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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 55 questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 15 > 

Saúde Coletiva; 16 a 55 > 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 O candidato 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 Respostas. Retirando-se antes de decorridas três horas do início da 

prova, deverá devolver também este Caderno.  

12 O candidato só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da 

prova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a 

construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda 

mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem públ ico. 

Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é o  

A) princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua 
promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação.  

B) princípio ético-normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos, 
garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção 
à saúde. 

C) princípio científico da multicausalidade como modelo explicativo para a complexidade das 
doenças da população brasileira. 

D) princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para 
garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. 

 

02. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve  dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira.  Essa monocultura exigia do sistema de 
saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar 
a exportação.  

Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como  

A) unicausalidade.    C) sanitarismo campanhista. 

B) médico-assistencial privatista.   D) previdenciário. 

 

03. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por açã o 
cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde , prestada no tempo certo, 
no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada .   

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são: 

A) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.  

B) regulação, autorização e acesso. 

C) hierarquização, regionalização e participação popular.  

D) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.  

 

04. A concepção de Educação Permanente em Saúde (EPS), a partir da década de 1980, passou 
a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de formação, 
atenção e gestão em consonância com princípios do SUS. A referência norteadora d essa 
estratégia foi denominada de “Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde ", sendo 
composta por ensino, gestão, atenção e controle social.  

O eixo estruturante da EPS é  

A) a participação popular, movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e 
a formação em saúde. 

B) o acesso aos serviços de saúde, como um dos componentes fundamentais do princípio da 
universalidade do SUS. 

C) a categoria trabalho, na qual estão previstas as práticas realizadas individual e 
coletivamente, pressupondo a participação ativa dos trabalhadores em seu próprio 
processo de aprendizagem. 

D) a necessidade de saúde, que tem uma determinação social e histórica do modelo médico-
assistencial privatista, formando a base de constituição do SUS. 
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05. O envelhecimento populacional tem estreita ligação com os processos de transição 
demográfica e de transição epidemiológica. A mudança do comportamento demográfico da 
população bem como a variação dos níveis de natalidade e de mortalidade, além dos 
movimentos migratórios, modificam a inclusão da população nos três grupos etários, 
tornando-se mais envelhecida ou mais jovem. O cenário atual observado no Brasil é de 
redução do grupo das crianças, em virtude da queda acentuada da fecundidade e do 
progressivo aumento do grupo dos idosos, com a elevação da expectativa de vida, fruto da 
melhoria das condições sociais e econômicas.  

Uma das características da transição demográfica e epidemiológica no Brasil é 

A) o envelhecimento rápido da população, que, a partir da década de 1960, reduziu a 
demanda por serviços médicos e sociais em razão de maior autonomia dos sujeitos e  da 
melhoria das condições gerais de vida.  

B) a predominância das doenças infecciosas e parasitárias que atingem, em sua maioria, a 
população mais idosa. 

C) o início do declínio das mortes por neoplasia nos últimos anos, em razão da melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

D) a contratransição em que há a reintrodução de algumas doenças, como dengue e cólera, 
ou o recrudescimento de outras, indicando uma natureza não unidirecional. 

 
06. A epidemiologia dedica-se, no campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases 

científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhora da qualidade de vida, 
além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à 
saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas, produtos e práticas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas 
quais as questões éticas estão presentes.  

Na epidemiologia, 

A) as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre humano e inumano 
possa ser ultrapassado. 

B) as relações com a ética limitam‐se às considerações dos aspectos éticos relacionados à 
prática de pesquisa em seres humanos.  

C) os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado 
social do risco e da vulnerabilidade são importantes na produção dos conhecimentos 
epidemiológicos.  

D) os interesses coletivos, por questões éticas, sempre se sobrepõem, e não se opõem, aos 
interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer das esferas de 
atuação do sistema de saúde. 

 
07. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte, a equipe da Vigilância em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de 
situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 no perfil 
epidemiológico da cidade. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de 
morbidade, para realizar diagnóstico em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos.  

No que diz respeito aos coeficientes de morbidade,  

A) a incidência permite a comparação, ao longo do tempo, de dados epidemiológicos de uma 
mesma cidade ou de um mesmo país e, também, de diferentes espaços, ou seja, 
diferentes cidades e países. 

B) o coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença 
em um intervalo de tempo, período e área determinada, pela população exposta ao risco 
de adquiri-la, multiplicada por 100.000. 

C) o coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos e o 
total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes 
épocas e de diferentes populações. 

D) a incidência corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença  em 
uma população de indivíduos durante determinado período de tempo . 
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08. Um grupo de indivíduos selecionados para coleta de informação sobre a exposição de 
interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para identificar se seus integrantes 
apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a 
ocorrência dessa doença.  

Esse desenho de estudo, que parte da causa em busca dos efeitos, é conhecido como 

A) grupo controle.   C) experimental. 

B) coorte.     D) ensaio clínico randomizado. 
 

09. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que pro duzem diferentes 

níveis de evidências científicas.  

A. Ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra. 
B. Estudo de série de casos e opiniões de especialistas.   
C. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. 
D. Estudos de coorte. 
E. Estudo de caso-controle. 
F. Ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra. 

A sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos listados é  

A) B, C, A, F, D, E.  C) A, F, B, C, E, D. 

B) C, F, A, D, E, B.   D) D, A, B, E, F, C. 
 

10. A vigilância em saúde tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as 
demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto 
articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde. 

 

I 
A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo 
clássico de práticas de vigilância sanitária.  

II 
O subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União , e suas 
ações estão concentradas na ANVISA, podendo a sua execução ser complementada 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante convênio.  

III 
Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são 
considerados eventos de saúde pública, quando comparados a uma pandemia.  

