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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: NEUROLOGIA 
 

PROCESSO SELETIVO – 2017 

 

 

NUTRIÇÃO  

 
 

 Você está recebendo o Boletim de Questões contendo 40 questões objetivas e o 

Cartão Resposta.  

 Confira seus dados impressos na capa do Boletim de Questões e no Cartão Resposta.  

 Quando for autorizada a abertura do Boletim de Questões, verifique se está completo 

ou se apresenta imperfeições. No caso de algum problema, informe ao fiscal da sala.  

 Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera 

correta.  

 Marque no Cartão Resposta, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente 

à alternativa que você escolheu.  

 A duração da prova é de 03 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento da 

folha de respostas.  

 Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio depois de transcorridas 02 

(duas) horas do início das provas.  

 Ao sair, entregar a o Cartão Resposta e o Boletim de Questões, podendo levar apenas o 

rascunho de gabarito, para futura conferência.  

 Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 

           

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 

 

 

 

 

  

NOME DO CANDIDATO:  

INSCRIÇÃO No.:   
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QUESTÃO 01 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) representa o modelo de reorientação na assistência 

à saúde, na qual atuam equipes multiprofissionais, visando ampliar a resolutividade e impacto 

na situação de saúde das pessoas e coletividades. Fazem parte da equipe mínima da ESF: 

A)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

B)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista generalista 

ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal. 

C)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou Médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, pediatra, cirurgião-dentista 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal. 

D)  Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem agentes comunitários de saúde e pediatra. 
 

QUESTÃO 02 
 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) se caracterizam como um serviço 

comunitário e aberto do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para tratamento de 

pessoas em sofrimento psíquico. Sua finalidade principal é a construção da autonomia e 

reinserção social dos usuários por meio do trabalho, lazer, exercício dos direitos e deveres civis 

e fortalecimento dos laços familiares e comunitários, sendo assim, substitutivos das 

internações psiquiátricas. Para isso, alguns CAPS lançam mão de um instrumento de trabalho 

interdisciplinar, que tem como objetivo a atuação singular do profissional-referência do 

usuário/família, e desse profissional com toda a equipe, por meio de discussões e estudo do 

caso, favorecendo ao usuário a reinserção familiar.   

O instrumento interdisciplinar trata do:  

A)  Apoio matricial.  

B) Projeto terapêutico singular 

C)  Programa de saúde da família. 

D)  Núcleo de apoio a saúde da família. 
 

QUESTÃO 03 
 

A Equipe Saúde da Família é responsável pela assistência e vigilância em saúde de uma 

clientela que se encontra em um determinado território, sendo esta uma das principais 

características do processo de trabalho dessa equipe.  

Com relação à clientela adscrita por uma Equipe Saúde da Família, é correto afirmar 

que: 
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A)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 

sendo a média recomendada de 3.000, sendo que quanto maior o grau de 

vulnerabilidade do território, a média recomendada de pessoas assistidas deve ser 

maior. 

B)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 

sendo a média recomendada de 3.000, sendo que quanto maior o grau de 

vulnerabilidade do território, a média recomendada de pessoas assistidas deve ser 

menor. 

C)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no mínimo, 4.000 pessoas, 

sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade do território menor deverá ser o 

número de pessoas assistidas pela equipe. 

D)  Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 3.000, sendo 

que quanto maior o grau de vulnerabilidade do território menor deverá ser o número de 

pessoas assistidas pela equipe. 
 

QUESTÃO 04 
 

Entre os profissionais que atuam nas Equipes Saúde da Família está o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) que atua diretamente na comunidade, sendo o elo entre a 

comunidade assistida e a equipe de saúde. Entre as atribuições do ACS está: 

A)  Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 

B)  Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

da Unidade de Saúde. 

C)  Marcar consultas para clientela assistida em sua micro área. 

D)  Encaminhar, quando necessário, o usuário a outros pontos de atenção, respeitando 

fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 

terapêutico dele. 
 

