
 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2019 

 

 

 

 

BOLETIM DE QUESTÕES 

 

 

 

NUTRIÇÃO 



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
1. Este é o BOLETIM DE QUESTÕES da Prova, o qual contém 50 QUESTÕES 

OBJETIVAS das seguintes disciplinas: Conhecimentos Gerais (15) e 
Conhecimentos Específicos de sua área de escolha (35). 

2. Verifique se este BOLETIM está completo e se o mesmo corresponde à área 
de sua opção. Em caso de divergência, comunique imediatamente ao fiscal. 

3. Além deste BOLETIM, você receberá o CARTÃO-RESPOSTA. Confira, 
cuidadosamente, o material recebido e, em caso de divergência, comunique 
imediatamente ao fiscal. 

4. Não destaque qualquer folha do grampo. Não identifique, quer com seu 
nome, quer com seu número de inscrição ou de outra forma, qualquer folha 
destinada às suas respostas. Escreva com letra bem legível, evitando rasuras. 
Use caneta esferográfica azul ou preta. 

5. Para cada uma das QUESTÕES OBJETIVAS são apresentadas quatro 
alternativas, classificadas com as letras “A”, “B”, “C” e “D”. Só uma 
corresponde ao quesito proposto. Marque uma alternativa somente. A 
marcação de mais de uma anula a questão. As instruções para 
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA estão indicadas no mesmo. Observe 
a única maneira correta apresentada. Utilize caneta esferográfica azul ou 
preta. 

6. Ao final da prova, dirija-se ao fiscal para entregar todo o material recebido: 
o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. A devolução do material é 
de sua inteira responsabilidade. Em seguida, assine a lista de frequência na 
linha correspondente ao seu nome. 

7. O tempo total de prova é de 04 (quatro) horas. 
8. Mantenha a calma e a tranquilidade. 

 
 
BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

01) A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 
relação às instâncias colegiadas, é correto afirmar que: 

A ) A Conferência de Saúde se reúne a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais. 

B ) A representação dos usuários no Conselho de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos 
sociais. 

C ) O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de 
saúde. 

D ) As Conferências de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da 
Saúde. 

 

02) Um paciente acamado recebe atendimento domiciliar por parte de uma Equipe Saúde da Família. Tal situação 
reflete o princípio doutrinário do SUS denominado: 

A ) Descentralização. 

B ) Universalidade. 

C ) Integralidade. 

D ) Equidade. 

 

03) Usuário foi atendido numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em situação de Urgência Hipertensiva. Após 
ser medicado, foi liberado sem receber orientações. Tal situação reflete falha na aplicação de qual princípio? 

A ) Acolhimento. 

B ) Universalidade. 

C ) Integralidade. 

D ) Ambiência. 

 

04) A portaria Nº 2.436 referente à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece a Equipe Saúde da Família 
(eSF) como estratégia prioritária de atenção à saúde. Sobre a eSF, é correto afirmar que: 

A ) A carga horária é de 40 horas semanais, sendo facultado ao médico 20 horas se estiver cadastrado em duas 
Unidades Básicas de Saúde. 

B ) Podem fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: 
cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

C ) O número recomendado de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por equipe é de, no mínimo, seis e de, no 
máximo, dez por eSF. 

D ) É composta, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário 
de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE). 
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05) As equipes de Atenção Básica para Populações Específicas se destinam às populações que apresentem 
vulnerabilidades sociais específicas. Sobre essas equipes, é correto afirmar que: 

A ) Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) são vinculadas a uma Unidade Básica de Saúde, localizada na 
sede do Município ou em alguma comunidade ribeirinha localizada na área adstrita. 

B ) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) desempenham suas funções em Unidades Básicas de Saúde, 
responsáveis por comunidades dispersas, ribeirinhas e cujo acesso se dá por meio fluvial. 

C ) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP) tem a responsabilidade de articular e prestar atenção integral à 
saúde das pessoas privadas de liberdade e realiza suas atividades unicamente nas unidades prisionais. 

D ) Equipe de Consultório na Rua (eCR) tem composição fixa, carga horária mínima de 40 horas e utiliza unidade 
móvel para prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua. 

 

06) A portaria nº2.634 estabelece mudanças importantes na Atenção Básica à Saúde. Em relação ao Núcleo Ampliado 
à Saúde da Família e Atenção Básica, é correto afirmar que: 

A ) É de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, isto é, demanda livre. 

B ) Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais. 

C ) Planejamento independente de atividades nas Unidades Básicas de Saúde vinculadas. 

D ) Poderão compor os NASF-AB médico psiquiatra, médico acupunturista, ortopedista. 

 

07) A identificação da microcefalia se dá principalmente pela medição do Perímetro Cefálico (PC). Sobre o PC na 
Microcefalia, é correto afirmar que: 

A ) Deve ser realizada entre 2 horas após o nascimento e até 7 dias e 23 horas (dentro da primeira semana de 
vida). 

B ) Para a execução do PC, deve-se utilizar uma fita métrica inelástica, colocada sobre o ponto mais proeminente 
da parte posterior do crânio (occipital) e sobre as sobrancelhas. 

C ) Para recém-nascidos prematuros, deve-se utilizar como referência a idade gestacional segundo a tabela do 
Estudo Internacional de Crescimento Fetal e do Recém-Nascido (Tabela OMS). 

D ) Recém-nascidos com mais de 2 desvios-padrão abaixo da média para idade gestacional e sexo detectados na 
medição do PC caracterizam Microcefalia Grave. 

 

08) No início da década de 1970, nasceu o movimento da Reforma Sanitária no Brasil. Sobre o movimento, é correto 
afirmar que: 

A ) Teve como marco institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde. 

B ) Seu maior opositor foi o médico sanitarista Sérgio Arouca. 

C ) Suas propostas resultaram na longitudinalidade do direito à saúde. 

D ) Nasceu no contexto político de abertura democrática no Brasil. 

 

09) A Lei Orgânica da Saúde 8080, de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Suas Diretrizes são: Descentralização, Integralidade e Participação da Comunidade. Quais os órgãos destinados 
a garantir a Diretriz de participação da Comunidade? 

A ) Secretarias Municipais de Saúde 

B ) Secretarias Estaduais de Saúde 

C ) Secretaria de Atenção Básica do Ministério da Saúde 

D ) Conselhos de Saúde (Nacional, Estaduais e Municipais) 
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10) São Princípios Fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS): INTEGRALIDADE, UNIVERSALIDADE, EQUIDADE, 
RESOLUTIVIDADE, entre outros. Defina adequadamente o princípio da Universalidade. 

