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O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do s istema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde . 

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, por 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à  saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado, 

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade individuais e coletivos.  

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir  da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica.  

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam-se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante 

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do dese mpenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicadores de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de  Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológicos, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua a limentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, estabelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretamente nas diferentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoai s, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efetivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde.  

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 
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O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06. 
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico, afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos  e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional.  

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetiv idade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais.  

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos profissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências.  

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens 

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasileiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o a no de 2010. 

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profission ais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fatores de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  
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12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação e ntre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira.  

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado  

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Fede ral, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.  

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer , cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde. 

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional , a formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.  

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

16. A Portaria nº 2.715, de 17 de novembro de 2011, atualizou a Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição (PNAN) aprovada em 1999. A PNAN traz diretrizes que indicam as 
linhas de ações para o alcance do seu propósito, capazes de modificar os determinantes de  
saúde e promover a saúde da população. Uma de suas diretrizes é:  

A) inovação e publicação de guias alimentares.  

B) pesquisa e incentivo aos programas de suplementação.  

C) inovação, conhecimento em alimentação e nutrição e vigilância epidemiológica.  

D) pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição.  
 

17. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, além de se constituir como uma referência 
política e normativa para a realização dos direitos à alimentação e à saúde, representa uma 
estratégia que articula dois sistemas: 

A) O Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN). 

B) O Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN). 

C) O Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e o Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (SISVAN). 

D) O Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 
(SNVE). 

 

18. No Brasil, a prevalência de desnutrição na infância apresenta tendência ao declínio, em 
populações com características socioeconômicas desfavoráveis, mas, apesar disso, a 
situação ainda é preocupante. A pobreza está fortemente relacionada ao baixo acesso a uma 
alimentação adequada e a cuidados de saúde, implicando risco nutricional. Para reduzir e 
controlar a deficiência do micronutriente, que pode levar à xeroftalmia, foi criado o  

A) Programa Nacional de Suplementação de Vitamina D. 

B) Programa Nacional de Suplementação de Ferro. 

C) Programa Nacional para Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo.  

D) Programa Nacional de Suplementação da Vitamina A. 
 

19. As Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família  (NASF 2010) orientam que esse núcleo 
deve ter equipes constituídas de profissionais pertencentes a diferentes áreas de 
conhecimento. Esses profissionais atuam no apoio e em parceria com os das equipes de 
Saúde da Família (SF), cujo foco são as práticas em saúde nos territórios sob 
responsabilidade da equipe de SF. Nesse contexto, a atuação do nutricionista no NASF tem 
como sujeito, em primeiro lugar,  

A) as famílias.      C) a equipe de Saúde da Família. 

B) a comunidade.     D) os indivíduos. 
 

20. Segundo o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, as condutas técnicas, políticas e 
éticas esperadas de um profissional, quando construídas a partir do compartilhamento de 
valores, representam a ação social de uma categoria coesa e harmônica . Considerando esse 
código, aos nutricionistas, 

A) é vedado, mesmo com autorização concedida por escrito, divulgar, em meio ou evento não 
científico, imagem corporal de si ou de terceiros, atribuindo resultados a produtos, 
equipamentos, técnicas, protocolos, pois estes podem não apresentar o mesmo resul tado 
para todos e oferecer risco à saúde.  

B) é vedado assistir indivíduos e coletividades em instituição da qual não faça parte do 
quadro funcional, ainda que a referida instituição não tenha outro profissional nutricionista.  

C) é permitido utilizar o valor de seus honorários, as promoções e os sorteios de 
procedimentos ou os serviços como forma de publicidade e propaganda para si ou para 
seu local de trabalho. 

D) é permitido fazer publicidade ou propaganda, em meios de comunicação com fins 
comerciais, de marcas de produtos alimentícios, de suplementos nutricionais ou 
fitoterápicos, de utensílios, de equipamentos, de serviços, de nomes de empresas ou de 
indústrias ligadas às atividades de alimentação e nutrição.  



6                       UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020    Nutrição    O pensamento é ensaio da ação.  

