
UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019 
Eles passarão, eu passarinho.  

(Mario Quintana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 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.  

12 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 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são:  

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber médico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências biológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto. 

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde . 

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas as afirmativas   

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

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que r ealizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que 

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente. 

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS.  
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse movimento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis, uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e dim inuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento de um novo caso. 

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e  saúde ocupacional. 

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 
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08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar  o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, dificultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro.  

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo.  

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela popu lação ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja observada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer. 

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural (corpo biológico), o social e o cultural.  

As  contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9 anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais para a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por critérios objetivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da saúde.  

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual o s 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito  mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  
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13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 

hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 

comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 

grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 

Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pressão arterial, 

anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 

Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 

aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 

mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.   

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 

compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia 

começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tip os: 

específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 

como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 

trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na 

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 

importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou a 

morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 

e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 

profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua casa, mas 

que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 

pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 

para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da droga, tivesse 

coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 

estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 

para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com outros setores para 
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tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupa ção em ouvir 

A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 

enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 

problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Apó s o retorno de 

A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 

também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).  

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 

contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 

com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 

setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 

a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) foi aprovada no ano de 1999  e 

organiza um conjunto de ações com o propósito de respeitar, proteger, promover e prover os 

direitos humanos à saúde e à alimentação. São exemplos de diretrizes da PNAM:  

A) Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição; Incentivo ao Aleitamento 
Materno e Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional.  

B) Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição; Fiscalização da Rotulagem Nutricional  e  
Qualificação da Força de Trabalho.  

C) Participação e Controle Social; Sustentabilidade Ambiental e Vigilância Alimentar e 
Nutricional. 

D) Promoção da Alimentação Adequada e Saudável; Organização da Atenção Nutricional  e 
Participação e Controle Social.  

 

17. O Brasil vivenciou uma rápida transição nutricional, passando de altas taxas d e desnutrição 

na década de 1970 para excesso de peso em metade da população adulta em 2008. A fim de 

enfrentar esses problemas nutricionais, é necessária a organização da atenção nutricional, 

que compreende os cuidados relativos à alimentação e à nutrição voltados à promoção e 

proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos. Sabendo disso, o 

processo de organização e gestão do cuidado nutricional, nas Redes de Atenção à Saúde, 

deve iniciar com  

A) atividades educativas voltadas à promoção da saúde e à alimentação adequada, saudável 
e sustentável. 

B) avaliação de recursos humanos disponíveis para solicitação de concurso ou processo 
seletivo junto às Secretarias de Saúde e de Planejamento.  

C) diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população adscrita aos serviços e 
equipes de Atenção Básica. 

D) agendamento para o atendimento nutricional dos grupos prioritários, como pessoas com 
excesso de peso e crianças em desnutrição.  

 

18. A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) refle te a preocupação com a 

prevenção e com o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e à nutrição , 

como a prevenção das carências nutricionais específicas e da desnutrição, contribuindo para 

a redução da prevalência do sobrepeso e da obesidade como também das doenças crônicas 

não transmissíveis. São exemplos de ações públicas voltadas à PAAS:  

A) Chamadas Nutricionais e implantação de linhas de cuidado do sobrepeso e obesidade.  

B) Normas brasileiras de comercialização de alimentos e Programa Bolsa Família. 

C) Guia Alimentar para a População Brasileira e Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.  

D) Programa Bolsa Família e regulação da rotulagem nutricional.  
 

19. A avaliação contínua do perfil alimentar  e nutricional da população e seus fatores 
determinantes compõe a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), que pode ser acompanhada 
pelo SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). Essa avaliação irá produzir um 
conjunto de indicadores de saúde e nutrição que deverão orientar a formulação de políticas 
públicas e também as ações locais de atenção nutricional. Recomenda-se que, nos serviços 
de saúde, seja realizada avaliação de consumo alimentar e antropometria , via SISVAN, de: 

A) crianças, adolescentes e adultos, apenas. 

B) idosos, adultos, gestantes, adolescentes e crianças.  

C) idosos e beneficiários do Programa Bolsa Família.  

D) crianças, gestantes e adultos, apenas. 
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20. No SISVAN, é possível avaliar o estado nutricional tanto de indivíduos qu anto de grupos 

populacionais. São exemplos de indicadores nutricionais utilizados no SISVAN:  

A) perímetro da panturrilha, índice de massa corporal e dobra cutânea triciptal -para-idade. 