IV 
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o 
conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

11. Os determinantes sociais da saúde (DSS) são as condições em que as pessoas nascem, 
crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São o conjunto mais amplo de forças e sistemas 
que moldam as condições da vida cotidiana. Ao moldarem as condições de vida, os DSS 
certamente irão influenciar, de maneira direta ou indireta, a situação de saúde. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O combate à iniquidade, por meio da promoção da equidade, significa a garantia do 
acesso aos atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção.  

II 
As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos bem como as de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde.  

III 
O conhecimento dos determinantes de saúde, na sociedade, é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos.  

IV 
Apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a 
saúde tem para a sociedade e admitir que ela depende de ações , muitas vezes, sem 
relação com o setor de saúde. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
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12. De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho 
interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento 
da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profissionais.  

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde e 
caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos 
papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.  

II 

Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de 
identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede 
não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe 
de trabalho. 

III 

A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, 
com níveis menores de compartilhamento;  clareza de papéis ; interdependência das 
ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco 
menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.  

IV 
No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das 
ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando -se 
quando acontece de maneira não sincrônica.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
13. A educação interprofissional é definida como “a ocasião em que membros de duas ou mais 

profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e ‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos 
cuidados”. 

Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.  
 

I 
A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual 
do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços 
de saúde. 

II 
O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção 
mediada pela colaboração na dinâmica do trabalho em  equipe.  

III 
O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da 
educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.   

IV 
A educação interprofissional propõe a diluição  das identidades profissionais por meio 
de um nível excelente de colaboração.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
14. As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidade s, atitudes e valores 

que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas 
competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do 
trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. 

Exemplos de competências colaborativas são: 

A) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no 
usuário/paciente, funcionamento da equipe. 

B) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada 
de decisões compartilhadas. 

C) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no 
usuário. 

D) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de 
saúde, acesso e acolhimento. 
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15. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o 

acesso e a qualidade da atenção à saúde.  

Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa  é 

A) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de 
cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.  

B) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de 
saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em 
rede. 

C) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as 
características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.  

D) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de 

enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição se propõe garantir a qualidade dos alimentos 

destinados ao consumo humano, a promoção de práticas alimentares saudáveis e a 

prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais. Os gestores federais, estaduais e 

municipais atuam a fim de viabilizar esse alcance, em observância aos princípios do SUS. 

Nesse contexto, o gestor federal deverá  

A) realizar a vigilância da hipovitaminose A, promovendo, inclusive, a aplic ação periódica de 

megadoses dessa vitamina. 

B) elaborar, coordenar e executar a Política Estadual de Alimentação e Nutrição, consoante a 

essa Política Nacional. 

C) receber e/ou adquirir alimentos e suplementos nutricionais, garantindo o abastecimento de 

forma permanente e oportuna bem como a sua dispensação adequada.  

D) prestar assessoria técnica e apoio institucional no processo de gestão, planejamento, 

execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de alimentação e nutriç ão na 

Rede de Atenção a Saúde.  
 

17. Um determinado hospital público tem apresentado falha em seu estoque de equipamentos de 

proteção individual (EPI), gerando um déficit de liberação diária para alguns setores como o 

da Nutrição. Em tempo de pandemia, a nutricionista Joana se recusou a ir trabalhar pela falta 

de EPI, uma vez que esse equipamento é indispensável para a segurança da profissional e 

dos pacientes que ela atende diariamente. De acordo com o Código de Ética e de Conduta do 

Nutricionista (Resolução CFN nº599/2018), a decisão de Joana está pautada no 

A) Art. 12 – É direito do nutricionista recusar propostas e situações incompatíveis com suas 

atribuições ou que se configurem como desvio de função em seu contrato profissional.  

B) Art. 10 – É direito do nutricionista recusar-se a exercer sua profissão em qualquer 

instituição onde as condições de trabalho não sejam adequadas, dignas e justas ou 

possam prejudicar indivíduos, coletividades ou a si próprio.  

C) Art. 14 – É dever do nutricionista exercer suas atividades profissionais com transparência, 

dignidade e decoro, sem violar os princípios fundamentais deste Código e a ciência da 

nutrição, declarando conflitos de interesses, caso existam.  

D) Art. 19 – É dever do nutricionista manter indivíduo e coletividade sob sua responsabilidade 

profissional, ou o respectivo representante legal, informados quanto aos objetivos, 

procedimentos, benefícios e riscos, quando houver, de suas condutas profissionais . 
 

18. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma das principais políticas de apoio e 

incentivo à agricultura familiar no Brasil. Por meio do programa, os órgãos públicos compram 

os alimentos da agricultura familiar, sem necessidade de licitação, e os destinam às pessoas 

em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, aos 

equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de 

ensino. O PAA possui seis tipos de modalidades, de acordo com as quais se definem os 

alimentos adquiridos e os locais de entrega.  

Em relação às modalidades do PAA e suas respectivas características, analise as afirmativas 

a seguir:  

I 

Na compra com doação simultânea, o público consumidor é constituído por 

populações em situação de risco alimentar, atendidas pela rede de proteção social de 

estados e municípios. Por meio da compra com doação, os governos compram 

alimentos da agricultura familiar e doam, por exemplo, à rede pública e filantrópica de 

ensino. 

II 

A compra direta faz parte da estratégia de sustentação de preços da agricultura 

familiar. Os agricultores vendem alimentos para o Governo Federal a valores acima do 

preço de mercado. A Conab é responsável por operacionalizar as compras que se 

destinam a pessoas em situação de vulnerabilidade.  



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2021   Nutrição  Existe um coração na pedra que soluça...       7  

III 

Na aquisição de sementes, o governo compra sementes de famílias inscritas no 

Cadastro Único, que englobam mulheres, assentados, povos indígenas, quilombolas e 

demais comunidades tradicionais, e as doa para grandes empresas agropecuárias.  

IV 

A compra Institucional permite que órgãos públicos façam compras de alimentos por 

meio de chamada pública em que concorrem agricultores familiares, os assentados da 

reforma agrária, os silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, 

comunidades indígenas, quilombolas e os demais povos tradicionais. Dessa maneira, 

são abastecidos, por exemplo, hospitais públicos. 
 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) I e II.    C) I e IV.  