A ) Possibilitar o acesso de todas as pessoas, sem distinção, de modo contínuo, a serviços de saúde de qualidade 
e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), 
acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades 
de saúde. 

B ) Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as 
necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve 
atender à diversidade. 

C ) Conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita 
nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, 
da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos. 

D ) Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre 
profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos 
das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas. 

 

11) Os Níveis de Atenção do SUS constituem uma forma de hierarquização, de modo a facilitar a Rede de Atenção à 
Saúde, tanto do ponto de vista administrativo quanto operacional. Se divide em 3 Níveis: Primário, Secundário e 
Terciário. Assinale nas alternativas abaixo a exemplificação correta de atuação das unidades em seu respectivo nível: 

A ) Hospitais Públicos, UPAS, Ambulatórios de Especialidades –NÍVEL TERCIÁRIO. 

B ) Unidades de Referência Especializadas (URES) e Unidades de Saúde da Família (USF) – NÍVEL SECUNDÁRIO 

C ) Unidades Básicas de Saúde – UBS, Postos de Saúde – PS e Unidades de Saúde da Família – USF – NÍVEL 
PRIMÁRIO 

D ) Nenhuma das respostas está completamente correta 

 

12) É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os 
preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por 
favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na 
situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. 

O texto acima se refere à: 

A ) Equipe da Atenção Básica (eAB) 

B ) Equipe de Saúde da Família (eSF) 

C ) Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) 

D ) Posto de Saúde (PS) 
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13) O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) Constitui uma equipe multiprofissional e 
interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção 
Básica. É formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira 
integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e 
de Atenção Básica (eAB).  

Poderão compor os NASF-AB as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO na área de saúde (marque a 
sequência correta de profissionais previstos) 

A ) Médico Acupunturista; Assistente Social; Professor de Educação Física; Farmacêutico; 

B ) Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Advogado; 

C ) Médico Geriatra; Médico Cardiologista, Médico do Trabalho, Médico Veterinário; 

D ) Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Cirurgião Geral; 

 

14) Equipes de Saúde da Família para o atendimento da População Ribeirinha da Amazônia Legal e Pantaneira, 
considerando as especificidades loco regionais, os municípios da Amazônia Legal e Pantaneiras, podem optar entre 2 
(dois) arranjos organizacionais para equipes Saúde da Família, além dos existentes para o restante do país. São eles: 

A ) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e Equipe de Consultório na Rua (eCR) 

B ) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) e Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP) 

C ) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) 

D ) Equipe de Consultório na Rua (eCR) e Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP) 

 

15) As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas 
do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, 
além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 

São Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:  

A ) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de 
Saúde, e, quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), 
com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em 
medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.) 

B ) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre 
outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas 
técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as 
disposições legais da profissão 

C ) Conhecer a RAS, participar e fomentar a participação dos profissionais na organização dos fluxos de usuários, 
com base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e contrarreferência entre 
equipes que atuam na AB e nos diferentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos 
responsáveis 

D ) Realizar técnicas limpas de curativo, aferir temperatura e pressão arterial, medir glicemia capilar sob 
orientação de profissional qualificado, orientar a correta administração de medicamentos em pacientes 
vulneráveis, realizar primeiro cadastramento no processo de territorialização e pelo menos uma visita 
domiciliar mensal. 
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NUTRIÇÃO 
 

16) A fase avançada da Doença de Alzheimer se caracteriza com funções cognitivas gravemente comprometidas, 
havendo até mesmo dificuldade para conhecer faces e espaços familiares. Por fim, os pacientes ficam acamados e 
não conseguem mais se alimentar sozinhos, apresentando risco nutricional devido à inadequação calórica e proteica. 
Nos casos em que o paciente evolui com disfagia leve a moderada, indica-se:  

A ) dieta enteral exclusiva e suspenção da via oral. 

B ) dieta pastosa homogênea, que consiste em alimentos cozidos e batidos, coados e peneirados, formando uma 
preparação homogênea e espessa. 

C ) dieta pastosa, que tem como característica alimentos bem cozidos, em pedaços ou não, que requerem pouca 
habilidade de mastigação. 

D ) dieta branda, que consiste em alimentos macios que requerem certa habilidade de mastigação, exclui 
alimentos que tendem a se dispersar na cavidade oral.  

 

17) Considerada um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, a obesidade é uma síndrome 
multifatorial que resulta de interação ambiental, estilo de vida, fatores emocionais e alterações da regulação entre a 
ingestão, gasto energético e estoque corporal. Neste contexto, a microbiota intestinal de um indivíduo obeso pode 
promover:  

A ) aumento de lipopolissacarídeos, colaborando para o aparecimento de endotoxemia metabólica 
(hiperglicemia e hiperinsulinemia). 

B ) diminuição das citocinas, como: interleucina 6, interleucina 1 e fator necrose tumoral alfa, ocasionando 
diminuição do processo inflamatório.  

C ) acloridria associada ao aumento de bactérias gram-negativas, desencadeando translocação bacteriana. 

D ) extração de mais energia e promoção no aumento do depósito de gordura, principalmente após ingestão 
alimentar, com diminuição dos níveis de ácidos graxos de cadeia curta. 

 

18) Estima-se que 25% da população mundial adulta tenha Síndrome Metabólica, que é definida por fatores clínicos, 
fisiopatológicos, bioquímicos e metabólicos que, interligados, aumentam diretamente o risco de doenças 
ateroscleróticas cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Sobre a Síndrome metabólica, assinale a alternativa certa  

A ) os critérios para fins de diagnóstico são hipertrigliceridemia (>180 mg/dl), obesidade abdominal (>104 cm em 
homens e > 98 cm em mulheres) e glicemia de jejum elevada (≥99 mg/dL). 

B ) a medida do quadril foi proposta como o melhor método para quantificação do risco da Síndrome relacionado 
ao excesso de tecido adiposo. 

C ) a conduta nutricional mais adequada é dieta hipocalórica, redução de gorduras totais e alimentos com alto 
valor glicêmico. 

D ) um dos critérios de diagnóstico utilizado pela Organização Mundial da Saúde é a microalbuminúria (excreção 
urinária ≥ 20mg/min ou relação albumina/creatinina ≥ 20 mg/g). 
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19) A avaliação nutricional é um instrumento diagnóstico, já que mede de diversas maneiras as condições nutricionais 
do organismo, determinadas pelos processos de ingestão, absorção, utilização e excreção de nutrientes; ou seja, a 
avaliação nutricional determina o estado nutricional, que é resultante do balanço entre a ingesta e a perda de 
nutrientes. Com base no texto, assinale a opção correta:  

A ) a área muscular do braço é um dos melhores parâmetros para avaliar massa muscular, pois corrige a área 
gordurosa.  