QUESTÃO 05 
 

Em virtude das várias lacunas ainda existentes no conhecimento acerca da infecção pelo 

vírus Zika, sua patogenicidade, as características clínicas e potenciais complicações decorrentes 

da infecção causada por esse agente, torna-se necessária a adoção de medidas preventivas no 

combate a essa infecção, entre as quais estão: 

A)  Encaminhamento de amostras para o diagnóstico laboratorial 

B)  Identificação de recém-nascido com microcefalia 

C)  Uso de repelentes de insetos durante a gravidez registrados pela ANVISA 

D)  Evitar a vacinação em caso de suspeita de infecção 
 

QUESTÃO 06 
 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde 

em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando sua 

abrangência e resolubilidade.  
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Dentre suas ações podemos citar: 

I- Dar apoio especializado na própria atenção básica, de caráter ambulatorial, porém não 

oferece um serviço hospitalar. 

II- Está disponível para dar suporte em situações imprevistas e não se restringe à demanda 

previamente negociada e agendada.  

III- Realiza ações compartilhadas com as estratégias de saúde da família, o que não 

significa, necessariamente, estarem juntas no mesmo espaço-tempo em todas as ações. 
 

Estão corretas as afirmativas: 

A)  I e II  

B)  II e III  

C)  Apenas III  

D)  I e III  
 

QUESTÃO 07 
 

A Estratégia de Saúde da Família encaminhou ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF) para avaliar uma paciente com história de sequelas de Acidente Vascular Encefálico há 

dez anos, que mora só, que é cuidada por uma irmã que passa o dia com a mesma, visto que 

ela não anda, e vive em situação precária de higiene.  

Sendo assim, que intervenção a equipe do NASF deveria tomar? 

I- Encaminhar ao fisioterapeuta da equipe para realizar o atendimento domiciliar com 

intuito de recuperar as funções motoras da paciente.  

II- Constituir uma equipe para avaliar todo o cenário que compõe o paciente-família. 

III- Encaminhar ao assistente social para tomadas de providencias sobre as condições de 

moradia da paciente. 

IV- Após a avaliação dar orientações a família e encaminhar para a avaliação nas 

especialidades do NASF de acordo com a necessidade.   

V- Levar o caso ao projeto terapêutico singular.  
 

De acordo com o enunciado acima, estão corretas as alternativas: 

A)  I, III, IV  

B)  II, III, V  

C)  II, IV, V  

D)  I, II, III  
 

QUESTÃO 08 
 

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca por em prática os 

princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir 

e cuidar. Assim, podemos afirmar que a PNH: 

A)  Aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do 

cuidado e dos processos de trabalho. 

B)  Através da centralização de ações e tomadas de decisão, estimulam a produção de 

novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. 
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C)  Deve se fazer presente e estar inserida apenas nos programas da atenção básica do SUS, 

pois são nestes que os usuários tem sua primeira porta de entrada para o Sistema único 

de Saúde. 

D)  Estabelece que o cuidado e a assistência em saúde se restringem às responsabilidades 

da equipe de saúde, visto que são estas que tem o maior contato com o usuário. 
 

QUESTÃO 09 
 

A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e 

políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. De acordo com os princípios 

do Humaniza SUS, definidos pelo Ministério da Saúde, o Acolhimento tem como objetivo: 

A)  A construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as 

equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede sócio afetiva. 

B)  A oferta de diagnóstico e tratamento ao usuário de forma a resolução de seu problema. 

C)  A inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto a ampliação das 

tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de realização de análise dos 

contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de 

pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. 

D)  A aferição de peso, altura e pressão arterial de modo que o profissional que irá atender 

o usuário tenha em mãos a maior informação possível para realizar um atendimento 

adequado e de qualidade. 
 

QUESTÃO 10 
 

Historicamente, a atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, 

implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Há, pois, um grande esforço na construção de um modelo de atenção à saúde que priorize 

ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos. Assim a Política Nacional de 

Atenção da Saúde tem por objetivo geral: 

A)  Transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da 

comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de 

poder hierarquizadas, assim transversalizando essa relação. 

B)  Promover a excelência em diagnóstico e tratamento ao usuário de forma com a 

finalidade da resolução de seu problema. 

C)  Promover o diálogo entre gestores, equipes de saúde e usuários, criando um ambiente 

de parceria e participação em todos os setores e, assim, centralizar a tomada de decisão 

e criar resolubilidade. 