B) II e III.  .  D) III e IV. 
 

19. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados com o objetivo de ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica em Saúde.  São constituídos por 

profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que atuam em parceria com as Equipes 

de Saúde da Família (ESF) compartilhando as práticas em saúde nos territórios.  

No âmbito do NASF, o nutricionista deve 

A) articular estratégias de ação junto a ESF, visando a elaboração de atividades de grupos na 

Unidade Básica de Saúde, além de protocolos de estratificação de risco e de internação 

hospitalar. 

B) atuar, prioritariamente, no âmbito individual, planejando e elaborando protocolos de 

atendimento e de encaminhamento do paciente.  A atenção nutricional comunitária deverá 

ser apoiada pelo nutricionista que atende na Unidade Básica de Saúde do território.  

C) fortalecer e qualificar o cuidado nutricional no âmbito da Atenção Básica, especialmente 

na área de nutrição e alimentação coletiva, visando a sustentabilidade na produção das 

refeições servidas. 

D) articular estratégias de ação com os equipamentos sociais e atuar de forma efetiva sobre 

os determinantes dos agravos e dos distúrbios alimentares e nutricionais que acometem a 

população local, contribuindo, assim, para a segurança alimentar e nutricional.  
 

20. Sabe-se que a qualidade proteica pode ser avaliada de acordo com a capacidade da proteína 

em fornecer os aminoácidos essenciais, nas quantidades necessárias ao crescimento e à 

manutenção do organismo. Sobre os fatores que podem afetar a digestão, absorção e 

utilização biológica das proteínas, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

A estrutura química, relacionada ao grau de enovelamento das proteínas, pode 

interferir na digestão, afetando o contato das enzimas proteolíticas com as ligações 

peptídicas da estrutura proteica.  

II 

A presença de fatores antinutricionais no lúmen intestinal, como os inibidores de 

proteases, pode favorecer a digestão das proteínas e, assim, aumentar a 

disponibilidade dos aminoácidos para serem absorvidos.  

III 

A fonte dietética, se de origem animal ou vegetal, pode afetar a utilização biol ógica 

das proteínas, uma vez que as proteínas de origem animal possuem uma quantidade 

maior de aminoácidos essenciais.  

IV 

O horário de consumo alimentar pode afetar a absorção das proteínas, uma vez que 

no período noturno há a redução da motilidade intest inal e, consequentemente, 

cessação da absorção dos nutrientes.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A)  I e III.    C)  I e IV.   

B)  II e III.    D)  II e IV. 
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21. Os valores de ingestão dietética de referência (DRI – dietary reference intakes) incluem 
quatro conceitos de referência para consumo de nutrientes, com defini ções e aplicações 
diferenciadas: necessidade média estimada (EAR – estimated average requirement); ingestão 
dietética recomendada (RDA – recommended dietary allowance); ingestão adequada (AI – 
adequate intake); nível máximo de ingestão tolerável (UL – tolerable upper intake level).  

Em relação ao uso das ingestões dietéticas de referência para indivíduos e grupos saudáveis,  

A) o UL só deve ser utilizado no planejamento nutricional nos casos em que se fará uso de 
suplementos alimentares de micronutrientes.  

B) a EAR deve ser utilizada para o planejamento nutricional individual e para verificação da 
possibilidade de inadequação do consumo, juntamente com o UL, que é empregado como 
um guia para limitar o consumo de nutrientes.  

C) a RDA deve ser utilizada como meta de ingestão para o planejamento nutricional 
individual, juntamente com a AI, quando necessário, e  com o UL, que é utilizado como um 
guia para limitar o consumo de nutrientes.  

D) a RDA deve ser utilizada para a avaliação nutricional em grupo, juntamente com o UL , que 
é utilizado como um guia para limitar o consumo de nutrientes.  

 
22. O selênio (Se) é um mineral importante na homeostase corporal. Ele exerce suas funções no 

organismo, principalmente, por meio de selenoproteínas – proteínas que possuem o Se 
incorporado na sua estrutura. Algumas selenoproteínas desempenham papel importante no 
metabolismo de órgãos, como a tireoide, pela ação das selenoproteínas iodotironinas 
desiodinases, que catalisam a conversão do pró-hormônio tiroxina (T4) em sua forma ativa, a 
tri-iodotironina (T3). As selenoproteínas também atuam no metabolismo antioxidante, 
combatendo os radicais livres e protegendo os tecidos contra a oxidação celular.  

Um exemplo de selenoproteína com papel antioxidante e sua respectiva fonte alimentar é  

A) a fosfatase alcalina e iogurte desnatado.  

B) a glutationa peroxidase e castanha-do-brasil. 

C) o superóxido dismutase e arroz integral.  

D) o radical hidroxila e ovo. 

 
23. No contexto atual da pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), foram e ainda estão 

sendo desenvolvidas diversas pesquisas visando demonstrar a importância de nutrientes, 
como zinco e vitamina D, no tratamento de indivíduos infectados. O zinco é um micronut riente 
importante para o sistema imunológico, pois está envolvido na regulação, proliferação, 
diferenciação, maturação e função de células do sistema imune, como linfócitos e leucócitos. 
Sendo assim, o zinco pode ser classificado como um nutriente 

A) imunodeficiente. 

B) imunoreceptor. 

C) imunossupressor. 

D) imunomodulador. 
 

24. O estilo de vida saudável é um dos principais fatores para a redução do risco de mortalidade 
por causas cardiovasculares. Dentre os hábitos de vida considerados saudáveis, a 
alimentação adequada e a prática regular de atividade física, além da cessação do tabagismo 
e o controle das dislipidemias, constituem os principais determinantes para prevenção das 
doenças cardiovasculares (DCV). Em relação à terapia nutricional no controle das 
hipertrigliceridemias, analise as afirmativas a seguir: 

 

I 
Na hipertrigliceridemia isolada (elevação isolada do triacilglicerol), apenas a terapia 
farmacológica é utilizada como estratégia terapêutica eficiente, sem a necessidade de 
submeter o paciente a mudanças dietéticas. 