21. Ao assistir o noticiário da manhã, J. A., 32 anos, comerciante, viu, em uma entrevista, a 
nutricionista do Hospital Regional comentar que existem quatro categorias de alimentos, 
definidas de acordo com o tipo de processamento empregado na sua produção. Inicialmente,  
ficou um pouco confusa com as definições e os exemplos apresentados pela nutricionista.  
Contudo, ao final da entrevista, ela conseguiu aprender que são exemplos de alimentos 
processados e ultraprocessados, respectivamente, 

A) hambúrgueres e sucos de frutas pasteurizados e sem adição de açúcar. 

B) biscoitos recheados e salgadinhos “de pacote” . 

C) frutas em calda e queijos. 

D) compota de frutas e iogurte adoçado e aromatizado. 
 
22. As ingestões dietéticas de referência (Dietary Reference Intakes), que se convencionaram 

chamar de DRI, contemplam quatro valores referenciais de ingestão de nutrientes, colocados 
à disposição dos profissionais de saúde para estimar e avaliar a ingestão. Esses valores 
podem ser utilizados para planejar dietas, definir rotulagem e planejar programas de 
orientação nutricional. Nesse contexto, considere as afirmações abaixo.  

 

I 
A EAR (Estimated Average Requerement) é o valor de ingestão diária suficiente para 
suprir as necessidades de 50% da população.  

II 
A UL (Tolerable Upper Intake Level) é o limite máximo de ingestão diária de um 
nutriente, biologicamente tolerável.  

III 
A AI (Adequate Intake) é o valor máximo de ingestão diária de um nutriente, quando 
não existem evidências científicas suficientes para o estabelecimento de uma 
RDA/EAR. 

IV 
A RDA (Recommended Dietary Allowance) é a recomendação da quantidade de 
nutrientes suficiente para atender às necessidades diárias de 90% da população.  

Das afirmações, estão corretas  

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

B) I e III.    D) III e IV. 
 
23. As fibras consideradas “solúveis” eram aquelas que afetavam, principalmente, a absorção de 

glicose e lipídios por sua capacidade de formar soluções viscosas e géis (por exemplo, 
pectinas e β glicanos). Já as fibras com maior influência sobre o funcionamento intestin al 
eram chamadas de “insolúveis” (por exemplo, celulose e lignina). Nos itens abaixo, estão 
explicitadas outras propriedades dessas fibras.  

 

I Redução das concentrações sanguíneas de colesterol total e/ou de LDL -colesterol. 

II Elevação pós-prandial das concentrações sanguíneas de glicose e/ou de insulina.  

III Redução do bolo fecal e/ou do tempo de trânsito.  

IV 
Produção de ácidos graxos de cadeia curta após fermentação pela microbiota 
colônica. 

São propriedades das fibras alimentares as que estão presentes nos itens  

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

B) I e III.    D) II e IV. 
 
24. Em 2019, foram atualizadas as Ingestões Dietéticas de Referência ( Dietary Reference 

Intakes) para sódio e potássio. Esses micronutrientes estão associados ao risco de doenças 
crônicas, em particular a doença cardiovascular. O novo documento apresenta como Ingestão 
Adequada (AI - Adequate Intake) de sódio e potássio, para uma mulher entre 19 e 30 anos, 
respectivamente, as quantidades de 

A) 1500 e 2600 mg/d. 

B) 2000 e 4700 mg/d. 

C) 1500 e 4700 mg/d. 

D) 2000 e 2600 mg/d. 
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25. F.G.L., sexo masculino, 21 anos, em conversa com amigos sobre alimentação, relatou sua 
percepção de que, às vezes, sente o estômago vazio pouco tempo depois de algumas 
refeições. Muito atento à sua saúde e preocupado com o possível aumento de peso em 
decorrência de eventuais lanches rápidos nessas ocasiões , F.G.L. procurou um nutricionista, 
objetivando uma adequada orientação nutricional. Em consulta, o profissional lhe explicou 
que o tempo de esvaziamento gástr ico pode variar de acordo com algumas características da 
refeição, como o volume ingerido, a consistência e o tipo de macronutriente predominante.  

Com base nas dúvidas do paciente, o nutricionista informou que, no processo digestivo, os 
alimentos digeridos mais rapidamente são 

A) os lipídios. 

B) os carboidratos. 