D)  Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados 

aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, 

habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 
 

QUESTÃO 11 
 

A partir das definições constitucionais, da legislação que regulamenta o SUS, das 

deliberações das conferências nacionais de saúde e do Plano Nacional de Saúde (2004-2007), o 
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Ministério da Saúde propõe a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) num esforço para 

o enfrentamento dos desafios de produção da saúde num cenário sócio histórico cada vez mais 

complexo e que exige a reflexão e qualificação contínua das práticas sanitárias e do sistema de 

saúde.  

São diretrizes da PNPS, exceto: 

A)  Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da 

melhoria da qualidade de vida e de saúde. 

B)  Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento 

integral das ações de promoção da saúde. 

C)  Promover a qualificação da força de trabalho e assim desenvolver pesquisa, inovação e 

conhecimento em alimentação e nutrição. 

D)  Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de 

promoção da saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e 

comunitário. 
 

QUESTÃO 12 
 

O Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), criado pelo governo 

federal para medir o acesso do usuário e a efetividade dos serviços da rede pública, apontou 

que, dos 5.563 municípios brasileiros, 20,7% receberam pontuação abaixo de cinco, em uma 

escala de zero a dez, estabelecida pelo índice. Em primeiro lugar está o município de Vitória - 

ES, com nota 7,08, e em último está o Rio de Janeiro, com nota 4,33. No ranking dos estados, os 

primeiros colocados foram: Santa Catarina com 6,29; Paraná com 6,23 e Rio Grande do Sul com 

5,9. Os últimos são: Pará, 4,1; Rondônia, 4,49 e Rio de Janeiro, 4,58. Apenas nove estados 

ficaram acima da média do Brasil, que é 5,47. Além disso, a região sul foi a que apresentou o 

melhor resultado entre as cinco regiões do País, com 6,12 (Fonte: Agência Brasil, 2012). 
 

Considerando as informações do texto, analise as afirmativas abaixo:  

I -  A baixa média brasileira observada pelo IDSUS (5,47) ratifica a concepção de que a saúde 

da população não depende somente do SUS, mas também de investimento de recursos 

e de políticas econômicas e sociais, uma vez que a garantia de emprego, salário, 

habitação, comida, educação, lazer e transporte interferem nas condições de saúde e de 

vida. 

II -  O Sistema Único de Saúde foi criado pela Lei Orgânica da Saúde n.º 8080/90 com a 

finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, 

tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. No entanto, de acordo 

com os dados do IDSUS, esta situação parece ser a realidade apenas para a população 

que vive na região sul do país. 

III -  As dificuldades do SUS são conhecidas, mas não podem ser generalizadas. Muitos 

municípios, que assumiram a saúde de seus cidadãos, que respeitam a lei e investem 

recursos próprios, estão conseguindo prestar atendimento com qualidade e dignidade à 

população que vive nestas localidades. 

IV -  Os resultados do IDSUS demonstram que o SUS está sendo capaz de garantir o acesso 

integral, universal, gratuito e de qualidade para toda a população do país. 
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Marque a alternativa que contempla apenas as afirmativas corretas: 

A)  Apenas I e II estão corretas. 

B)  Apenas II, III e IV estão corretas. 

C)  Apenas I, II e III estão corretas. 

D)  Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 13 
 

Visando apoiar a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da Atenção Primaria, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família – NASF, que deve ser constituído por: 

A)  Equipes multiprofissionais, para atuarem em conjunto com as Equipes de Saúde da 

Família, as equipes de atenção básica para populações específicas e com o Programa 

Academia da Saúde. 

B)  Equipes compostas por Agentes Comunitários de Saúde que não tenham vínculo com as 

Equipes Saúde da Família. 

C)  Equipes compostas por médicos, enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde, 

vinculadas a, no mínimo, três Equipes Saúde da Família. 

D)  Equipes multiprofissionais, para atuarem de forma integrada com o Programa Academia 

da Saúde, em substituição aos profissionais das Equipes Saúde da Família e das equipes 

de atenção básica para populações específicas. 
 

QUESTÃO 14 
 

A Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de participação da população na gestão 

do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde, onde a comunidade, 

através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e fiscalizar as 

ações de saúde das três esferas de governo: federal, estadual e municipal.  

Quanto às Conferências e Conselhos de Saúde, analise as assertivas a seguir: 

I -  As Conferências de Saúde funcionam como colegiados, devendo tomar decisões 

regularmente, acompanhando, controlando e fiscalizando a política de saúde. 