B) índice de massa corporal, índice de conicidade e relação cintura -quadril. 

C) peso-para-idade, estatura-para-idade e índice de massa corporal gestacional.  

D) perímetro da cintura, índice de massa corporal gestacional e índice de conicidade.  
 

21. O Conselho Federal de Nutricionistas aprovou o novo código de ética e de conduta 
profissional por meio da Resolução CFN nº 599, de 25 de fevereiro de 2018. Nessa 
Resolução, está previsto como "direito" do nutricionista: 

A) recusar propostas e situações incompatíveis com suas atribuições ou que se configurem 
como desvio de função em seu contrato profissional.  

B) identificar-se, informando sua profissão, nome, número de inscrição no conselho de sua 
respectiva jurisdição, quando no exercício profissional.  

C) exercer as atribuições e assumir as responsabilidades profissionais inerentes à função 
desempenhada conforme legislação vigente. 

D) ensinar técnicas relativas a atividades privativas da profissão a pessoas não habilitadas, 
com exceção de estudantes de graduação em Nutrição. 

 

22. Anthony é nutricionista recém-formado e está sendo assessorado por uma equipe de 
marketing que trabalha há muitos anos construindo marcas pessoais e impulsionando 
carreiras. Dentre as peças publicitárias feitas pela equipe, a que está em d esacordo com a 
Resolução CFN nº 599, de 25 de fevereiro de 2018 é:  

A) publicação, nas redes sociais, da mais recente qualificação de Anthony no uso de técnicas 
inovadoras de avaliação nutricional.  

B) inserção de anúncios informativos sobre alimentação e nutrição nas redes sociais, com 
respaldo técnico-científico. 

C) veiculação, na mídia televisiva nacional, dos locais, dias e horários em que Anthony 
realiza atendimentos nutricionais.  

D) divulgação da imagem de Anthony antes e após realização do protocolo d ietético de 
aceleração de perda de peso, desenvolvido por ele mesmo.  

 

23. Mudanças nas áreas políticas, econômicas, socia is e culturais vivenciadas no Brasil, nas 
últimas décadas, evidenciaram transformações no modo de vida da população e vieram  
acompanhadas de transformações importantes no padrão de saúde e consumo alimentar da 
população brasileira. Apesar da intensa redução da desnutrição em crianças, as deficiências 
de micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são prevalentes em grupos vul neráveis da 
população, como indígenas e quilombolas, e em crianças e mulheres que vivem em áreas 
vulneráveis. Simultaneamente, o Brasil vem enfrentando aumento expressivo do sobrepeso e 
da obesidade em todas as faixas etárias. No escopo das ações do governo brasileiro para a 
promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional, o Ministério da Saúde publicou , 
em 2014, uma edição atualizada do Guia Alimentar para a População Brasileira, o qual 
representa uma das estratégias para implementação da diretriz  de promoção da alimentação 
adequada e saudável que integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Considere 
as afirmações a seguir sobre esse Guia.  

 

I 
É necessário escolher alimentos para compor uma alimentação nutricionalmente 
balanceada, saborosa e culturalmente apropriada e, ao mesmo tempo, promotora de 
sistemas alimentares social e ambientalmente sustentáveis.  

II 
Três categorias de alimentos são definidas de acordo com o tipo de processamento 
empregado na sua produção. 

III 
A aquisição de alimentos in natura é limitada a algumas variedades como frutas, 
legumes, verduras, raízes, tubérculos e ovos.  

IV 
Alimentos ultraprocessados, em geral, são facilmente reconhecidos como versões 
modificadas do alimento original.  

Dentre as afirmações, as que constam no Guia Alimentar para População Brasileira estão nos 
itens  

A) II e III.  B) II e IV.   C) I e IV.  D) I e III. 
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24. O valor nutritivo de um alimento é  atribuído conforme a quantidade de energia e de 

nutrientes contidos em sua composição. Para tal, é imprescindível associá -lo às fontes 

alimentares. Nesse contexto, a literatura prevê que 

A) alimentos boa-fonte são aqueles que contêm entre 10 e 25% do valor da Dietary 
Reference Intakes em uma porção usual. 

B) alimentos boa-fonte são aqueles que contêm entre 10 e 20% do valor da Dietary 
Reference Intakes  em uma porção usual. 