II 

A eliminação dos ácidos graxos trans, a diminuição da ingestão de ácidos graxos 
saturados e o aumento do consumo de ácidos graxos poli -insaturados, junto ao 
aumento da atividade aeróbica, são estratégias eficientes na redução do triacilglicerol 
circulante. 
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III 

Na hipertrigliceridemia mista, as mudanças na ingestão de lipídeos dietéticos, como o 

aumento dos ácidos graxos poli-insaturados e a redução da gordura saturada, 

apresentam efeito significativo em seu controle.  

IV 

A restrição calórica não é indicada nesses casos, uma vez que a  magnitude da 

diminuição do triacilglicerol circulante não apresenta relação direta com o peso 

corporal do indivíduo com hipertrigliceridemia.  
 

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2017) as afirmativas 

corretas são 

A) III e IV. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) I e IV. 

 
25. P. O. S., 58 anos, sexo masculino, procurou atendimento nutricional encaminhado pelo seu 

médico cardiologista. O paciente trouxe os resultados dos exames realizados no último mês 

e, dentre os parâmetros bioquímicos apresentados, estava a homocisteína, que se 

encontrava elevada. Sabe-se que a hiper-homocisteinemia está envolvida na gênese da 

aterosclerose e, assim, é considerada um importante e prevalente fator de risco na doença 

arterial periférica. A vitamina que está envolvida diretamente no metabolismo da 

homocisteína é 

A) o folato.     

B) a vitamina K.    

C) a vitamina D.  

D) o ácido ascórbico. 
 

26. D. G. C., 78 anos, sexo masculino diagnosticado com insuficiência cardíaca (IC) após infarto 

do miocárdio está no 1
o 

dia de internação hospitalar para realizar um procedimento de 

revascularização. Sabe-se que a IC é uma síndrome clínica complexa em que o coração tem 

um comprometimento funcional ou estrutural no enchimento ventricular ou ejeção do sangue, 

resultando em um bombeamento sanguíneo insuficiente para a demanda metabólica dos 

tecidos. A IC geralmente caminha para quadros variáveis de desnutrição, que podem ocorrer 

devido à ingestão inadequada, ao metabolismo alterado, ao estado pró -inflamatório, ao 

aumento do estresse oxidativo e à maior perda de nutrientes, ou até mesmo pelas interações 

medicamentosas. O nutricionista da equipe multidisciplinar do hospital realizou a triagem e a 

avaliação nutricional do paciente. Nesse caso, a terapia nutricional que será implementada 

para D. G. C. deve 

A) aumentar a densidade calórica das preparações, fornecendo maior quantidade de energia 

em menor volume de alimentos, para atingir a recomendação de energia.  

B) instituir a nutrição parenteral, o mais precocemente, mesmo com a ingestão via oral 

suficiente, a fim de evitar perda de peso e de nutrientes.  

C) ofertar lipídios na dieta, devendo-se priorizar, na medida do possível, maior consumo de 

ácidos graxos saturados e redução do consumo de ácidos graxos monoinsaturados e 

trans. 

D) instituir uma dieta hipo a normoproteica, evitando dessa forma, o catabolismo proteico e a 

perda de massa gorda. 
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27. E. B. C., 62 anos, sexo feminino, hipertensa há 8 anos, em tratamento medicamentoso e 

acompanhada regularmente pelo cardiologista, está eutrófica e nega outras morbidades. 

Realiza caminhada cinco vezes por semana, durante aproximadamente 30 minutos, associada 

à musculação, três vezes por semana, sob orientação de um profissional de educação física. 

Porém, apresenta frequentemente picos hipertensivos, identificados com auxílio do exame 

MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial). A paciente realizou uma consulta 

com uma nutricionista, buscando a melhoria da sua alimentação.  Levando em consideração a 

8
a
 Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2020), analise, abaixo, as indicações para a 

elaboração de um plano alimentar e as orientações nutricionais adequadas ao tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica dessa paciente.  
 

I 

A implementação da dieta do Mediterrâneo não seria uma estratégia adequada para a 

paciente, pois, apesar de ser rica em frutas, hortaliças e cereais integrais, trata -se de 

uma dieta que possui quantidades generosas de azeite de oliva e outras fontes de 

gorduras saturadas, como as oleaginosas. 

II 

A adoção do modelo dietético DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), que 

enfatiza o consumo de frutas, hortaliças, cereais integrais, laticínios com baixo teor de 

gordura, frango, peixe e frutas oleaginosas e redução da ingestão de carne vermelha, 

doces e bebidas com açúcar, pode ser benéfica para a paciente.  

III 

As dietas vegetarianas seriam uma opção para a paciente, pois preconizam o 

consumo de alimentos de origem vegetal, como frutas, hortaliças, grãos e 

leguminosas. 

IV 

As estratégias que envolvem dietas ricas em proteínas, como a dieta  low-carb, 

cetogênica e jejum intermitente, podem ser eficientes para a paciente, pois se 

caracterizam pela redução do consumo de sódio e gorduras na dieta, resultando na 

redução e controle da pressão arterial.  
 

Em relação ao caso exposto, estão corretas as indicações 

A) II e IV.      C) I e IV. 

B) I e III.    D) II e III. 

 

28. O nutricionista da Unidade Básica de Saúde consultou J. F., 38 anos, sexo masculino. De 

acordo com a avaliação antropométrica, o Índice de Massa Corporal (IMC) foi 32,0 kg/m
2 

e a 

circunferência abdominal (CA) foi igual a 110 cm. Quando questionado sobre a prática de 

atividade física, ele disse que, no momento, não realiza nenhum exercício devido à 

incompatibilidade com o seu emprego, como motorista de uma empresa de entregas de 

produtos hortifruti, mas planeja começar a caminhar na praça próximo à sua casa. Disse 

ainda que gostaria de ter um planejamento alimentar associado ao exercício com o objetivo 

de perder peso e melhorar a sua saúde e disposição.  