II -  Os Conselhos de Saúde servem para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos municípios, nos estados e no país. 

III -  A Conferência Nacional de Saúde deve acontecer a cada quatro anos, após a realização 

das Conferências estaduais e municipais, onde são apontados os rumos para o 

aperfeiçoamento do SUS. 

IV -  Os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS pela sociedade, nos níveis 

municipal, estadual e federal. Eles foram criados para que a população possa exercer o 

controle social sobre a gestão da saúde. 
 

Marque a alternativa que apresenta as assertivas corretas: 

A)  Apenas I e II. 

B)  Apenas III e IV.  

C)  Apenas II e III.  

D)  Apenas I, II e IV. 



8 
 

QUESTÃO 15 
 

A Gestão Participativa é uma estratégia transversal, presente nos processos cotidianos 

de gestão do SUS, estando incluída em todas as esferas e garantida por meio das leis orgânicas 

do SUS (Lei 8080/90 e Lei 8142/90), possibilitando a participação popular e o controle social nos 

processos de gestão, sendo considerada uma das formas mais avançadas de democracia, pois 

determina uma nova relação entre o Estado e a sociedade (Brasil, 2009). 

No que refere as instâncias colegiadas do SUS definidas na lei 8142, analise as questões 

abaixo. 

I-  A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

legislativo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

II-  O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado, que atua 

na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 

decisões serão homologadas sempre pelo chefe do poder municipal. 

III- Terão representação no Conselho Nacional de Saúde o Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS). 

IV-  A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 

Dessa forma, estão corretas as alternativas: 

A)  I e II 

B)  I e III 

C)  II e III 

D)  III e IV 
 

QUESTÃO 16 
 

A partir do Pacto pela Saúde, a regulação é entendida como uma ferramenta de gestão 

do sistema de saúde, e não apenas como instrumento de garantia de acesso. As ações de que 

trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas em três dimensões de atuação, 

necessariamente integradas entre si.  

Analise as afirmativas abaixo e identifique a alternativa correta que contempla as três 

dimensões de atuação da política de Regulação. 

A)  Regulação de controle e avaliação; Regulação da atenção à saúde; Regulação do acesso 

à assistência. 

B)  Regulação sobre sistemas de saúde; Regulação de controle e avaliação; Regulação do 

termo de compromisso de Gestão. 

C)  Regulação do acesso à assistência; Regulação de controle e avaliação; Regulação do 

termo de compromisso de Gestão. 

D)  Regulação sobre sistemas de saúde; Regulação da atenção à saúde; Regulação do acesso 

à assistência. 



9 
 

QUESTÃO 17 
 

Com a instituição do Sistema Único de Saúde no Brasil, a estratégia privilegiada para a 

implantação do sistema foi a da descentralização, sendo entendida amplamente em diversas 

dimensões, mas notadamente a responsabilização dos municípios pela provisão dos serviços e 

organização de sistemas municipais de saúde. Somente mais recentemente é que a estratégia 

da regionalização teve início um processo mais efetivo de criação de instrumentos, visando o 

estabelecimento de relações mais cooperativas e solidárias para responder às demandas 

crescentes dos cidadãos por serviços de saúde mais resolutivos e de melhor qualidade (Brasil, 

2009). 

        Levando em consideração os aspectos que envolvem o processo de regionalização em 

saúde, como forma de promover a descentralização com equidade no acesso, marque a 

alternativa correta: 

A)  A elaboração do Plano Diretor de Regionalização consiste em um processo, coordenado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, e que envolve o conjunto de municípios, de 

delimitação de regiões de saúde que cubram todo o estado e de planejamento das 

ações/serviços de saúde com enfoque territorial-populacional. 

B)  Na lógica da Regionalização , a Região de saúde – é um conceito  chave que compreende 

a base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente 

coincidente com a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria 

Municipal  de Saúde, de acordo com as especificidades e estratégias de regionalização 

da saúde em cada estado, considerando as características demográficas, 

socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações 

entre municípios, entre outras. 

C)  O Plano Diretor de Regionalização no que diz respeito à assistência, deve conter a 

descrição da organização do território estadual em regiões/microrregiões de saúde e 

módulos assistenciais, com a identificação dos municípios-sede e municípios-polo e dos 

demais municípios abrangidos. 