B ) avaliação subjetiva global é indicada para população idosa; assim como, a mini avaliação nutricional (MAN), 
devido apresentar sensibilidade, especificidade e acurácia na identificação de risco nutricional. 

C ) a espessura das dobras cutâneas expressa a quantidade de tecido adiposo subcutâneo, e, consequentemente, 
as reservas corporais de energia. 

D ) o peso sofre variação normal de 2 a 3 kg entre o período da manhã e o da noite, sem ter relação com 
modificação da gordura corporal.  

 

20) A desnutrição em idosos, quando não diagnosticada precocemente, pode resultar em deterioração da saúde. A 
avaliação nutricional pode detectar precocemente a desnutrição, pois existem mudanças estruturais e funcionais, que 
são agravadas por fatores preponderantes, como: estado inflamatório, predisposição genética, inatividade física e co-
morbidades. Com base na afirmativa, marque a alternativa correta:  

A ) A triagem nutricional na senescência deve ser aplicada em todos os pacientes, dependendo do estado 
nutricional. 

B ) A perda de água corporal pode ser a causa da diminuição ponderal dos idosos, associadas à redução de tecido 
muscular, principalmente em mulheres.  

C ) As mudanças morfológicas da coluna vertebral podem resultar em osteopenia e aumento da curvatura, que 
influenciam na mobilidade e na respiração, alterando a estatura. 

D ) Para avaliar a redução da força muscular, é indicado realizar a circunferência da panturrilha, pois é mais 
sensível para os idosos e está associada à mortalidade, ao estado nutricional, à funcionalidade e à 
incapacidade do idoso. 

 

21) As doenças hepáticas crônicas apresentam diferenças em sua evolução e manejo. Quando associadas à 
desnutrição, podem causar reflexos diretos na morbimortalidade e na qualidade de vida. Particularidades da avaliação 
antropométrica e da dietoterapia nas hepatopatias devem ser consideradas a fim de evitar repercussões negativas 
no tratamento. Neste contexto, assinale a alternativa correta. 

A ) Restrição proteica está indicada para pacientes cirróticos com encefalopatia hepática (EH), valores de proteína 
abaixo de 0,8 g/kg/dia, minimizam os sinais e sintomas da EH.   

B ) Prebióticos, probióticos e simbióticos estão indicados para hepatopatas, pois aumentam significativamente o 
índice fecal de bactérias não produtoras de urease, promovendo redução dos níveis de amônia plasmática e 
reversão da encefalopatia hepática. 

C ) Suplementos à base de aminoácidos de cadeia aromática são indicados, devido melhora do estado nutricional, 
qualidade de vida, redução do catabolismo proteico e melhora clínica da encefalopatia hepática. 

D ) Na terapia nutricional enteral, o uso de fórmulas com densidade calórica baixa (<1kcal/ml) contribui para 
melhor tolerância em pacientes com ascite ou saciedade precoce. 
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22) Considerado um problema de saúde pública de grande onerosidade social e econômica, o Diabetes mellitus tipo 
2 é uma doença tratável, e suas complicações podem ser prevenidas por meio da educação em saúde associada à 
abordagem multiprofissional na atenção básica. A terapia nutricional é parte fundamental do cuidado multimodal a 
estes pacientes. Sobre este aspecto, assinale a alternativa correta. 

A ) Aconselha-se um aporte de 10 a 15% de proteínas em relação ao valor energético total da dieta diária, 
evitando de origem animal. 

B ) As dietas normocalóricas e a manutenção do peso normalmente melhoram o controle metabólico a longo 
prazo, e está associada com um aumento da sensibilidade à insulina e melhoria nos níveis de glicose 
sanguínea. 

C ) A contagem de carboidratos deve ser inserida no contexto de uma alimentação saudável para que se possam 
combinar vários alimentos, obtendo-se todos os nutrientes necessários. Essa conduta é indicada para 
diabéticos tipo 2 em uso de insulina, medicamentos orais ou apenas tratamento dietético. 

D ) Recomenda-se ingestão de quantidades diferentes de carboidratos por refeição para pacientes  com 
diabetes tipo 2. Não existe a possibilidade de flexibilização das quantidades de carboidratos a serem ingeridos, 
apenas das substituições. 

 

23) A disfunção cardíaca na criança abrange as doenças cardíacas congênitas, que incluem as anomalias congênitas 
do coração e dos grandes vasos. Essas disfunções propiciam um risco significativo para o desequilíbrio energético, 
devido ao aumento das necessidades e insuficiente ou inadequada nutrição. Conforme o tema abordado, marque a 
alternativa correta. 

A ) A perda de massa corporal se deve principalmente às perdas de gordura e de tecido muscular, excluindo o 
coração e os músculos respiratórios. 

B ) As necessidades energéticas podem variar de acordo com o comprometimento cardíaco; assim, nas doenças 
leves a moderadas pode ser de 30-40 kcal/kg de peso/ por dia, enquanto nas lesões moderadas a graves, de 
40-50 kcal/kg de peso/ por dia. 

C ) Quando o tempo de administração da dieta oral for superior a 20-30 minutos, recomenda-se a  utilização 
de sondas nasogástricas. O uso destas sondas deverá ser por um período que não ultrapasse 
aproximadamente dois meses. 

D ) Quando a função gastrintestinal está preservada, utiliza-se nutrição enteral. Porém, administrada por um 
longo período, está associada ao desenvolvimento de colestase e elevação das transaminases. 

 

24) A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença passível de prevenção e tratamento, causada por 
uma limitação parcialmente reversível do fluxo aéreo, geralmente progressiva. Está associada a uma resposta 
inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas e gases tóxicos, e é primariamente causada pelo hábito de 
fumar cigarros. A desnutrição na DPOC é multifatorial, sendo a ingestão inadequada de alimentos e o gasto energético 
aumentado os dois principais mecanismos envolvidos em sua gênese. De acordo com o texto, assinale a opção 
correta. 

A ) uma oferta de carboidratos além da necessária leva à lipogênese, resultando na produção de um excesso de 
dióxido de carbono e podendo levar também à esteatose hepática. 

B ) a hipoalimentação também pode resultar em lipogênese, levando a um aumento da produção de dióxido de 
carbono e, consequentemente, a dificuldades na eliminação do mesmo. 

C ) o índice de massa corpórea < 25 kg/m², a perda não intencional de peso e a redução de massa magra estão 
associados ao pior prognóstico para pacientes com DPOC, sendo recomendado dieta rica em carboidratos e 
lipídios, devido a função energética. 