C) as fibras. 

D) as proteínas. 

 
26. O zinco é o mineral que participa como constituinte integral de proteínas e cofator enzimático 

de mais de 300 reações químicas, envolvendo a síntese e a degradação de macromoléculas. 
A deficiência de zinco pode resultar de um baixo consumo de alimentos ricos nesse mineral, 
como a carne, e sua absorção pode ser negativamente afetada pelo consumo de substâncias 
interferentes, a exemplo  

A) da vitamina A. 

B) do fitato. 

C) da vitamina B2. 

D) do enxofre. 
 
27. A eficiência da absorção de ferro é também determinada pelos alimentos a partir dos quais 

ele é derivado ou com os quais é consumido. Sabendo que vários fatores afetam a absorção 
intestinal do ferro, um dos fatores que reduz a absorção de ferro não heme é a presença de 

A) proteínas de origem animal.  

B) ácido ascórbico. 

C) taninos. 

D) elevada acidez gástrica. 
 
28. No intestino, as bactérias do cólon continuam a digestão de alguns materiais que tenham 

resistido à prévia ação digestiva. Durante esse processo, vários nutrientes são formados por 
síntese bacteriana. Esses nutrientes são usados em concentrações variadas pelas células da 
mucosa gastrintestinal, mas, geralmente, contribuem pouco para as necess idades 
energéticas de um hospedeiro humano. É exemplo de nutriente sintetizado por bactérias 
intestinais: 

A) vitamina A. 

B) vitamina C. 

C) vitamina B1. 

D) vitamina D. 
 
29. B.S.S, uma aluna do curso de graduação em Nutrição, apresentará um seminário cujo tema é 

“Vitamina E: fontes alimentares e biodisponibilidade”.  Em suas pesquisas, ela descobriu que 
o termo “vitamina E” inclui duas classes de substâncias biológicas ativas chamadas de 
tocoferóis e tocotrienóis, que exercem função na proteção do corpo contra os efeitos 
prejudiciais das espécies reativas de oxigênio. B.S.S.  continua sua pesquisa sobre o tema e, 
agora, está ansiosa para identificar as fontes alimentares da vitamina E.  

Na apresentação de B.B.S., tendo em vista a quantidade de vitamina E fornecid a em uma 
porção, um dos alimentos a ser citado como boa fonte dessa vitamina é  

A) abacate. B) laranja. C) leite de vaca. D) carne suína. 
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30. A expressão “alimentos funcionais” foi primeiramente introduzida no Japão, em meados da 
década de 1980, e se refere a alimentos cujos ingredientes auxiliam funções específicas do 
corpo, além de serem nutritivos. Os compostos bioativos dão essa funcionalida de aos 
alimentos. Nesse sentido, é considerado um composto bioativo e sua respectiva fonte 
alimentar: 

A) catequinas e chá verde.    C) resveratrol e maçã. 

B) curcumina e uva.    D) capsaicina e soja. 
 
31. Seu Firmino, 78 anos, apresenta hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2.  

Chegou ao pronto atendimento com descompensação glicêmica severa. Na triagem 
nutricional, foi classificado sem risco nutricional. Para esse paciente, a ferramenta de triagem 
nutricional mais adequada é: 

A) triagem de risco para estado nutricional e crescimento. 

B) avaliação nutricional antropométrica. 

C) mini avaliação nutricional.  

D) avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. 
 
32. A Avaliação Subjetiva Global do estado nutricional é um método simples e de baixo custo. 

Após treinamento adequado, pode ser aplicada por qualquer profissional de saúde da equipe 
multiprofissional. O questionário apresenta perguntas a fim de classificar o paciente em bem 
nutrido, moderadamente desnutrido ou gravemente desnutrido. Um dos critérios de avaliação 
do paciente é a avaliação do percentual de perda de peso  

A) no último mês.    C) nos últimos 6 meses. 

B) nos últimos 3 meses.    D) nos últimos 15 dias. 
 
33. A indicação da nutrição enteral deve estar associada ao funcionamento do trato 

gastrointestinal, à ingestão via oral insuficiente, ao grau de desnutrição e à presença de 
disfagia. Em adultos e idosos, recomenda-se o início da terapia nutricional enteral quando a 
ingestão alimentar via oral estiver inferior a  

A) 60%.  B) 70%.  C) 75%.  D) 80%. 
 