Na determinação da conduta nutricional,  de acordo com as Diretrizes Brasileiras de 

Obesidade (ABESO-2016), o nutricionista deve  

A) propor uma dieta normocalórica, normoproteica, hipoglicídica, e hipolipídica, visando  a 

redução de peso sustentável de 30% a 35% do peso corporal inicial.  

B) propor uma dieta planejada individualmente para criar um déficit de 500kcal a 1000kcal, 

objetivando uma diminuição de 0,5 kg a 1,0 kg/semana. 

C) implementar dietas de muito baixa calorias (DMBC), visando a redução do IMC e CA 

podendo ser aplicada por um período de até 6 meses.  

D) indicar o uso de suplementos com compostos bioativos, para o controle de alterações no 

metabolismo, devido ao seu baixo custo e fácil acesso ao paciente em qu estão. 
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29. O tratamento comportamental, aplicado em conjunto com técnicas cognitivas, denominada  
terapia cognitivo-comportamental, é uma das técnicas terapêuticas auxiliares para o controle 
de peso em indivíduos com obesidade. O objetivo é programar estratégias que auxiliem no 
controle de peso, reforçando a motivação com relação ao tratamento bem como evitando a 
recaída e o consequente ganho posterior de peso. Uma das principais estratégias 
empregadas é 

A) aplicar a técnica de entrevista motivacional, estimulando a autonomia do paciente. 

B) aferir o peso corporal com maior frequência (semanal ou quinzenalmente), para 
acompanhar o possível reganho de peso precocemente. 

C) realizar exames laboratoriais para investigar possíveis dislipidemias.  

D) realizar a contagem dos carboidratos consumidos durante o dia.  
 
30. Os compostos bioativos de alimentos (CBA) apresentam diversos efeitos benéficos potenciais 

na promoção da saúde humana. São exemplos de CBA:  

A) piridoxina e proteínas.   C) cobalamina e carotenoides. 

B) polifenóis e glicosinolatos.  D) flavonoides e tiamina. 
 
31. Para o diagnóstico da síndrome metabólica, podem ser utilizados os critérios propostos na I 

Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular (2013). Entre os critérios adotados, estão:  

A) Índice de Massa Corporal, glicosúria e índice de conicidade. 

B) pressão arterial diastólica e sistólica, índice de conicidade e  insulinemia. 

C) glicosúria, índice de creatinina-altura e colesterol total. 

D) perímetro da cintura, glicemia de jejum e pressão arterial diastólica e sistólica. 
 
32. Os pais de H. G. S., 10 meses, sexo feminino, buscaram atendimento nutricional para a 

investigação de um quadro alérgico apresentado pela filha, com urticária generalizada e 
desconforto respiratório.  A nutricionista , então, realizou a anamnese e a avaliação nutricional 
da criança e, de acordo com o relato dos pais, suspeita de uma alergia alimentar (AA). A 
nutricionista decidiu aplicar o protocolo do teste de provocação oral (TPO) na paciente, a fim 
de identificar os alimentos associados às reações adversas apresentadas pela criança. Esse 
teste 

A) é utilizado para diagnosticar reações mediadas por IgE, podendo ser realizada a oferta 
livre do alimento em investigação ou, ainda administrado em doses decrescentes, para 
minimizar o risco de reações graves e permitir uma identificação precisa da menor dose 
capaz de provocar os sintomas. 

B) é indicado em qualquer idade como medida terapêutica, uma vez que , a partir de sua 
aplicação, pode-se melhorar a tolerabilidade a alimentos potencialmente alergênicos.  

C) consiste na oferta progressiva do alimento suspeito e/ou placebo, em intervalos regulares, 
sob supervisão médica para monitoramento de possíveis reações clínicas, após um 
período de exclusão dietética necessário para resolução dos sintomas clínicos.  

D) aplica-se na investigação da AA, e o alimento utilizado no teste é ofertado em combinação 
com outros alimentos, e não como ingrediente único.  

 

33. As reações adversas a alimentos podem ser class ificadas em imunológicas ou não 
imunológicas. As reações adversas não imunológicas podem ser desencadeadas também 
pela fermentação e pelo efeito osmótico de carboidratos ingeridos e não absorvidos, como 
pode ser o caso das reações aos hidratos de carbono fermentáveis de cadeia curta, 
conhecidos pela sigla em inglês FODMAPs (Oligossacarídeos, Dissacarídeos, 
Monossacarídeos e Polióis Fermentáveis). Os pacientes com esse tipo de intolerância 
apresentam sintomas como diarreia, dor abdominal, flatulência e distensão abdominal.  

Alimentos com elevados teores de FODMAPs são 

A) trigo, leite de vaca, maçã e edulcorante contendo xilitol.  

B) cevada, iogurte, peixes e edulcorantes contendo sacarina sódica.  

C) carne bovina, peixes, maçã e ovos.  

D) soja, leite de vaca, ovo e camarão.  
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34. No acompanhamento de pacientes com alergias alimentares, uma anamnese alimentar 
cuidadosa é útil para elencar alimentos suspeitos, principalmente nos casos de 
hipersensibilidade imediata. Uma ferramenta que fornece informações para avaliar o consu mo 
alimentar desses pacientes é 

A) a gasometria.     C) o diário alimentar. 

B) a avaliação antropométrica.   D) o Teste Oral de Tolerância à Glicose.  
 

35. A desnutrição proteico-calórica eleva as taxas de complicações e mortalidade em pacientes 
oncológicos. Tumores do trato digestório, tais como o câncer colorretal, levam a obstruçõe s 
que interferem na absorção de nutrientes, resultando na piora do estado nutricional.  