C) alimentos-fonte são aqueles que contêm mais de 10% do valor da Dietary Reference 
Intakes em uma porção usual. 

D) alimentos excelente-fonte são aqueles que contêm mais de 25% do valor da Dietary 
Reference Intakes  em uma porção usual 

 

25. Há redução na biodisponibilidade de cálcio e cobre quando há , respectivamente, excesso, de  

A) sódio e zinco.    C) sódio e magnésio. 

B) ferro e magnésio.   D) zinco e manganês. 

 

26. Dietary Reference Intakes  (DRI) é o termo geral para um conjunto de valores de referência 

usados para planejar e avaliar a ingestão de nutrientes por pessoas saudáveis, considerando-

se as variáveis idade e gênero. Dentre esses valores, está a  Recommended Dietary 

Allowance (RDA), que 

A) é um valor estimado que com base em aproximações da ingestão observada de nutrientes 
em um grupo de indivíduos aparentemente saudáveis.  

B) excede, por definição, a recomendação verdadeira de quase todos os indivíduos, com 
exceção de 5 a 10% da população.  

C) precisa, para ser estabelecida, que o limite superior tolerável de ingestão ( Tolerable Upper 
Intake Level) tenha sido determinado. 

D) diz respeito ao nível de ingestão alimentar diária suficiente para atender às necessidades 
nutricionais da maioria do indivíduos saudáveis (97 a 98%).  

 

27. Uma nutricionista precisa planejar uma dieta para uma paciente de 55 anos, com osteoporose 

e diabetes.  Em relação à vitamina D, a dieta deve conter cerca de 

A) 20 µg, referentes à RDA do nutriente.  

B) 15 µg, referentes à RDA do nutriente.  

C) 15 µg, referentes à EAR do nutriente.  

D) 20 µg, referentes à EAR do nutriente.  

  

28. São exemplos de aminoácidos não essenciais:  

A) glicina, ácido aspártico e arginina.  

B) alanina, glicina e treonina. 

C) prolina, treonina e ácido aspártico.  

D) alanina, prolina e glicina. 

 

29. São exemplos de alimentos fonte de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, respectivamente,  

A) óleo de peixe, óleo de açafrão e azeite de oliva. 

B) óleo de peixe, óleo de soja e óleo de noz.  

C) azeite de oliva, óleo de soja e óleo de noz.  

D) azeite de oliva, óleo de soja, óleo de açafrão.  
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30. Mulher, 66 anos, apresentou ganho ponderal de 4 Kg nos últimos 6  meses. Nos exames 

laboratoriais, foram revelados triglicerídeos 195 mg/dL, colesterol total 290 mg/dL, HDL -

colesterol 33 mg/dL e LDL-colesterol 160 mg/dL. Segundo as DRI, a recomendação de fibra 

para essa paciente é de 

A) 30 gramas/dia.   C) 28 gramas/dia. 

B) 25 gramas/dia.   D) 21 gramas/dia. 

 

31. Os produtos finais da digestão de carboidratos são glicose, frutose e galactose. Em relação à 

absorção desses monossacarídeos, há evidência de que 

A) a frutose é transportada por difusão passiva por um único transportador, o GLUT 5. 

B) a galactose é transportada por difusão passiva por um único transportador, o GLUT 2.  

C) a glicose é a única absorvida por transporte ativo sódio -dependente. 

D) a frutose é transportada por difusão passiva por dois unitransportadores, o GLUT 2 e o 
GLUT 5. 

 

32. Os compostos bioativos (CBA) presentes nos alimentos são, em sua maioria, metabólitos 

secundários das plantas, exercendo distintas funções, tais como: fotoproteção, defesa contra 

insetos, pigmentação, odor e outras características organolépticas. Nos seres humanos, os 

CBA podem apresentar atividades quimiopreventivas contra o câncer. Em relação a 

características dos CBA e exemplos de mecanismos de ação na prevenção de câncer, há 

evidência de que 

A) o licopeno, presente no chá verde, pode prevenir o câncer por meio da inibição do óxido 
nítrico sintase ocasionada pelo NF-kappaB, da inibição da angiogênese ou da modulação 
da expressão de genes estimulados pelo estrógeno.  

B) a curcumina é um polifenol que apresenta uma cor amarela característica. Sua atividade 
quimiopreventiva contra o câncer pode estar relacionada à inibição da proliferação celular, 
à ativação da via do NF-kappaB ou à indução de apoptose.  