34. A Terapia Enteral Nutricional refere-se a um conjunto de procedimentos que visa recuperar 

ou manter o estado nutricional por meio da oferta de alimentos ou nutri entes para fins 
especiais. Há contraindicação absoluta dessa terapia quando o paciente apresentar  

A) fístulas enterocutâneas de baixo débito ou obstrução intestinal.  

B) fístulas enterocutâneas de baixo débito ou intolerância à lactose.  

C) síndrome de intestino curto (insuficiência intestinal) ou intolerância à lactose.  

D) obstrução intestinal completa ou síndrome de intestino curto (insuficiência intestinal).  
 
35. Dona Firmina, 45 anos, agricultora, viúva, encontra-se internada há 20 dias no Hospital 

Universitário na cidade de Natal, com diagnóstico ainda não concluído. Vem apresentando 
quadro de diarreia grave e diagnóstico de desnutrição relacionada à inanição (Classificação 
do Diagnóstico Nutricional IN-5.2.1). Foi instalada a sonda nasogástrica, e a paciente vem 
recebendo dieta enteral hipercalórica, hiperproteica, sem lactose, sem fibras e baixa 
osmolalidade. Mesmo assim, não houve evolução do quadro clínico da paciente. Nesse caso, 
a diarreia pode ser tratada com 

A) oferta de módulo de carboidrato via oral. 

B) reposicionamento da sonda para o intestino.  

C) dieta de menor osmolalidade.  

D) terapia nutricional parenteral. 
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O caso a seguir serve de referência para responder às questões 36 e 37. 
 

A.N.L., 20 anos, é estudante universitário e treina três vezes por semana em um time de 
vôlei na cidade onde mora. Portador de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial, 

ele foi encaminhado à nutricionista do clube para um planejamento alimentar/nutricional.  
 

36. Com base nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017), o nutricionista 
recomendou para A.N.L. a ingestão diária de carboidratos de 

A) 1,2 a 1,7 g/Kg de peso. 

B) 5 a 6 g/Kg de peso. 

C) até 130 g/dia. 

D) até 210 g/dia. 
 
37. Considerando a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), para cada 5% de perda 

ponderal, espera-se uma redução aproximada da pressão arterial de 

A) 10-20%. 

B) 20-30%. 

C) 30-35%. 

D) 10-15%. 
 
38. P.E.D., 12 anos, obeso (peso = 80 Kg e estatura = 1,60 m), passará por um tratamento, cujas 

recomendações basear-se-ão no controle do ganho ponderal. Como fundamentação para o 
manejo clínico nutricional do excesso de peso do paciente, com base nas recomendações das 
Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2016),  o nutricionista considerará  

A) a perda de peso maior que 1 Kg por semana, sendo o Z-IMC acima de +3. 

B) a perda de peso gradual, por exemplo, 0,5 Kg por semana, sendo o Z-IMC acima de +2. 

C) a proporção calórica dos macronutrientes, que deve ser 15% de proteínas, 50% a 55% de 
carboidratos e 30% de lipídeos. 

D) a proporção calórica dos macronutrientes, que deve ser 20% de proteínas, 45% a 50% de 
carboidratos e 35% de lipídeos. 

 
39. C.B.A, homem, 48 anos, casado, diabético (tipo 2), encaminhado pelo endocrinologista, 

procurou atendimento em ambulatório de nutrição. Durante a consulta com o nutricionista, o 
paciente apresentou-se com índice de massa corporal (IMC) = 29 Kg/m

2
,
 
circunferência 

abdominal = 116 cm e entregou os resultados de seus exames bioquímicos de HDL-colesterol 
(33 mg/dL) e de triglicérides (153 mg/dL). Considerando a elaboração de um plano alimentar 
para esse paciente em consonância às recomendações das Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (2017-2018), o nutricionista concluiu que 

A) o tratamento não-medicamentoso deverá incluir dieta com proteínas entre 10-15% do valor 
calórico total. 

B) o tratamento não-medicamentoso deverá incluir dieta com lipídeos totais entre 25-30% do 
valor calórico total. 