D ) a administração excessiva de lipídeos pode estar associada ao aumento da capacidade de difusão pulmonar, 
além de hipertrigliceridemia, principalmente na presença de septicemia e hipercatabolismo. 
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25) A terapia nutricional parenteral refere-se à oferta de nutrição por via parenteral (venosa), central ou periférica, 
realizada quando o trato gastrointestinal está indisponível ou quando a necessidade nutricional não pode ser atendida 
de forma completa pelo trato gastrointestinal (via oral/enteral). A terapia por via parenteral não está isenta de 
complicações, particularmente em pacientes desnutridos. Considerando que as complicações são divididas em 
técnicas, infecciosas e metabólicas, é correto afirmar que: 

A ) Um dos fatores de risco para o aparecimento de infecções em pacientes em uso de nutrição parenteral é a 
hiperglicemia, devido ao excesso de glicose administrada, sendo um meio de crescimento bacteriano. 

B ) Pacientes desnutridos em uso de nutrição parenteral geralmente evoluem para quadro de Síndrome da 
Angústia Respiratória Aguda, caracterizada por desequilíbrio dos fluidos e eletrólitos, falência cardíaca e, 
principalmente, falência respiratória. 

C ) A administração de glicose em quantidades acima de 5 mg/kg/min (paciente grave) ou 7 mg/kg/min (paciente 
estável), assim como uma infusão calórica total acima de 2kcal/kg/hora, resulta em hipercapnia. 

D ) A hipercolesterolemia é a principal complicação relacionada à administração de lipídios, tendo  como 
causas: a dose diária total infundida e a velocidade de infusão da emulsão lipídica 

 

26) A pancreatite aguda determina aumento da resposta metabólica, inflamatória e do catabolismo. A resultante 
desse processo é uma deterioração do estado nutricional e grande consumo de massa magra. Neste aspecto, o 
objetivo primário da terapia nutricional é minimizar o catabolismo, evitando assim a instalação da desnutrição 
proteica energética ou o seu agravo. De acordo com o texto base, assinale a alternativa correta: 

A ) Não é indicada a adição de glutamina à terapia nutricional parenteral em pacientes com  pancreatite aguda 
grave, devido aumento de morbidade infecciosa, linfocitopenia e hipoalbuminemia.  

B ) O tipo de dieta indicada na pancreatite aguda é a polimérica (fórmula padrão com proteína intacta), devido 
menor tempo de hospitalização e menor perda de peso dos pacientes. 

C ) Há diferença significativa no estado nutricional e da imunidade com o uso de imunonutrientes (arginina, 
ômega-3 e nucleotídeos) na terapia nutricional enteral para pacientes com pancreatite aguda grave. 

D ) Na pancreatite aguda grave, a via de preferência deve ser a enteral. Na impossibilidade de uso da  via 
enteral ou quando esta for insuficiente, a via parenteral está indicada. 

 

27) A indicação da terapia nutrição parenteral é determinada pela avaliação clínica realizada pela equipe 
multiprofissional que acompanha o paciente, a qual observa a capacidade absortiva e digestiva, o tempo proposto 
para sua aplicação e os riscos e benefícios dessa terapia. Considerando as indicações, contraindicações e vias de 
acesso da Terapia Nutricional Parenteral, é correto afirmar que: 

A ) paciente com quadro de instabilidade hemodinâmica poderá realizar a terapia na ausência de falência de 
órgãos. 

B ) indica-se a nutrição parenteral central em casos de períodos longos de terapia nutricional. 

C ) está indicada a terapia para pacientes com anúria sem diálise, para diminuir o acúmulo      de líquido, 
diminuindo o quadro de edema.  

D ) pacientes com insuficiência cardiopulmonar, renal ou hepática são bons candidatos a receberem a nutrição 
parenteral por via periférica, devido a infusão de solução com maior volume e mais nutrientes. 
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28) Crianças com câncer em situação crítica estão em constante risco nutricional, devido consumo alimentar abaixo 
de suas necessidades diárias, perda de nutrientes, hipermetabolismo e catabolismo aumentado. Logo, as 
recomendações nutricionais devem contribuir para a melhora da resposta metabólica, balanço nitrogenado e 
modulação da resposta inflamatória. Com base no texto, marque a opção correta:  

A ) a indicação de proteínas para crianças (neonatos até dois anos) é de 1,0 a 1,5 g/kg/dia. 

B ) pacientes com ingestão por via oral insuficiente (<60% das necessidades) dentro de três dias, indica-se terapia 
nutricional enteral.  

C ) a resposta normal ao jejum resulta na utilização de glicogênio hepático; quando esta reserva se esgota, ocorre 
lipólise, e posterior mobilização de músculo esquelético.  

D ) as citocinas influenciam a produção de proteínas de fase aguda, entre elas a proteína C reativa, que representa 
um dos indicadores de risco nutricional. 

 

29) O paciente crítico desencadeia resposta orgânica após o trauma grave, pelos seus componentes neuroendócrinos, 
inflamatório e celular, evoluindo com alterações metabólicas que aumentam o catabolismo e depletam o organismo 
de nitrogênio, além de provocar profundas alterações no metabolismo glicídico e lipídico. Neste contexto, marque a 
alternativa correta:  

A ) a excreção urinária de nitrogênio pode aumentar entre quatro a cinco vezes os valores basais, podendo, em 
alguns pacientes, atingir cifras entre 15 a 40g de nitrogênio ao dia.  

B ) o objetivo primário da terapia nutricional é aumentar o catabolismo, minimizar a perda de massa magra e 
melhorar a imunomodulação.  

C ) a fase de fluxo (phase ebb) é caracterizada pelo aumento do metabolismo energético e do consumo de 
oxigênio, e ocorre logo após a fase do refluxo (phase flow) que apresenta metabolismo basal diminuído ou 
inalterado.  

D ) o início da terapia nutricional deve ser precoce, isto é, 48 horas, e de preferência nas primeiras 24 horas após 
o trauma, desde que o paciente esteja hemodinamicamente instável.  

 

30) Os maiores problemas nutricionais em pacientes renais em tratamento hemodialítico estão relacionados ao 
acúmulo de metabólitos entre as sessões dialíticas e à perda de nutrientes durante o procedimento. A prevalência da 
desnutrição nesses pacientes é elevada, e está associada à piora da capacidade funcional e ao pior prognóstico de 
morbidade e mortalidade; resulta em aumento significativo nos gastos com saúde. O tratamento nutricional se faz 
necessário para minimizar as alterações nutricionais. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta:  

A ) pacientes com volume urinário igual ou maior que 1000 mL/dia, em geral, necessitam de restrição de potássio 
na dieta.  

B ) deve-se evitar suplementação de cálcio devido sua absorção intestinal elevada, podendo ocorrer 
hipercalcemia.  