D)  O processo de regionalização que trata sobre a política de atenção de alta 

complexidade/custo benefício no âmbito do Estado, destaca que a garantia de acesso 

aos procedimentos de alta complexidade é responsabilidade entre as Secretarias de 

Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de saúde e do Distrito Federal.   
 

QUESTÃO 18 
 

O Cartão Nacional de Saúde- Cartão SUS é um Instrumento de regulação formado por 

Sistema de informação de base nacional que permite a identificação unívoca dos usuários das 

ações e serviços de saúde, com atribuição de um número único válido em todo o território 

nacional (MS. PORT Nº 940, DE 28 DE ABRIL DE 2011).  

Sobre o sistema de cartão no SUS leia as assertivas abaixo. 

I -   Para implantação do cartão SUS, é necessária a construção de cadastros de usuários, de 

profissionais de saúde e de unidades de saúde.  

II -   Os usuários do SUS e os profissionais de saúde recebem um número nacional de 

identificação. 
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III -   O cadastramento de usuários e profissionais do SUS, tem o objetivo de organizar a rede 

de serviços de saúde nos municípios, estados e no âmbito nacional, mediante a 

modernização dos instrumentos de gerenciamento da atenção à saúde. 

IV -  O Cartão Nacional de Saúde é constituído por: cartão do usuário, cartão do profissional 

e uma infraestrutura de informação e telecomunicações.  

V- A Infraestrutura de informação e telecomunicações do cartão SUS tem função 

de captar, armazenar e transmitir as informações sobre os atendimentos 

realizados no nível Municipal. 
 

Marque a alternativa que apresenta as assertivas corretas: 

A)  I, II e III 

B)  II, III e IV 

C)  I, III e V 

D)  Todas as alternativas estão corretas 
 

QUESTÃO 19 
 

O objeto geral da Regulação da Atenção à Saúde é a produção de todas as ações de 

saúde e, em decorrência disto, tem objetos principais que fazem parte do SUS e precisam ser 

regulados (Brasil, 2006).  

De posse dessa afirmação leia as assertivas abaixo, que identificam os objetos principais 

que fazem parte da regulação da Atenção à saúde no SUS. 

I -  Os estabelecimentos (envolvendo estrutura física, equipamentos, profissionais, 

habilitação a graus de complexidade, etc.); 

II-  As conferências municipais, estaduais e nacionais de saúde 

III -  As relações contratuais; o exercício das profissões de saúde; a oferta e a demanda por 

serviços; 

IV-  Os protocolos assistenciais; os fluxos de atendimento; 

V-  Os serviços de saúde privados que atendam a população especializada; 
 

Marque a alternativa que apresenta as assertivas corretas: 

A)  I, II e III 

B)  II, III e IV 

C)  I, III e IV 

D)  II, III e V 

 

QUESTÃO 20 

 

A Lei 8080/1990, dispõe sobre as condições para a promoção proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, tratando também sobre 

princípios e diretrizes do SUS (Lei 8080). 

 No que concerne aos princípios e diretrizes do SUS, analise as alternativas abaixo: 

I- Na universalidade o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência a 

população sejam eles preventivos ou curativos; individuais ou coletivos; de baixa, média 

ou alta complexidade, deve ser sempre priorizada a população pauperizada a utilizar o 
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SUS, sempre em detrimento da população que dispõem de recursos financeiros e que 

possa ter acesso a saúde através de um plano de saúde privado, respeitando o princípio 

da constituição sempre quem menos tem. 

II- A Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral 

constitui um dos princípios, para que seja preservada a autonomia das pessoas, tanto na 

esfera moral como física, o tratamento oferecido a cada paciente deve ser único, 

respeitando as particularidades e peculiaridades de cada paciente e de cada tratamento 

realizado. 

III- A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema. 

IV- As ações e serviços públicos de saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no Art.198 da Constituição Federal, obedecendo ainda outros princípios, já os 

serviços privados contratados ou conveniados mesmo integrando o SUS, não são 

obrigados a atenderem as diretrizes previstas na constituição. 
 