C) o resveratrol é um carotenoide sem atividade pró-vitamínica A, o qual apresenta uma cor 
roxa característica. Sua atividade inibitória da proliferação celular, a modulação do 
metabolismo de xenobióticos e do processo inflamatório são mecanismos desse CBA. 

D) a epigalocatequina-3-galato produzida pelo fruto da parreira tem a capacidade de fosforilar 
a PI3K/AKT, propiciando a inibição da proliferação celular. Além disso, pode induzir a 
apoptose e a diferenciação de células ou inibir a angiogênese e a metástase.  

 

33. C.H.R., gênero masculino, 35 anos, sedentário, foi avaliado pelo nutricionista e apresentou 

peso = 104 kg, altura = 1,90 m, perímetro da cintura = 95 cm, pressão arterial 120 x 70 mmHg 

e exame físico sem achados compatíveis com sinais de carências nutricionais. De acordo 

com o Índice de Massa Corporal (IMC) e o perímetro da cintura, o paciente apresenta  

A) eutrofia, com baixo risco para complicações metabólicas associadas à obesidade.  

B) obesidade, com risco aumentado para complicações metabólicas associadas à obesidade.  

C) sobrepeso, com risco aumentado para complicações metabólicas associadas à obesidade.  

D) sobrepeso, com baixo risco para complicações metabólicas associadas à obesidade.  

 

34. Maria é uma criança de 6 anos e 2 meses que foi admitida no hospital, apresentando 
temperatura corporal de 38,5°C e diarreia. Sua mãe relatou que os episódios citados vêm 
acontecendo, frequentemente, no último trimestre e que Maria vem apresentando disfagia.  

Supondo que você esteja com o histórico de acompanhamento do crescimento dessa criança 
na caderneta de saúde, os gráficos de crescimento mais indicados para avaliar o 
comprometimento do estado nutricional de Maria são:  

A) altura para idade e peso para estatura.  

B) peso para estatura e peso para idade.  

C) peso para idade e altura para idade.  

D) índice de massa corporal para idade e peso para idade.  
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35. A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano que corresponde à faixa etária entre 
10 e 20 anos incompletos. Nessa fase, o crescimento é influenciado pelo estadiamento 
puberal. Assim, um adolescente com maturação sexual G1P2, Índice de Massa Corporal -
para-idade no Escore -z +1,25 e estatura-para-idade no Escore-z +2,05 é classificado como: 

A) púbere, eutrofia e estatura adequada para a idade. 

B) púbere inicial, sobrepeso e estatura adequada para a idade. 

C) púbere inicial, eutrofia e estatura elevada para a idade.  

D) púbere, sobrepeso e estatura elevada para a idade.  

 

36. A gestante M.S., de 25 anos, foi atendida por um nutricionista na primeira consulta. Na 
anamnese, observou-se idade gestacional de 23 semanas, peso pré-gestacional = 62 kg, 
estatura = 1,60 m, peso atual = 68 kg, glicemia de jejum = 80 mg/dL, hipercolesterolemia, 
normotensa e relato de cansaço. Os indicadores/parâmetros nutricionais recomendados para 
avaliar o estado nutricional dessa paciente são: 

A) IMC pré-gestacional, avaliação do ganho de peso e lipidograma.  

B) IMC atual por idade gestacional, avaliação do ganho de peso gestacional e hemoglobina.  

C) dobra cutânea tricipital, IMC pré-gestacional e hemograma. 

D) perímetro do braço, avaliação do ganho de peso gestacional e glicemia de jejum.  
 

37. A desregulação que ocorre no metabolismo do cálcio e do fósforo envolve, principalmente, 
dois hormônios, o calcitriol e o paratormônio, com consequente desenvolvimento de doenças. 
Quando a função renal declina, ocorrem várias mudanças no metabolismo mineral, tais como , 

A) hipofosfatemia e excesso de paratormônio.  

B) hiperfosfatemia e deficiência de calcitriol.  

C) hipofosfatemia e deficiência de paratormônio.  

D) hiperfosfatemia e excesso de calcitriol. 
 

Responda às questões 38 e 39 com base no caso a seguir.  