C ) durante o tratamento dialítico, a necessidade de proteína diminui em relação a indivíduos saudáveis.  

D ) é recomendada a restrição de fósforo, sendo ideal, no máximo 800 mg ao dia. 
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31) Um programa de alimentação enteral intermitente ou contínua é determinado por múltiplos fatores: tratamentos 
concorrentes, via de acesso, potenciais para complicações e fórmulas nutricionais. O aporte de nutrientes e 
energético deve ser individualizado e baseado na avaliação atual e passada, na composição corporal e funcional, e na 
condição clínica do paciente. Considerando as características, complexidade dos nutrientes e osmolaridade das 
fórmulas enterais, é correto afirmar que:  

A ) as proteínas parcialmente hidrolisadas são indicadas para indivíduos com boas condições de digestão e 
absorção e afetam pouco a osmolaridade da fórmula.   

B ) pacientes com atrofia intestinal, intestino curto e desnutrição grave podem se beneficiar de fórmulas 
poliméricas.  

C ) arginina, presente em algumas fórmulas imunomoduladoras, é a fonte energética de enterócitos e estimula 
a proliferação de células T, bem como a diferenciação de células B.  

D ) a presença de di e tripeptídeos aumenta a absorção de nitrogênio no intestino.  

 

32) O objetivo da terapia nutricional (TN) é suprir as necessidades de macro e de micronutrientes de um indivíduo. 
Quando as necessidades de energia não são supridas, o organismo utiliza as suas reservas, como o tecido muscular, 
o que aumenta o risco da desnutrição. Por outro lado, o excesso de aporte de nutrientes pode sobrecarregar órgãos 
e sistemas, sendo, também, prejudicial ao organismo. Com base nas recomendações nutricionais em terapia 
nutricional, é correto afirmar: 

A ) a ingestão adequada de ácidos graxos linoleico é de 10-17 g/dia (2-4% do VET) e de alfa-linolênico é de 0,9-
1,6 g/dia (0,25- 0,5% do VET). 

B ) em pacientes graves, a recomendação máxima de lipídeos por via venosa é de 3 g/kg/dia. 

C ) as fibras insolúveis são benéficas ao paciente hemodinamicamente estável com TNE e fibras solúveis devem 
ser evitadas nos pacientes gravemente enfermos e nos pacientes com risco de isquemia intestinal ou 
dismotilidade grave. 

D ) a necessidade hídrica para adultos é de 100 a 150 mL/kg/dia ou 100 a 150 mL/kcal. 

 

33) Levando em consideração que, no Brasil, as situações de insegurança nutricional perpassam todas as fases da vida 
em diferentes magnitudes, devem ser adotados os seguintes critérios, baseados no perfil epidemiológico nacional, 
para definir e evidenciar os grupos populacionais mais vulneráveis a agravos de nutrição e saúde: 

A ) Situações de vulnerabilidade em todas as fases da vida, incluindo crianças, adolescentes, adultos, idosos e 
gestantes, de forma a atender aos princípios do SUS de universalidade, integralidade e equidade na atenção 
à saúde. 

B ) Ampla cobertura da vigilância alimentar e nutricional aos grupos de maior vulnerabilidade social, tais como: 
crianças, idosos, pessoas em situação de rua, populações indígenas e quilombolas, assalariados rurais e 
moradores de áreas favelizadas. 

C ) Crianças em situação de déficit nutricional ou com distúrbios nutricionais, vivendo em condições de moradia 
precárias; adultos em situação de pobreza ou extrema pobreza ou com agravos que possam demandar uma 
atenção de maior complexidade; e gestantes com baixa renda e com baixo peso para a idade gestacional. 

D ) A vulnerabilidade etária, que abrange crianças menores de dois anos, gestantes adolescentes e idosos com 
mais de oitenta anos; a vulnerabilidade por morbidade, abrangendo casos de indivíduos com doenças crônicas 
não-transmissíveis; e a vulnerabilidade social, tal como os beneficiários de programas sociais, de doação de 
alimentos ou de transferência de renda. 
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34) Uma das etapas da Vigilância Alimentar e Nutricional refere-se à obtenção de dados que sirvam de base para 
geração de informações sobre o estado nutricional e as práticas alimentares. Recomenda-se, portanto, que na 
Atenção Básica sejam realizadas as avaliações antropométrica e de consumo alimentar de indivíduos em todas as 
fases do curso da vida. No que diz respeito a essas avaliações, analise as assertivas abaixo e marque a única alternativa 
correta: 

I Os marcadores de consumo alimentar se propõem a avaliar a participação de nutrientes específicos da dieta, 
substituir a anamnese alimentar mais detalhada e reproduzir os instrumentos utilizados em inquéritos populacionais. 

II Para a avaliação antropométrica deverá ser observada a aplicação correta do método, a disponibilidade de 
equipamentos adequados e em boas condições de uso e de um ambiente apropriado. 

III É recomendado que a avaliação do consumo alimentar seja realizada na rotina dos serviços de Atenção Básica, 
de forma a permitir a observação de comportamento ou padrão que caracteriza marcadores positivos e/ou negativos 
da alimentação. 

IV É importante realizar as avaliações antropométricas em locais reservados, evitar revelar as informações obtidas 
a terceiros e garantir que a equipe da Atenção Básica esteja preparada para oferecer orientações em relação aos 
dados coletados. 

A ) Apenas I, II e IV estão corretas 

B ) Apenas II, III e IV estão corretas 

C ) Apenas II e III estão corretas 

D ) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

35) Durante a adolescência, o indivíduo passa por transformações fisiológicas que modificam sua composição corporal 
e proporcionam crescimento e desenvolvimento. Para possibilitar a mensuração destas transformações e auxiliar o 
profissional de saúde no diagnóstico e em intervenções adequadas neste período, a avaliação nutricional se torna um 
procedimento necessário e constante na rotina de atendimento clínico. Em relação aos parâmetros de vigilância 
nutricional para adolescentes, é correto afirmar que: 

A ) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN recomenda a adoção da referência proposta pela 
Organização Mundial de Saúde, que utiliza como índices antropométricos na adolescência o IMC para idade 
e a altura para idade. 

B ) Um adolescente classificado com IMC para idade abaixo do percentil 0,1 (Escore-z -3) é muito magro. Em 
populações saudáveis, encontra-se 1 adolescente nessa situação para cada 1000. Contudo, alguns casos 
podem estar relacionados a desordens endócrinas e tumores. 

C ) Um adolescente classificado com estatura para idade acima do percentil 99,9 (Escore-z +3) é muito alto, o que 
possivelmente corresponde a um problema relacionado a transtornos alimentares típicos da adolescência. 