Considerando o texto e as condutas nutricionais a serem adotadas em pacientes com câncer 
colorretal, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
O uso de fórmulas enterais via oral com baixo teor de resíduos e com aporte calórico 
e proteico que complementem a dieta oral pode ser indicado para evitar o 
agravamento da depleção nutricional em pacientes com tumor colorretal.  

II 
É importante incluir uma ampla variedade de alimentos no plano dietético desses 
pacientes, incluindo frutas e hortaliças frescas como fontes de fibras e 
micronutrientes, respeitando as recomendações nutricionais . 

III 
A dietoterapia para pacientes com câncer colorretal e diarreia deve incluir cereais 
integrais, leites e derivados, para se garantir um aporte energético e proteico mais 
adequado, favorecendo a melhora do estado nutricional.  

IV 
Os pacientes devem ser estimulados a receber dietas pela via enteral, através de 
sonda nasogástrica, pois essa é a forma fisiológica de alimentá-los e estimulá-los a 
contribuir para o seu tratamento, dado o efeito psicológico positivo que ela causa.  

 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) I e II.     

B) I e III.   

C) III e IV.   

D) II e IV. 
 

36. Segundo o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, nos pacientes internados para 

tratamento cirúrgico do câncer, a avaliação deverá ser realizada até 48 horas após a 

internação. A triagem e a avaliação nutricional têm o objetivo de identificar e solucionar os 

problemas relacionados à nutrição e subsidiar o diagnóstico nutricional.  Nesse contexto, um 

instrumento de triagem nutricional recomendado para ser utilizado no paciente adulto 

oncológico é a  

A) Miniavaliação nutricional (MAN). 

B) Triagem de Risco para o estado nutricional e crescimento (StrongKids). 

C) Taxa de risco nutricional (TRN). 

D) Avaliação Subjetiva Global produzida pelo paciente (ASG-PPP). 

 

37. I. T. S., 55 anos, sexo feminino, está em tratamento radioterápico e quimioterápico para 

tratamento de um câncer na cavidade oral. Já na segunda semana de tratamento, a paciente 

apresentou sintomas adversos, como mucosite, náuseas e vômitos. A mucosite co nsiste na 

inflamação da mucosa da cavidade oral, podendo se estender por todo o trato gastrintestinal. 

Visando reduzir o desconforto e facilitar o consumo alimentar do paciente, os alimentos ou as 

preparações culinárias que podem ser incluídos no planejamento nutricional da paciente são 

A) farofa de cenoura e mingau de aveia morno.  

B) vitamina de banana e suco de limão.  

C) gelatina e doce de goiaba morno. 

D) leite gelado e purê de legumes em temperatura ambiente ou frio.  
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38. Devido ao novo coronavírus (SARS-CoV-2), o Conselho Federal de Nutricionistas publicou a 
Resolução CFN nº 660, de 21 de agosto de 2020, deliberando em caráter excepcional a 
suspensão do disposto no artigo 36 da Resolução CFN nº599, de 25 de fevereiro de 2018, 
que aprova o Código de Ética e Conduta dos Nutricionistas. Nesse sentido, o atendimento 
presencial do nutricionista fica 

A) obrigatório aos profissionais a assistência nutricional por meio não presencial até a data 
de 28 de fevereiro de 2021. 

B) facultado aos profissionais a assistência nutricional por meio não presencial sem prazo a 
vencer. 

C) facultado aos profissionais a assistência nutricional por meio não presencial até a data de 
28 de fevereiro de 2021. 

D) obrigatório aos profissionais a assistência nutricional por meio não presencial sem prazo a 
vencer. 

 
39. O Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014 tem sido base de referência para as 

principais orientações sobre alimentação saudável , também, no período de isolamento social 
decorrente da pandemia da COVID-19. Para uma mudança de hábitos alimentares , o guia 
sugere 

A) utilizar óleo, gorduras, sal e açúcar em quantidades moderadas com base no seu paladar 
para o preparo das refeições. 

B) fazer dos alimentos in natura, ou minimamente processados, a base de sua alimentação. 

C) ilimitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, pois dão maior prazer 
em tempo de isolamento social.  

D) adquirir alimentos prontos para consumo e/ou alimentos congelados, pois eles são 
práticos, reduzindo o tempo gasto para seu preparo.  

 
40. O Sistema Gastrointestinal secreta hormônios que estão envolvidos no início e término da 

digestão. Eles sinalizam a fome e a saciedade e conduzem  o esvaziamento gástrico, 
regulando o fluxo sanguíneo e a permeabilidade intestinal. Os hormônios da saciedade são  

A) GLP-1 (Glucagon-like peptídeo 1), Insulina e Grelina.  

B) Grelina, Motilina e PYY (Peptídeo YY). 

C) CCK (colecistoquinina), GLP-1 (Glucagon-like peptídeo 1) e PYY (Peptídeo YY).   

D) CCK (colecistoquinina), Motilina e Glucagon.  
 
41. Após o consumo de alimentos em uma refeição, as fibras da dieta,  os amidos resistentes e os 

pedaços remanescentes de aminoácidos são fermentados pelos microrganismos presentes no 
intestino delgado e grosso. Esse processo de fermentação produz gases (nitrogênio, 
hidrogênio e gás carbônico) e ácidos graxos de cadeia curta (acético, butírico e propiônico). 
Ademais, são formados alguns nutrientes por síntese bacteriana, como 

A) vitamina K, vitamina B12 e tiamina.    C) vitamina C, riboflavina e tiamina.  

B) vitamina K, vitamina C, riboflavina.    D) vitamina B12, tiamina e riboflavina.  
 

42. A Triagem Nutricional é uma ferramenta de identificação do risco nutricional que , quando 
utilizada precocemente, permite a intervenção oportuna e ajuda a prevenir comorbidades , 
como a desnutrição, que prolongam o tempo de internação de pacientes. Existe uma 
ferramenta de triagem nutricional que utiliza apenas 4 parâmetros: o índice de massa corporal 
(IMC), a porcentagem de perda de massa corporal recente, a redução de ingestão alimentar e 
a gravidade da doença. Bastante utilizada a nível hospitalar, essa ferramenta denomina-se 

A) MAN – Mini Avaliação Nutricional.  