Dentre as alternativas acima estão corretas: 

A)  I e II 

B)  I, II e III 

C)  II e III 

D)  II, III e IV  
 

QUESTÃO 21 
 

Nutrição Enteral é definida como alimento para fins especiais, com ingestão controlada 

de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, para uso 

por sonda ou via oral, industrializada ou não, exclusiva ou para complementar a alimentação de 

pacientes desnutridos ou não, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a 

síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas (Fonte: ANVISA, 2000) 

Sobre as indicações e contra indicações da utilização da nutrição enteral numere a 

coluna 2 de acordo com a coluna 1: 
 

Coluna 1 Coluna 2 

( 1 ) Indicação de Nutrição Enteral 

(    ) Doenças desmielinizantes 

(    ) Rebaixamento do nível de consciência 

(    ) Íleo Paralítico 

( 2 ) Contra indicação de Nutrição Enteral 
(    ) Pancreatite Aguda Grave 

(    ) Fístula Entérica de alto débito 
 

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta: 

A)  1, 1, 2, 2, 2 

B)  2, 2, 1, 1, 1 

C)  1, 2, 1, 2, 1 

D)  2, 1, 2, 1, 2 

 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=doen%C3%A7as+desmielinizantes&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwixhqGRmKLSAhUBGZAKHfQyB74QgQMIGDAA
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QUESTÃO 22 
 

O envelhecimento populacional está ocorrendo no mundo todo, principalmente em 

países em desenvolvimento como o Brasil. 

Sobre as alterações fisiológicas na composição corporal do idoso, marque a alternativa 

correta: 

A)  O ser humano apresenta redução da estatura de cerca de 3 cm por década a partir dos 

50 anos. 

B)  A perda de água corporal deve ser compensada com a recomendação hídrica de 20 

ml/kg/dia. 

C)  Nesta faixa etária, há diminuição da massa corporal e aumento da gordura abdominal. 

D)  A mudança ponderal recente deverá ser avaliada e considerada grave se for até 5% em 6 

meses. 
 

QUESTÃO 23 
 

As doenças Inflamatórias Intestinais são crônicas, de etiologia desconhecida e 

acometem o trato digestório, sendo de 2 formas mais comuns de apresentação: Retocolite 

Ulcerativa (RCU) e Doença de Crohn (DC) (Cuppari, 2015) 

Sobre esse assunto, avalie as afirmativas e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 

(  )     Na DC a inflamação é delimitada à mucosa do cólon, ocorrendo de forma contínua. A 

manifestação mais comum é a diarreia sanguinolenta. 

(  )    A nutrição Parenteral pode ser indicada como terapia coadjuvante na fase aguda para 

pacientes que não toleram a nutrição enteral 

(   )      A RCU tem como característica ser segmentar, podendo afetar desde a boca até o ânus. 

(  )     Na fase aguda da doença a dieta deve ser isenta de lactose, rica em fibra solúvel e com 

controle de mono e dissacarídeos. 
 

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta: 

A)  V – V- V- V 

B  F - F – F- F 

C)  V- F –V- F 

D)  F – V – F – V 
 

QUESTÃO 24 
 

A doença celíaca (DC) caracteriza-se pela presença de manifestações clínicas glúten – 

dependentes incluindo enteropatia, anticorpos específicos para doença celíaca e componente 

genético (KUPFER, 2012). 

Sobre este assunto avalie as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta: 

A)  Não existe padrão ouro para o diagnóstico da DC.  O diagnóstico baseia-se no quadro 

clínico do paciente. 

B)  As principais manifestações clínicas gastrintestinais da DC são: diarreia, obstipação, dor 

e distensão abdominal. 
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C)  O tratamento nutricional baseia-se na utilização de enzimas entéricas que irão auxiliar 

na digestão do Glúten e evitar as manifestações clínicas. 

D)  De acordo com o Codex Alimentarius pode ser considerado alimento sem Glúten aquele 

que possui teor dessa substância até 60 mg/kg. 
 

QUESTÃO 25 
 

O intestino dos mamíferos é colonizado por diferentes tipos de micro-organismos que 

apresentam relações simbióticas e compõem a microbiota intestinal que é considerado um 

órgão metabolicamente ativo. 