D ) Um adolescente com a classificação de peso elevado para a idade pode ter problemas de crescimento. 
Portanto, o SISVAN indica como melhores parâmetros para essa avaliação o IMC para idade e o peso para 
estatura.  
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36) A determinação do diagnóstico nutricional e a identificação dos fatores que contribuem para tal diagnóstico no 
indivíduo idoso são fundamentais para o desenvolvimento de políticas de intervenção específicas de prevenção e 
promoção da saúde. Como parte dos protocolos de atendimento que devem ser aplicados para a vigilância nutricional 
em idosos, o SISVAN recomenda que: 

A ) Para a classificação do estado nutricional do idoso, devem ser adotados os mesmos pontos de corte do Índice 
de Massa Corporal e de circunferência da cintura estabelecidos para o adulto, conforme padroniza a 
Organização Mundial da Saúde.  

B ) Sobrepeso, baixo peso e ocorrência de perda de peso significativa nos últimos meses são situações comuns 
entre idosos. Nestas situações, torna-se opcional apresentar ao idoso ou ao seu responsável o diagnóstico 
encontrado, devendo-se explicar apenas o que este diagnóstico representa. 

C ) Um importante componente de risco para a fragilidade da pessoa idosa é a perda expressiva de peso em um 
curto período de tempo. Uma perda de peso não-intencional de, no mínimo, 4,5kg ou de 5% do peso corporal 
no último ano é um indicativo que exige medidas para estabilizar e/ou recuperar seu peso corporal. 

D ) Para idosos, além do Índice de Massa Corporal, é importante compor a avaliação antropométrica com a 
circunferência do braço, pois esta é medida mais sensível para a avaliação da massa muscular nesta faixa 
etária e sua redução implica na diminuição da força muscular.  

 

37) A suplementação oral de vitamina A constitui-se na estratégia mais eficaz para prover vitamina A em indivíduos 
com riscos para a deficiência. No Brasil, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, instituído por meio 
da Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, tem como objetivo reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina 
A em crianças de 6 a 59 meses de idade e puérperas no pós-parto imediato. De acordo com este programa, o esquema 
para a administração de suplementos de Vitamina A em crianças e mulheres inclui: 

A ) Uma dose de 100.000 UI para crianças de 6 a 11 meses, uma dose 200.000 UI para crianças de 12 a 59 meses 
e uma dose de 100.000 UI para puérperas após a alta hospitalar. 

B ) Uma dose de 100.000 UI para crianças de 6 a 11 meses, uma dose a cada 6 meses de 200.000 UI para crianças 
de 12 a 59 meses e uma única dose de 200.000 UI para puérperas, antes da alta hospitalar, ainda na 
maternidade. 

C ) Uma dose de 200.000 UI para crianças de 6 a 11 meses, uma dose de 100.000 UI para crianças de 12 a 59 
meses e uma única dose de 200.000 UI para puérperas ainda na maternidade. 

D ) Uma dose de 200.000 UI para crianças de 6 a 11 meses, uma dose a cada 6 meses de 100.000 UI para crianças 
de 12 a 59 meses e duas doses de 100.000 UI para puérperas, antes e depois da alta hospitalar. 
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38) A "Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS - 
Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)", tem como objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais 
da atenção básica com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação 
saudável para crianças menores de dois anos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Para a efetivação da 
estratégia, os estados e municípios deverão se organizar para formar os profissionais da atenção básica por meio de 
duas ações:  

A ) Disponibilização de um quantitativo suficiente de cadernetas de acompanhamento da saúde da gestante e da 
criança; Oficinas de formação de equipes de atenção básica que participem ativamente do planejamento de 
todas as etapas que antecedem a prática do aleitamento materno e a alimentação complementar. 

B ) Ações contínuas para a identificação dos casos de desnutrição infantil, através do estabelecimento de fluxos 
de comunicação e compartilhamento do cuidado entre os diversos pontos de atenção à saúde; Capacitação 
dos profissionais atuantes em outros serviços de atenção à saúde, que devem estar sensíveis e preparados 
para a identificação e o acolhimento da mãe e da criança e para o incentivo ao aleitamento materno exclusivo 
nos 6 primeiros meses de vida. 

C ) Ações de cuidado individual da mãe e da criança no momento da consulta na atenção básica ou em 
atendimento domiciliar; Capacitação dos profissionais para a consulta compartilhada com outro profissional 
cujo núcleo de saber seja necessário para qualificar o cuidado materno e da criança. 

D ) Oficina de formação de tutores, visando qualificar profissionais que serão responsáveis em disseminar a 
estratégia e realizar oficinas de trabalho nas suas respectivas equipes e unidades básicas de saúde; Oficina de 
trabalho na UBS, cujo objetivo é discutir a prática do aleitamento materno e alimentação complementar 
saudável com as equipes das UBS e planejar ações de incentivo à alimentação saudável na infância, de acordo 
com a realidade local. 

 

39) Em maio de 1999, o Ministério da Saúde, com o intuito de unir forças para a redução da prevalência da anemia 
por deficiência de ferro no país, estabeleceu o Compromisso Social para a redução da Anemia Ferropriva no Brasil. O 
propósito deste compromisso foi definir as bases e os mecanismos para promover uma ampla mobilização nacional 
em prol da redução da anemia por deficiência de ferro no país. Dentre as ações já implementadas para a prevenção 
da anemia em crianças destacam-se: 

A ) O provimento das ações básicas de saúde e atividades educativas em alimentação e nutrição necessárias para 
que as famílias reconheçam a deficiência de ferro como problema de saúde e adotem hábitos alimentares 
saudáveis. 

B ) A identificação das famílias que tenham crianças de 6 a 59 meses e a administração de suplementos de ferro 
e ácido fólico, conforme o Manual de Condutas Gerais do Programa Nacional de Suplementação de Ferro.  

C ) A distribuição de suplementos com ferro e ácido fólico na rede de saúde para grupos populacionais específicos 
e a Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes (vitaminas e minerais) em Pó – 
NutriSUS. 

D ) A implementação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro em todas as maternidades municipais e 
a capacitação de profissionais de saúde para operacionalização deste Programa. 
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40) A desnutrição é uma doença de natureza clínico-social multifatorial, cujas raízes se encontram na pobreza. 
Quando ocorre na primeira infância, está associada à maior mortalidade e à menor capacidade produtiva na idade 
adulta. Nos países em desenvolvimento, a desnutrição infantil é considerada um importante problema de saúde 
pública. Por isso, o Ministério da Saúde tem apoiado ações fundamentais para prevenção e controle da desnutrição, 
que podem ser implantadas e incorporadas aos fluxos e procedimentos estabelecidos para a atenção às crianças 
desnutridas nos municípios de todo o país. Estas ações incluem, exceto: 

A ) A redução do baixo peso e da baixa estatura entre crianças menores de cinco anos de idade em 10% e 15% 
até 2025, como meta a ser cumprida e compromisso do Governo Brasileiro. 