B) MUST – Malnutrition Universal Screening . 

C) NRS 2002 – Nutritional Risk Screening  2002. 

D) ASG – Avaliação Nutricional Subjetiva Global.  
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43. Maria Eugênia, 37 anos, está grávida de seu segundo filho. Trabalha como enfermeira de 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e tem sido acompanhada em seu pré-natal pelo 

obstetra da mesma UBS. Iniciou a segunda gestação com estado nutricional de obesidade. 

Atualmente, encontra-se na 10ª semana gestacional, apresentando glicemia de jejum de 94 

mg/dL. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e Sociedade Brasileira de Diabetes, 

Maria Eugênia apresenta 

A) diabetes mellitus tipo 2.   C) intolerância a glicose. 

B) glicemia de jejum normal.   D) diabetes mellitus gestacional. 

 

44. Pacientes com diabetes mellitus tipo 2 necessitam de uma maior atenção com a alimentação 

a fim de atingir a glicemia, os lipídios séricos e a pressão arterial a níveis normais. Desse 

modo, a conduta para o manejo da terapia nutricional do diabetes tipo 2, com base na Diretriz 

da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019/2020, é 

A) alcançar e manter no mínimo 15% de perda de peso. 

B) manter o consumo de gorduras entre 20% e 35% do Valor Energético Total (VET). 

C) reduzir o consumo de frutose em 5 a 10%. 

D) ingerir concentrações inferiores a 130 g/dia de carboidratos.  

 

45. O carboidrato dietético é o principal determinante da glicemia pós -prandial. Em pacientes 

com diabetes mellitus, o controle glicêmico pode prevenir e retardar o surgimento de  

complicações crônicas. Assim, o conhecimento do índice glicêmico (IG) e da carga glicêmica 

(CG) é útil para prever a resposta glicêmica aos alimentos ingeridos. A tabela abaixo traz 

alguns alimentos com os valores do IG médio. Com base no padrão da glicose e nas demais 

informações apresentadas na tabela, é possível prever a CG do alimento (CG = IG x teor de 

carboidrato disponível na porção / 100), que é um marcador utilizado para medir o impacto 

glicêmico da dieta. 

  
 

Identificação 

 

Alimento 
IG médio % 

(Glicose = 100) 

Porção 

recomendada (g) 

Carboidratos 

disponíveis 

(g/porção) 

1 
Batata, inglesa, cozida/20 min, Solanum 

tuberosum L. 
81 150 15,59 

2 Mingau, instântaneo, arroz e aveia, “Mingo”  71 21 12,00 

3 
Mandioquinha, cozida/15 min, Arracacia 

xanthorrhiza 
62 100 29,42 

4 
Polenta, cozida/90 min, congelada/30 days, 

Zea mays 
68 150 21,00 

Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Tabelas Complementares – Resposta 

glicêmica. Universidade de São Paulo (USP). Food Research Center (FoRC). Versão 7.0. São Paulo, 2019.. 

Disponível em: http://www.fcf.usp.br/tbca/. [Acesso em: 15 jun. 2020]  
 

Diante dos dados apresentados, o alimento que apresenta alto IG e baixa CG é  

A) mingau.    B) mandioquinha.  C) batata.  D) polenta. 

 

46. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), o senhor José Eufrásio, 62 anos, tem recebido nutrição enteral por via nasogástrica , 

há 2 dias. A dieta é industrializada, padrão com fibras, 1,0 kcal/mL, 350 mOsm/L e infundida 

por bomba de infusão, 100mL/h durante 18h. No terceiro dia , foi observado o volume residual 

gástrico de 120 mL, antes de infundir a dieta. O paciente também apres entava quadros de 

diarreia. Nessa situação, recomenda-se 

A) reduzir o volume da infusão da dieta e, em caso de melhora, aumentar gradualmente.  

B) alterar dieta para padrão sem fibras e aumentar volume infundido a fim de alcançar 2000 

kcal diárias. 

C) alterar a dieta para uma osmolaridade menor. 

D) mudar a posição da sonda para posição distal ou ostomia.  

http://www.fcf.usp.br/tbca/
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47. A seleção do tipo de dieta enteral para os pacientes é baseada em diversas variáveis clínicas: 

complexidade e fonte de nutrientes, densidade calórica, osmolaridade  / osmolalidade, vias de 

administração, indicação clínica, avaliação digestiva e absortiva do estado metabólico e 

estabilidade hemodinâmica do paciente. Em relação à complexidade dos nutrientes, uma dieta 

oligomérica 

A) necessita de mínima capacidade digestiva e deve ser  indicada para pacientes com algum 

distúrbio na absorção. 

B) apresenta osmolaridade mais baixa e deve ser indicada para pacientes com insuficiência 

renal e hepática. 

C) é também conhecida como dieta hidrolisada e apresenta maior absorção intestinal.  

D) pode apresentar, em sua composição, proteína isolada de soja ou do soro de leite e 

maltodextrina. 

 
48. A Nutrição Parenteral (NP) ocorre pela infusão de uma solução estéril de nutrientes por via 

intravenosa, especialmente quando a Nutrição Enteral (NE) está con traindicada. Em relação a 
algumas complicações que podem surgir quando a NP é administrada, consi dere as seguintes 
afirmativas: 

 

I 
Uma hiperglicemia com valores persistentes acima de 200 mg/dL  pode deixar o 
sistema imune susceptível a infecções, em especial por Candida. 

II 
Após a suspensão da NP, pode ocorrer hipoglicemia, pois, em pacientes em uso da 
NP, a secreção de insulina encontra-se elevada até 6 vezes em relação ao seu nível 
basal. 

III 
A maioria dos pacientes que recebem NP apresentam, após a primeira semana, 
moderada elevação das enzimas hepáticas.  

IV 
A oferta de carboidratos e diminuição dos níveis de insulina levam à esteatose 
hepática. 