C) há evidências suficientes para estabelecimento de um valor de corte para o consumo d e 
açúcares de adição. 

D) não há evidências suficientes para estabelecimento de um valor de corte para o consumo 
de colesterol. 

 
40. A não adesão do indivíduo às orientações da equipe multiprofissional no pós -operatório da 

cirurgia bariátrica, principalmente no que concerne às orientações nutricionais, pode levar a 
deficiências e complicações clínicas. Uma das manifestações provocadas pela deficiência da 
tiamina é a 

A) síndrome de dumping.     C) anemia. 

B) síndrome de Wernicke-Korsakoff.    D) cetoacidose. 
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41. No tratamento da síndrome metabólica (SM), a adoção de um plano alimentar saudável é 
importante, devendo ser individualizado e prever uma redução de peso sustentável. O 
primeiro passo para o tratamento é estabelecer as necessidades do indivíduo a parti r da 
avaliação nutricional, incluindo a determinação do índice de massa corporal (IMC), a 
circunferência abdominal (CA) e, quando possível, a composição corporal.  

No contexto da elaboração de um plano alimentar adequado e da avaliação nutricional 
necessária, considere as seguintes afirmações.  

 

I 
O IMC apresenta forte correlação com a adiposidade visceral e melhor correlação com 
a pressão arterial e com o perfil lipídico, quando comparado com a medida da CA.  

II 
Os alimentos diet e light devem ser indicados no plano alimentar, pois são uma das 
melhores estratégias visando à perda de peso mais rápida.  

III 
Os probióticos são alternativas terapêuticas promissoras para a prevenção e para o 
tratamento do diabetes e da SM, sendo as doses e as cepas para o tratamento já bem 
estabelecidas. 

IV 
A adoção do modelo dietético DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 
associada a uma intervenção no estilo de vida pode ser benéfica para a perda de 
peso, redução da CA e aumento da sensibilidade à insulina. 

Com base nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017) , estão corretas as 
afirmativas  

A) II e III.  B) III e IV.  C) I e IV.  D) I e II. 
 
42. A hemodiálise (HD) e a diálise peritoneal (DP) são os tratamentos mais utilizados que tentam 

substituir a função dos rins. Considerando que há uma preocupação com a ingestão de 
líquidos para pacientes portadores de doença renal crônica em tratamento dialít ico, é 
recomendada a ingestão  

A) de líquido individualizada para HD. 

B) de 500 a 1000 mL/dia + diurese de 24 h para DP.  

C) de 500 a 1000 mL/dia + diurese de 24 h para HD.  

D) de líquido sem restrição para DP. 
 
43. A Lesão Renal Aguda (LRA) pode ser desencadeada, por exemplo, por sepse, antibióticos 

nefrotóxicos, quimioterápicos, hemoglobinúria e glomerulonefrites agudas. Em pacientes com 
LRA, podem aparecer sinais de fraqueza, paralisia muscular, sensação de formigamento na 
língua, na boca e nas pernas, os quais estão relacionados à hipercalemia. Se o paciente 
apresenta hipercalemia, ele deve evitar alimentos com teores elevados de  

A) cálcio.  B) sódio.  C) fósforo.  D) potássio. 
 

O texto abaixo, acerca das doenças inflamatórias intestinais, serve de referência para 

responder às questões 44 e 45. 

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são doenças crônicas que acometem o trato 
digestório, sendo a retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI) e a doença de Crohn (DC) 
as duas formas mais comuns. Os indivíduos com DII estão em significativo risco 
nutricional e, por isso, alguns dos principais objetivos do tratamento dietoterápico são : 
restaurar e manter o estado nutricional do paciente, fornecendo apor te adequado de 
energia e de nutrientes; contribuir para diminuir a atividade da doença; e aumentar o seu 
tempo de remissão.   

 
44. No tocante ao tratamento da DC, durante a fase aguda, a dieta deve ser 

A) isenta em lactose. 

B) rica em fibras insolúveis. 

C) hiperglicídica. 

D) normolipídica. 
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45. Os pacientes com RCUI que recebem corticosteroides intermitentes podem precisar , 
especialmente, de suplementos de 

A) vitamina K e cobre. 