B ) A prevenção de deficiências nutricionais específicas, com a Suplementação de Ferro e Ácido Fólico e Vitamina 
A. 

C ) O acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de cinco anos, com a utilização do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional, especialmente àquelas crianças pertencentes a famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família. 

D ) A promoção e implantação de ações intersetoriais, por meio da Articulação Intersetorial, tendo em vista a 
determinação multifatorial da desnutrição. 

 

41) Durante a consulta médica de acompanhamento pré-natal em uma unidade básica de saúde, a gestante M. S. S., 
23 anos de idade, foi encaminhada para acompanhamento com a Nutricionista por apresentar hábitos alimentares 
inadequados. Após a realização da avaliação antropométrica, foi constatado pela Nutricionista que a paciente se 
encontrava na 30ª semana de gestação, pesava 62 Kg, media 1,70m de altura e seu Índice de Massa Corporal (IMC) 
correspondia a 21,4Kg/m². No entanto, a mesma referiu que iniciou a gestação pesando 52 Kg e com IMC igual a 17,9 
Kg/m². A partir da análise das informações descritas no caso acima, marque a única alternativa correta:  

A ) Considerando que na 30ª semana de gestação a paciente apresentava estado nutricional de eutrofia segundo 
o IMC, é recomendado que ela apresente um ganho de peso total de 11,5 a 16Kg até o final da gestação.   

B ) Considerando que a gestante em questão iniciou a gestação com estado nutricional de baixo peso segundo o 
IMC, é recomendado que ela apresente um ganho de peso total de 12,5 a 18 Kg até o final da gestação.   

C ) Considerando que, desde o início até a 30ª semana de gestação a paciente apresentou um ganho de peso de 
10Kg, é recomendado que a mesma ganhe no máximo mais 2Kg até o final da gestação. 

D ) Considerando que na 30ª semana de gestação a paciente apresentava estado nutricional de baixo peso 
segundo o IMC, é recomendado que ela apresente um ganho de peso médio de 0,4Kg por semana no terceiro 
trimestre da gestação. 

 

42) Os neonatos com baixo peso ao nascer podem ser classificados em prematuros e aqueles com restrição de 
crescimento intra-uterino. O baixo peso ao nascer é o fator de risco mais intimamente associado à morte neonatal. 
Por essa razão, é correto afirmar que:  

A ) O cuidado nutricional pré-natal prévio pode ajudar a identificar padrões de risco de prematuridade, de 
restrição de crescimento uterino e de risco de mortalidade neonatal. 

B ) O baixo ganho de peso no segundo ou no terceiro trimestres da gestação aumenta o risco de prematuridade, 
porém não tem relação com a restrição de peso intra-uterino.   

C ) O peso ideal ao nascimento é pouco influenciado pelo ganho de peso materno.  

D ) Aumentar o peso ao nascimento tem um efeito significativo sobre a mortalidade neonatal. 
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43) O terceiro trimestre da gestação é caracterizado por grande desenvolvimento fetal, mediante o aumento de 
massa óssea, massa muscular e acúmulo de gordura. Conforme a idade gestacional, os recém-nascidos (RN) pré-termo 
perdem uma parte ou todo este período. Como consequência desta perda, é possível observar que: 

A ) A capacidade gástrica do RN prematuro é limitada, atingindo 24 ml/Kg de peso com 10 dias de vida, assim 
como o tempo de trânsito intestinal desses RN é maior do que o de RN a termo.  

B ) Considerando que a coordenação sucção-deglutição do RN pré-termo é alcançada plenamente entre 3 e 5 
semanas após o nascimento, o início do aleitamento materno é recomendado somente após este período. 

C ) Devido à secreção de lípase pancreática e à síntese de sais biliares ainda não terem se completado nos RN 
prematuros, a absorção de gorduras apresenta piora no decorrer da vida desses RN. 

D ) Com o início da alimentação enteral no RN prematuro, a atividade da lactase diminui rapidamente, 
ocasionando a intolerância à lactose contida tanto no leite humano quanto nas fórmulas lácteas especiais.  

 

44) Os primeiros anos de vida de uma criança, especialmente os dois primeiros, são caracterizados por crescimento 
acelerado e enormes aquisições no processo de desenvolvimento, incluindo habilidades para receber, mastigar e 
digerir outros alimentos. A partir dos 6 meses, as necessidades nutricionais da criança já não são mais atendidas só 
com o leite materno, embora este ainda continue sendo uma fonte importante de calorias e nutrientes, sendo 
recomendado pelo Ministério da Saúde que:  

A ) A partir de seis meses de idade não é necessário oferecer água à criança, tendo em vista que o leite materno 
e a alimentação complementar oferecem uma quantidade de líquidos adequada à criança nessa faixa etária. 

B ) Há crianças que não se adaptam facilmente e outras que aceitam muito bem os novos alimentos. No início da 
introdução dos alimentos, a quantidade que a criança ingere pode ser pequena. Após a refeição, mesmo se a 
criança demonstrar sinais de fome, ela não deverá ser amamentada para que sua mastigação seja estimulada 
com incentivo ao consumo de alimentos sólidos.  

C ) A mãe que amamenta precisa ser orientada a beber no mínimo 2 litros de água filtrada e fervida, além da sua 
ingestão habitual diária, considerando que são necessários aproximadamente 1,5 litros de água para a 
produção do leite.   

D ) A introdução dos alimentos complementares deve respeitar a identidade cultural e alimentar das diversas 
regiões, resgatando e valorizando os alimentos regionais, ou seja, as frutas, legumes e verduras produzidas 
localmente. 

 

45) Para cada unidade de peso corporal, o bebê e a criança pequena normais necessitam pelo menos duas vezes mais 
energia que um adulto. Essa grande necessidade reflete, principalmente, a taxa metabólica de repouso mais alta de 
um bebê e as necessidades especiais para o crescimento e desenvolvimento. Com relação às necessidades nutricionais 
na infância, analise as assertivas abaixo e marque a única alternativa correta: 

I Embora o bebê normal tenha suprimento de ferro suficiente ao nascer para satisfazer suas necessidades por 4 
a 6 meses, a deficiência de ferro durante a infância é muito comum.  

II A absorção do cálcio por crianças alimentadas com fórmulas é menor que a absorção para crianças alimentadas 
com leite materno, embora o conteúdo do cálcio nas fórmulas seja maior. 