Silnara (71 anos e 68 kg) foi hospitalizada após um acidente vascular cerebral. Apresenta -se 
inconsciente e com ventilação mecânica. Após o parecer da equipe multidisciplinar de terapia 
nutricional, foi instalada uma sonda nasoduodenal, com posicionamento confirm ado por 
radiografia antes do início da infusão da dieta. O nutricionista prescreveu 20 kcal/ Kg de 
peso/dia, e a única fórmula disponível é polimérica padrão 1,0 Kcal/ mL. No hospital, o tempo 
protocolado de infusão de dieta é de 20h/dia.  

 

38. Quando Silnara receber 50% da sua necessidade energética diária, a velocidade de infusão 
da dieta será 

A) 54 mL/ h.  B) 68 mL/ h.  C) 34 mL/ h.  D) 28 mL/ h. 
 
39. Uma das medidas recomendadas para evitar a broncoaspiração nessa paciente é  

A) manter a cabeceira elevada durante a administração da dieta.  

B) administrar a dieta em intervalos regulares via bolus ou gavagem. 

C) aumentar a velocidade de infusão da dieta.  

D) utilizar dieta de alta absorção e rica em fibras.  
 
40. A formulação da nutrição parenteral deve ser adaptada às necessidades de cada paciente, 

considerando a situação clínica em que se encontra. O uso da nutrição parenteral periférica 
3 em 1 apresenta vantagens, como, por exemplo, o fácil acesso venoso. Contudo, ela é 
contraindicada quando 

A) o paciente não puder ingerir mais que 60% das necessidades por outra via.  

B) a osmolaridade da formulação a ser administrada for inferior a 900 mOsm/L.  

C) a alergia a ovos ou a emulsões lipídicas intravenosas forem previamente referidas.  

D) o tempo de suporte nutricional endovenoso previsto for de até duas semanas.  
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41. De acordo com a ABESO (2016), “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, devido à promoção da mídia, ou porque são praticadas por 
celebridades” (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica 
Diretrizes brasileiras de obesidade 2016 / ABESO - Associação Brasileira para o Estudo da 
Obesidade e da Síndrome Metabólica. – 4.ed. - São Paulo, SP).  

Considerando as características da dieta de baixa caloria (DBC) e  da dieta de muito baixa 

caloria (DMBC) propostas pela ABESO,  

A) as DMBC fornecem até 800 Kcal/dia e fazem parte de uma propaganda midiática, mas, 
devido ao seu perigo potencial, não devem ser realizadas.  

B) as DBC produzem perda rápida e sustentável de peso, quando comparadas às DMBC, 
sendo recomendadas por um período de até três meses. 

C) as DBC fornecem até 1000 kcal/dia e fazem parte de uma dieta planejada individualmente, 
consistente com bons hábitos alimentares.  

D) as DMBC produzem perda de peso similar as DBC, em longo prazo, e devem ser feitas 
apenas sob rígida supervisão. 

 
42. Vilma, 31 anos, 68 Kg de peso corporal e 1,60 m de altura, sem história familiar de diabetes 

melito tipo 2 (DM2), veio à consulta de nutrição trazendo os seguintes resultados dos 
exames: glicemia de jejum = 82 mg/dL, glicemia pós 2 horas de sobrecarga de glicose = 125 
mg/dL e hemoglobina glicada = 6,4%. Para fazer o planejamento dietético de Vilma, o 
nutricionista deve levar em conta esses dados. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo.  

 

I 
De acordo com os exames de rastreamento para DM2, Vilma é considerada pré-
diabética, o que não caracteriza uma doença em si, mas uma condição de alto risco 
para o desenvolvimento de DM2. 

II 
Devem ser rastreados indivíduos em qualquer idade com sobrepeso/obesidade, 
hipertensão arterial ou história familiar de DM2. O IMC > 25 kg/m

2
 está associado a 

risco aumentado de DM2. 

III 
Considerando o valor da hemoglobina glicada apresentado por Vilma, devem ser 
implementadas medidas de intervenção farmacológica eventualmente associadas às  
medidas de intervenção não farmacológica.  

IV 
Modificações da dieta alimentar (com retirada das gorduras saturadas) e da atividade 
física constituem mudanças do estilo de vida com baixo custo/efetividade em países 
subdesenvolvidos, em médio e longo prazos. 

Em relação à situação clínica exposta, estão corretas as afirmativas   

A) I e II.  B) II e III.  C) III e IV.  D) I e IV. 
 