 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas 

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

49. Ana Carolina, bancária, 45 anos, apresenta , desde sua infância, excesso de peso. Sua rotina 
diária não inclui prática de atividade física e consumo de frutas e hortaliças. Atualmente, está 
com 40 kg acima do seu peso ideal, com gordura corporal localizada principalmente na região 
abdominal, implicando em um aumento da pressão arterial e em risco cardiometabólico. As 
Diretrizes Brasileiras de Obesidade de 2016 recomendam para indivíduos com 
sobrepeso/obesidade que 

A) o ponto de corte do excesso de peso, IMC > 25 kg/m², deve ser usado para identificar 
adultos e idosos com aumento do risco cardiovascular.  

B) os adultos mantenham sua circunferência da cintura inferior à metade da sua altura . O 
valor normal da relação cintura-estatura é menor do que 0,5. 

C) o uso rotineiro, na prática clínica, da absorciometria com raios-X de dupla energia (DEXA) 
para medir a água corporal, a massa livre de gordura e fazer a avaliação da composição 
corporal. 

D) o uso rotineiro, na prática clínica, do método de somatória de medidas de pregas cutâneas 
para avaliar a composição corporal, pois ele possui eficácia bem estabelecida pela baixa 
variabilidade interexaminador e alta reprodutibilidade.  

 

50. A senhora J.P.E. é portadora de Doença Renal Crônica há 8 anos e atualmente tem taxa de 
filtração glomerular em torno de 45 mL/min. No último exame de rotina, os valores séricos de 
potássio e fósforo foram 5,8 mEq/L e 6,0 mg/dL, respectivamente. A hipercalemia tem sido  
um dos fatores envolvidos com as complicações da doença, levando à arritmia cardíaca. A fim 
de reduzir os níveis de potássio no sangue, a senhora J.P.E. deve preferir  alimentos como 

A) abacate.     C) laranja-lima. 

B) melão.      D) banana-nanica. 
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51. Carlos, 38 anos, com sintomas de dor lombar, dificuldade de micção, cólica nefrética e 
hematúria, deu entrada no pronto socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 
conjunto habitacional de Cidade Satélite em Natal-RN. O paciente ficou internado por 3 dias 
para tratamento da dor e realização de exames que revelaram níveis elevados de creatinina 
sérica, além de cálcio e oxalato elevados na urina. Durante esse período , foram excluídos de 
sua refeição os alimentos  

A) brócolis, feijão, chocolate amargo, chá e frutas cítricas. 

B) brócolis, frutas cítricas, leite e derivados, chás e feijão. 

C) espinafre, leite e derivados, chás e temperos industrializados. 

D) espinafre, leite e derivados, feijão e temperos industrializados. 
 

52. Na terapia nutricional de pacientes com HIV, deve-se considerar que portadores de infecções 
oportunistas e/ou de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida cuja contagem de células T 
helper CD4 seja inferior a 200 células/mm

3
 são classificados em estágio C da doença. Nessa 

fase, recomenda-se como aporte energético e proteico, respectivamente , 

A) 35 a 40 kcal/kg de peso atual/dia; 2 a 2,5 g/kg de peso atual.  

B) 40 a 50 kcal/kg de peso atual/dia; 2 a 2,5 g/kg de peso atual.  

C) 35 a 40 kcal/kg de peso ideal/dia; 1,5 a 2,0 g/kg de peso ideal.  

D) 30 a 35 kcal/kg de peso atual/dia; 1,5 a 2,0 g/kg de peso ideal.  
 

53. Em pacientes com Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) , é comum encontrar 
um quadro evolutivo que se inicia com esteatose hepática e pode progredir para esteato-
hepatite não alcoólica, cirrose e carcinoma hepatocelular. Para esses pacientes, o tratamento 
nutricional fundamenta-se em 

A) contemplar uma dieta normocalórica, hiperproteica, normoglicídica e normolipídica.  

B) restringir as recomendações de energia para 20 kcal/kg/dia ou menos. 

C) reduzir rapidamente o peso a fim de contribuir para total reversão do quadro histológico.  

D) controlar as comorbidades como obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia. 
 

54. Recentemente, a European Society for Clinical Nutrition and Metabolism  publicou Diretrizes 
Práticas sobre Nutrição Clínica nas Doenças Inflamatórias Intestinais – DII (ESPEN, 2020). 
Em relação ao manejo nutricional dos pacientes acometidos por DII, analise as afi rmativas 
abaixo. 

 

I 
A terapia probiótica que usa Lactobacillus reuteri ou VSL#3 pode ser considerada, na 
indução da remissão, para uso em pacientes com Retocolite Ulcerativa leve a 
moderada. 

II 
A necessidade de proteína é intensificada na DII ativa, e a ingestão deve aumentar 
para 2,0 a 2,5g/kg/dia em adultos em relação ao recomendado para a população em 
geral. 

III 
Os requerimentos de proteína na fase de remissão são elevados, e a provisão deve 
ser semelhante ao recomendado para a população em geral (cerca de 1,5g/kg/dia). 

IV 
Recomenda-se suplementação de ferro em todos os pacientes com DII quando houver 
anemia por deficiência de ferro.  

 

Estão corretas as afirmativas 

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

55. Seu Arlindo, 62 anos, portador de Doença de Chron, devido ao seu quadro de inflamação e 
necrose avançados, necessita de cirurgia para ressecção de mais de 30 cm de íleo distal. 
Após internação, foi diagnosticada desnutrição moderada e quadro de diarreia s evera. Com 
base na situação apresentada e nas recomendações propostas pelo Guideline de Nutrição 
Clínica em Cirurgia da ESPEN (2017), 

A) recomenda-se iniciar o suporte nutricional enteral antes da cirurgia.  

B) deve-se prescrever vitamina B12. 

C) deve-se adiar a cirurgia de 7 a 14 dias e iniciar suporte nutricional parenteral.  

D) recomenda-se jejum de 24h após a cirurgia.  