III Ao contrário das necessidades de energia, as necessidades protéicas de bebês e crianças pequenas por unidade 
de peso corporal são menores do que aquelas de um adulto.   

IV As necessidades de carboidrato e de gordura na infância contam com não mais que 30 Kcal/Kg/dia. 

A ) Apenas III e IV estão corretas 

B ) Apenas I e II estão corretas 

C ) Apenas I, II e IV estão corretas 

D ) Apenas II e III estão corretas 
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46) Estudos confirmam que o comportamento materno de alimentar a criança reflete os sentimentos e a segurança 
da mãe, demonstrando que as mães utilizam alimentos para acalmar a criança e esses alimentos geralmente possuem 
alto valor energético. Esse comportamento nos primeiros anos de vida pode dar origem ao ganho de peso e, por 
consequência, desencadear a obesidade. Considerando a formação dos hábitos alimentares na infância, analise as 
afirmativas a seguir e marque a única alternativa correta: 

A ) As práticas alimentares nos primeiros anos de vida influenciam as condições de saúde da criança em curto, 
mas não a longo prazo. 

B ) Hábitos alimentares inadequados constituem-se um importante problema de saúde pública, uma vez que a 
alimentação de baixa qualidade está associada à presença de deficiências nutricionais, ao excesso de peso na 
infância e às doenças cardiovasculares no futuro. 

C ) Sensibilidades específicas a algum gosto ou sabor materno podem influenciar preferências e escolhas 
alimentares da criança e perdurar até a vida adulta, sendo este um dos principais fatores de risco para o ganho 
excessivo de peso na infância. 

D ) Assim como as fórmulas infantis, o leite materno oferecido em excesso pode proporcionar diversas 
experiências de sabores e aromas que vão refletir no ganho de peso inadequado na infância. 

 

47) A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo (AME) por seis meses e 
complementado até os dois anos ou mais, considerando os benefícios comprovados desta prática para mãe e filho. 
No entanto, existem situações, tanto maternas quanto neonatais, que contra-indicam a amamentação. Nas seguintes 
situações, o aleitamento materno não deve ser recomendado: 

A ) Mães infectadas pelo vírus da Hepatite B, mães em tratamento de tuberculose pulmonar e criança portadora 
de fenilcetonúria. 

B ) Mães que tenham alguma doença infecciosa como a varicela, herpes com lesões mamárias, mães com doença 
de chagas e criança portadora de doença celíaca. 

C ) Mães em tratamento de Hanseníase em uso de Clofazimina, mães com ingurgitamento mamário e criança 
prematura.   

D ) Mães infectadas pelo HIV ou pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus da leucemia humana T-cell), mulheres com câncer de 
mama que foram tratadas ou estão em tratamento e criança portadora de galactosemia. 

 

48) Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza podem ter maior dificuldade de acesso e de frequência aos 
serviços de Saúde. Por este motivo, o Programa Bolsa Família visa garantir a oferta das ações básicas, potencializar a 
melhoria da qualidade de vida das famílias e contribuir para a sua inclusão social através da transferência de renda. 
A implementação do benefício variável à gestante no programa objetiva: 

A ) O aumento da proteção à mãe e ao bebê, elevando a renda familiar na gestação e na primeira infância, 
ampliando a responsabilidade do SUS junto às famílias cadastradas no Programa Bolsa Família. 

B ) Garantir a oferta de serviços para a realização do pré-natal pelas gestantes, além do acompanhamento da 
imunização das puérperas e dos recém-nascidos. 

C ) A captação precoce das beneficiárias gestantes pelo serviço de saúde para a realização do pré-natal e o 
registro do número de filhos que têm direito ao benefício do PBF. 

D ) Acompanhar e registrar na caderneta de saúde da gestante e no mapa de acompanhamento do Programa 
Bolsa Família o cumprimento das condicionalidades relacionadas à gestante. 
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49) O Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) é uma das estratégias da Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição para o combate da deficiência de ferro no Brasil. O programa objetiva a prevenção e controle 
da anemia por meio da administração profilática de suplementos de ferro e ácido fólico a crianças e mulheres. De 
acordo com este programa, a recomendação para o cuidado de mulheres prevê que: 

A ) Com o objetivo de repor as reservas corporais maternas, todas as mulheres, até o terceiro mês pós-parto 
devem ser suplementadas apenas com ácido fólico, mesmo que, por algum motivo, estejam impossibilitadas 
de amamentar. 

B ) A suplementação diária com 40 mg de ferro elementar e 400 μg de ácido fólico é recomendada para todas as 
mulheres até o terceiro mês pós-parto e até o terceiro mês pós-aborto, independente da ocorrência ou não 
de complicações no parto. 

C ) As gestantes devem ser suplementadas com ácido fólico no período pré-concepção e durante toda a gestação 
para a prevenção da anemia. A recomendação de ingestão é de 400 μg de ácido fólico todos os dias, por pelo 
menos 30 dias antes da data em que se planeja engravidar até o final da gestação. 

D ) Apesar de normalmente ser o medicamento de escolha, o sulfato ferroso pode ocasionar intercorrências 
gastrointestinais e má-formação fetal. Por isso, as gestantes devem ser orientadas quanto aos possíveis 
efeitos e a necessidade de suspender a suplementação até o final da gestação. 

 

50) Conhecer o padrão de consumo alimentar é essencial para orientar as ações de atenção integral à saúde e para 
promover a melhoria do perfil alimentar e nutricional da população. Desse modo, como parte da Vigilância Alimentar 
e Nutricional, o Ministério da saúde tem adotado a utilização de formulários para avaliação de marcadores de 
consumo alimentar na atenção básica em todas as fases do curso da vida. Para crianças de 6 a 23 meses de idade, o 
monitoramento do consumo alimentar tem como objetivo: 

A ) Identificar padrões de alimentação e comportamento saudáveis ou não saudáveis, sendo um marcador 
saudável o consumo de frutas, verduras e feijão; e não saudável o consumo de embutidos, bebidas adoçadas, 
macarrão instantâneo, doces, guloseimas e biscoitos recheados. 

B ) Caracterizar a alimentação a partir dos 6 meses de idade e a adoção de comportamento de risco, tanto para 
a avaliação do consumo alimentar como para a ocorrência de deficiência de micronutrientes e excesso de 
peso. 

C ) Avaliar a adesão do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida, incentivar a continuidade 
deste até os 2 anos de idade e monitorar a introdução adequada e saudável da alimentação complementar. 

D ) Orientar que, a partir de 1 ano de idade, a alimentação da criança seja baseada em alimentos e preparações 
culinárias da família e que os alimentos ultraprocessados devem ser evitados ou consumidos ocasionalmente. 
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