43. A prescrição nutricional para os indivíduos com diabetes melito tipo 2  (DM2) é feita de forma 

individualizada. Assim, as quantidades/ proporções de nutrientes em relação ao valor 
energético total (VET) da dieta que devem ser consideradas são:  

A) carboidratos: 45 a 60% do VET + ácidos graxos monoinsaturados: 5 a 15% do VET.  

B) fibras: 20 a 30 g/dia + proteínas: 15 a 20% do VET.  

C) gordura total: 20 a 35% do VET + sacarose: até 10% do VET.  

D) sódio: até 2000 mg + ácidos graxos poli -insaturados: 35 a 40% do VET. 
 
44. O controle do peso, o do estresse e os ajustes dietéticos são algumas das medidas 

envolvidas no tratamento não-medicamentoso da hipertensão arterial, tanto para crianças 
quanto para adultos. Considerando os alimentos e os nutrientes que compõem o padrão 
alimentar, uma orientação nutricional importante nesse tratamento, de acordo com a 7º 
Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), é:  

A) ingerir regularmente laticínios, independente do teor de gordura, uma vez que diminui a 
pressão arterial sistólica em até 40 mmHg. 

B) tomar chá verde por ser rico em s-alil-cisteína, a qual reduz a pressão arterial sistólica 
quando consumido em doses moderadas.  

C) comer chocolate com pelo menos 50% de cacau, pois ele pode promover discreta redução 
da pressão arterial, devido às altas concentrações de polifenois.  

D) ingerir fibras, pois isso promove discreta diminuição da pressão arterial, destacando-se o 
beta glucano proveniente da aveia e da cevada.  
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45. A nefrolitíase pode levar à obstrução parcial ou total do ureter, desencadeando complicações, 

como hidronefrose e perda progressiva do parênquima renal. Vários nutrientes e compostos 

nutricionais interferem na excreção urinária de compostos litogênicos. Por exemplo, o 

mecanismo pelo qual a vitamina C pode ocasionar nefrolitíase é 

A) aumento da síntese e da excreção de oxalato. 

B) aumento da excreção urinária de cálcio.  

C) quelação do oxalato no lúmen intestinal.  

D) inibição da síntese e da absorção de oxalato de cálcio.  
 
46. Magali tem 28 anos e IMC = 18,1 Kg/m². Devido a uma doença renal crônica há um ano, 

Magali faz hemodiálise duas vezes por semana. Ao acompanhar sua evolução clínica, o 

nutricionista deve considerar que 

A) o nível de creatinina sérica reflete apenas o consumo proteico diário de Magali.  

B) a análise da albumina sérica de Magali é sensível para o diagnóstico de desnutrição.  

C) o ganho de peso interdialítico está associado ao aumento do risco de mortalidade.  

D) a recomendação energética para Magali é de 40 a 45  kcal/ kg de peso por dia.  
 
47. Ao analisar, juntamente com a equipe multidisciplinar, os pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva do hospital-escola, o nutricionista residente foi arguido quanto às 

necessidades de energia e de proteínas para uma das pacientes, Luzenir. Sabendo que 

Luzenir apresenta um quadro de lesão renal aguda, está em tratamento conservador, tem 42 

anos e 50 kg de peso corporal, o residente, seguramente, respondeu que os valores de 

energia e proteína propostos seriam, respectivamente,  

A) 1000 a 1500 kcal e 40g de proteínas por dia.  

B) 1500 a 2000 kcal e 20g de proteínas por dia.  

C) 500 a 1000 kcal e 30g de proteínas por dia.  

D) 2000 a 2500 kcal e 50g de proteínas por dia.  

 

O caso a seguir servirá de base para responder às questões 48 e 49. 

T.P.S., 56 anos, sexo feminino, realizou radioterapia e quimioterapia devido a um câncer 

colorretal. Foi hospitalizada em decorrência de queda do estado geral, desidratação, diarreia, 

anorexia e imunossupressão. Na admissão, a nutricionis ta fez a triagem nutricional e 

constatou redução de cerca de 50% da ingestão alimentar em atividades diárias e perda 

ponderal de 10% no último mês. Além disso, foi observado edema em membros inferiores e 

depleção muscular, principalmente nas coxas, têmporas e clavículas. No prontuário, havia 

resultado de dosagem de albumina sérica de 2,5 g/dL (Referência: > 3,5 g/dL) e hematócrito 

de 30% (Referência: 37 – 47%).  
 