B) cálcio e vitamina D. 

C) vitamina A e magnésio. 

D) ferro e zinco. 
 
46. M.E.N., 6 anos, com diagnóstico recente de doença celíaca, vai acompanhada por sua mãe 

ao nutricionista para obter um plano alimentar e nutricional. Durante a consulta, a criança 
relata gostar de muitos alimentos diferentes, mas aponta predileção por frutas, bis coitos e 
bolos. Ao final do atendimento, o nutricionista, a partir da anamnese realizada, dá várias 
orientações indicando, entre outros, alguns alimentos que poderiam fazer parte do seu dia  a 
dia.  

Para essa paciente, o nutricionista sugere alimentos e preparações adequados como, por 
exemplo, 

A) leite de soja sabor uva, pão de forma integral com queijo coalho e mamão.  

B) vitamina de banana, maçã e biscoito tipo cream cracker com geleia de fruta.  

C) suco de acerola, bolo de chocolate, salada de frutas com mel e granola.  

D) suco de laranja, pão de batata e banana com linhaça.  

 
47. A intolerância à lactose é uma síndrome envolvendo a ocorrência de diarreia, dor abdominal, 

flatulência ou distensão abdominal após o consumo de lactose. Sobre o consumo de 
alimentos contendo lactose, o nutricionista deve estar ciente de que 

A) uma fórmula sem lactose não deve ser prescrita para os lactentes em substituição ao leite 
materno em caso de alactasia congênita. 

B) a permanência de uma dieta totalmente isenta de lactose é necessária em indivíduos com 
deficiência de lactase. 

C) a exposição incremental ou contínua de quantidades crescentes de lactose ao longo da 
vida pode levar a uma menor tolerância à lactose.  

D) uma porção de leite de vaca apresenta teor de lactose maior que uma porção de queijo 
parmesão. 

 
48. Os indivíduos com má absorção de frutose podem não ter problemas com alimentos que 

contenham quantidades balanceadas de glicose e frutose. No entanto, podem prec isar limitar 
ou evitar os que contenham grandes quantidades de frutose livre. Diante dessa perspectiva, um 
exemplo de alimento mais facilmente tolerado por indivíduos com má absorção de frutose é:  

A) melancia.     C) banana. 

B) chocolate ao leite.    D) suco de uva. 
 
49. O tratamento da alergia alimentar (AA) tem como uma de suas bases a exclusão dos 

alérgenos alimentares responsáveis pela reação alérgica.  Em relação ao tratamento ou à 
prevenção da AA, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Brasileira de Alergia e 
Imunologia, no Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar  (2018), orientam que 

A) as dietas restritivas hipoalergênicas não são indicadas  para gestantes no último trimestre 
de gestação com o objetivo de prevenir reações alérgicas, exceto em relação ao 
amendoim. 

B) os processamentos térmicos, como aquecimento e cozimento de um alimento, não alteram 
a alergenicidade deste. 

C) os lactentes amamentados exclusivamente que desenvolverem AA devem ter o leite 
materno substituído por fórmulas lácteas hipoalergênicas ou por alimentos sólidos. 

D) os adultos em situações de alergia ao leite de vaca podem consumir o leite sem lactose, 
uma vez que este apresenta baixa alergenicidade.  
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50. G.F.R., lactente, acompanhada de sua mãe, foi atendida por um médico na Unidade Básica 
de Saúde mais próxima de sua residência. Ela apresenta história clínica e sinais e sintomas 
sugestivos de alergia à proteína do leite de vaca (APLV). Em reunião com a equipe 
multidisciplinar (médico, nutricionista, enfermeira e psicóloga), o profissional levou o caso de 
G.F.R. para uma discussão com os colegas, visto a necessidade de acompanhamento 
sistemático da lactente e de outros pacientes com o mesmo perfil. Na ocasião, sabendo -se 
que G.F.R. não está em aleitamento materno, foi discutido o f luxograma para abordagem do 
caso. De acordo com o Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar (2018), a recomendação 
para G.F.R. é que,  

A) primeiramente, deve-se usar fórmulas extensamente hidrolisadas ou parcialmente 
hidrolisadas se a APLV for mediada por IgE em lactente menor de 6 meses. 

