na classificação dos alimentos apresentada pelo Guia Alimentar 
para a População Brasileira, a espiga de milho crua é considerada um alimento in natura. A 
mistura para bolo de milho, por sua vez, deve ser classificada como alimento  

A) minimamente processado. 

B) processado. 

C) ultra processado. 

D) altamente processado. 
 

49. O nutricionista, independentemente de sua área de trabalho, deve pautar sua atuação 
atendendo ao disposto no Código de Ética de sua categoria. Em tempos de comunicação 
instantânea, em que o imediatismo tem sido uma característica muito comum entre os 
pacientes, o ato de realizar, por qualquer meio que configure atendimento não presencial, a 
avaliação e o diagnóstico nutricional e a respectiva prescrição dietética do indivíduo sob sua 
responsabilidade profissional, em se tratando de um paciente com possibili dade de realização 
da consulta presencial, é considerado conduta  

A) permitida.    C) vedada. 

B) abusiva.     D) privativa. 
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50. Em relação à publicidade, é dever do nutricionista, por ocasião de entrevistas, comunicações, 
publicações de artigos e informações ao público sobre alimentação, nutrição e saúde, 
preservar o decoro profissional, basear suas informações em conteúdo referendado em 
pesquisas realizadas com rigor técnico-científico e assumir inteira responsabilidade pelas 
informações prestadas. Nesse contexto, é permitido ao nutricionista 

A) indicar várias opções de marcas oferecidas pelo mercado, na prescrição dietética.  

B) empregar a publicidade com objetivos de aconselhamento e autopromoção.  

C) divulgar dados, depoimentos ou informações que possibilitem a identificação de pessoas.  

D) utilizar o valor de seus honorários como forma de propaganda e captação de clientela.  

 
 