48. A conduta nutricional indicada para essa paciente é iniciar  

A) terapia nutricional oral.  

B) terapia nutricional parenteral.  

C) terapia nutricional enteral.  

D) terapia nutricional enteral e parenteral.  

 

49. Considerando a recomendação para ganho de peso que está consensuado atualmente na 

literatura, o método que deve ser utilizado para estimativa  das necessidades calóricas diárias 

dessa paciente é de 

A) 35 a 40 Kcal/kg.   C) 30 a 40 Kcal/kg. 

B) 25 a 30 Kcal/kg.    D) 30 a 35 Kcal/kg. 
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50. Atualmente, a alergia alimentar é considerada um problema de saúde pública, pois a sua 

prevalência tem aumentado no mundo todo. A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é a 

mais frequente das alergias alimentares, principalmente em crianças. Dess e modo, caso haja 

interrupção do aleitamento materno, a conduta nutricional vigente preconiza  

A) usar fórmulas parcialmente hidrolisadas diluídas conforme orientação do nutricionista.  

B) usar fórmulas e dietas à base de proteína extensamente hidrolisada ou à base de 
aminoácidos. 

C) utilizar preparados à base de soja em apresentações líquidas ou em pó.  

D) orientar a substituição do leite de vaca por produtos à base de leite de cabra e/ou ovelha.  
 

51. São consideradas intolerâncias alimentares:  

A) reações a aminas vasoativas (tiramina e histamina) e deficiências enzimáticas (lactase e 
frutase). 

B) reações à proteína da soja e deficiências enzimáticas (lactase e frutase).  

C) reações à proteína do arroz e deficiências enzimáticas (lactase e frutase).  

D) reações a aditivos alimentares (tartrazina e benzoato de sódio) e reações à proteína do 
arroz. 

 

O caso a seguir servirá de base para responder às questões 52 e 53. 

Paciente K.L.R., 25 anos, sexo masculino, com diagnóstico de doença de Crohn estenosante, 
tendo realizado múltiplas cirurgias. Houve ressecção de cólon ascendente e transverso e 
ileostomia. O remanescente intestinal é de 100 cm de jejuno-íleo. O paciente procura 
atendimento com queixas de perda de peso progressiva (40% em 8 meses), queda de cabelo, 
unhas quebradiças, pele seca, astenia e aumento do débito pela ileostomia.  

 

52. A reposição nutricional inicial para esse paciente pode desencadear  

A) síndrome da hiperfagia.   C) hiperglicemia. 

B) síndrome da realimentação.   D) hipoglicemia. 
 

53. Quanto à descamação da pele e à queda de cabelo, os nutrientes indispensáveis para 

combatê-las são: 

A) tiamina, cobalamina e cobre. 

B) ácido fólico, zinco e cobre. 

C) zinco, niacina e ácidos graxos. 

D) ferro, ácido fólico e piridoxina.  
 

54. A terapia nutricional perioperatória é essencial para corrigir ou melhorar o estado nutricional 

dos candidatos ao transplante hepático, bem como para favorecer a cicatrização e prevenir 

ou tratar alterações nutricionais nos pacientes transplantados. Por isso,  

A) na fase pré-transplante, recomenda-se que os pacientes com desnutrição grave iniciem a 
terapia nutricional no período de 5 a 7 dias antes do transplante, em caso de  cirurgia 
eletiva programada ou intervivos.  

B) na fase pré-transplante, a restrição proteica não é recomendada para os pacientes 
candidatos ao transplante hepático, a não ser que ocorra intolerância à  proteína com 
desencadeamento da encefalopatia hepática persistente.  

C) na fase pós-transplante, a ausência de ruído hidroaéreos contraindica a nutrição enteral.  

D) na fase pós-transplante, os distúrbios eletrolíticos podem ser agravados, desencadeando, 
por exemplo, hipocalemia e hipermagnesemia.  
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55. M.F.L., 32 anos, sexo feminino, com obesidade grau III, é candidata à cirurgia bariátrica. Os 

minerais que podem estar em quantidade insuficiente e devem ser investigados no pré -

operatório são: 

A) cálcio, ferro, magnésio, cobre e zinco.  

B) ferro, iodo, cálcio, selênio e magnésio.  

C) cromo, cálcio, zinco, ferro e selênio.  

D) magnésio, cobre, cromo, iodo e ferro.  
 
 