B) após remissão de sinais e sintomas, deve-se usar fórmula à base de proteína isolada de 
soja se APLV não for IgE mediada e avaliar sinais e sintomas, em média, por 8 semanas. 

C) após remissão de sinais e sintomas em APLV não IgE mediada, deve-se usar fórmula 
parcialmente hidrolisada, em média, por 8 semanas, até desencadeamento com leite de 
vaca. 

D) primeiramente, deve-se usar fórmula à base de proteína isolada de soja ou fórmula 
extensamente hidrolisada se a APLV for mediada por IgE, e o lactente, maior de 6 meses.  

 

51. FODMAPs (fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides  and polyols) é um 

conjunto de alimentos fermentáveis que são mal absorvidos pelo organismo. As intolerâncias 

aos FODMAPs podem levar à diarreia, cólica e flatulência, gerando significativo desconforto 

intestinal. São todos considerados alimentos ricos em FODMAPs 

A) banana, queijo parmesão e batata inglesa. 

B) mel, iogurte e soja. 

C) cebola, pepino e tapioca sem recheio. 

D) cenoura, morango e leite sem lactose.  

 

52. O câncer infanto-juvenil faz parte de um grupo de doenças que têm em comum a proliferação 

descontrolada de células anormais e pode ocorrer em qualquer local do organismo. 

Diferentemente do câncer do adulto, o infanto-juvenil, geralmente, afeta as células do sistema 

sanguíneo e os tecidos de sustentação.  Como a prevalência de desnutrição nesse público 

também é alta, na avaliação nutricional do paciente oncológico pediátrico em tratamento 

clínico, utiliza-se como indicador de risco nutricional:  

A) consumo alimentar acima de 70% por 1 ou 2 dias.  

B) perda de peso voluntária recente.  

C) albumina menor que 3,2 mg/dL. 

D) dobra cutânea triciptal entre percentil 25 e 50.  

 

53. O câncer de boca apresenta risco aumentado especialmente nos fumantes e naqueles que 

fazem uso de bebida alcoólica com frequência. O tratamento com quimioterápicos pode 

provocar efeitos colaterais que variam entre os pacientes. A mucosite oral é um deles e pode 

levar à formação de úlceras dolorosas na região. A fim de minimizar os sintomas da mucosite, 

é aconselhável consumir, de preferência,  

A) alimentos secos. 

B) alimentos macios e pastosos.  

C) vegetais frescos e crus. 

D) alimentos quentes. 
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54. Um dos tratamentos estabelecidos para as doenças hepatobiliares que provocam 

insuficiência no funcionamento do fígado tem sido o transplante hepático. Na fase pós-

transplante imediato, são objetivos da terapia nutricional promover a cicatrização e fornecer 

energia para repor as perdas corporais. Nessa fase, para pacientes sem desnutrição é 

recomendado 

A) 20 a 30% de energia acima do valor energético basal e dieta normoproteica (considerar 

necessidade em g/Kg de peso atual). 

B) 20 a 30% de energia acima do valor energético basal e dieta hiperproteica (considerar 

necessidade em g/Kg de peso seco). 

C) 20 a 50% de energia acima do valor energético basal e dieta hiperproteica  (considerar 

necessidade em g/Kg de peso atual).  

D) 20 a 50% de energia acima do valor energético basal e dieta normoproteica (considerar 

necessidade em g/Kg de peso seco).  

 

55. Nos últimos 10 anos, a obesidade cresceu mais de 50% no Brasil, vindo acompanh ada de 

doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. O tratamento clínico 

ineficaz ou ainda a baixa adesão a um plano alimentar com restrições impulsionaram o 

aumento das cirurgias bariátricas e metabólicas. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica 

e Metabólica, em seu Consenso mais atual, indica a cirurgia para pacientes com índice de 

massa corporal 

A) entre 25 e 30 Kg/m
2
, na presença de comorbidades. 

B) acima de 35 Kg/m
2
, independentemente da presença de comorbidades.  

C) entre 30 e 35 Kg/m
2
, na presença de comorbidades. 

D) acima de 40 Kg/m
2
, independentemente da presença de comorbidades.  

 
 
 
 