Sobre a relação da microbiota intestinal com o processo saúde - doença marque a 

alternativa correta: 

A)  A microbiota intestinal é formada a partir da introdução da alimentação complementar 

da criança e a disbiose neste período pode determinar a presença de doenças na fase 

adulta. 

B)  A disbiose intestinal está associada ao aumento da adipogênese por estimular a síntese 

de triglicerídeos de cadeia média que tem por ação a redução da secreção da grelina no 

intestino. 

C)  A microbiota intestinal produz ácidos graxos de cadeia curta a partir da fermentação de 

fibras não digeríveis. Os principais são: acetato, butirato e propionato. 

D)  O consumo de 30g/dia de frutoligossacarídeos produz alterações benéficas na 

microbiota intestinal e é indicado para auxiliar no aumento da permeabilidade 

intestinal. 
 

QUESTÃO 26 
 

As medidas antropométricas são de grande importância para a avaliação do estado 

nutricional de indivíduos. Por meio da antropometria, avalia-se crescimento e composição 

corporal (DUARTE; CASTELLANI, 2002). 

Em relação às medidas antropométricas, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as 

afirmativas abaixo: 

(   )  A estatura pode ser usada em associação com o peso na avaliação do estado nutricional, 

compondo o índice de massa corporal ou o índice peso/altura, ou ainda, no caso de 

crianças, quando associada à idade, formando o índice altura/idade. 

(   )  As medidas das circunferências sozinhas ou em combinação com as dobras cutâneas são 

medidas de crescimento e podem indicar o estado nutricional e o padrão de gordura 

corporal.  

(   )  A circunferência da cintura é medida no ponto médio entre a última costela e a crista 

ilíaca, com o avaliado em pé, em posição ortostática. Os pontos de corte são de 85cm 

para as mulheres e 100 cm para homens. 

 (   )  A espessura da dobra cutânea reflete a espessura da pele e tecido adiposo subcutâneo 

em locais específicos do corpo. A aferição da dobra cutânea é um método relativamente 

simples, de baixo custo e não invasivo. 
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Em seguida, escolha a alternativa que apresenta a sequência correta: 

A)  F – V – F – V  C)  V – F – V – V 
B)  F – F – V – V  D)  V – V – F – V  

 

QUESTÃO 27 
 

A incorporação de parâmetros subjetivos na avaliação nutricional dos pacientes 

hospitalizados tem se mostrado uma boa opção em razão de sua facilidade de execução, 

tornando-se, dessa forma, um método clínico de avaliação do estado nutricional que considera 

não apenas as alterações da composição corporal, mas também alterações funcionais do 

paciente (NOZAKI et al, 2013). 

Em relação a avaliação subjetiva global, responda verdadeiro (V) ou falso (F) as 

afirmativas abaixo.  

(  )  Tem como objetivo identificar o estado nutricional e consiste em um questionário que 

pode ser aplicado em entrevista à beira do leito com o paciente. Esse método não 

verifica pré-obesidade e obesidade, pois sua finalidade é analisar desnutrição. 

(  )  A avaliação subjetiva global já é rotineira na maioria dos hospitais e deve ser aplicada 

pelo profissional até 48 horas após a internação, com o propósito de diagnosticar o mais 

precocemente possível o estado nutricional do paciente. 

(  )  A avaliação subjetiva global diferencia-se dos demais métodos de avaliação nutricional 

utilizados na pratica clinica por englobar não apenas alterações da composição corporal, 

mas também alterações funcionais do paciente. 

(  )  Como esse método é baseado exclusivamente em critérios qualitativos, pequenas 

alterações do estado nutricional não são detectadas, embora os demais métodos 

objetivos usados na pratica clinica não apresentem precisão suficiente para detectar 

pequenas variações no estado nutricional. 
 

Em seguida, escolha a alternativa que apresenta a sequência correta: 

A)  F – V – F – V  

B)  F – F – V – V  

C)  V – V – V – V 

D)  V – F – V – F 
 

QUESTÃO 28 
 

O exame físico é parte integrante da avaliação do estado nutricional e é imprescindível 

para identificar sinais e sintomas clínicos que nortearão a conduta nutricional individualizada. É 

importante ressaltar que, em diversas circunstâncias, o exame físico é o único elemento para 

que seja possível a realização da intervenção nutricional (ROSA, 2008). 

Em relação ao exame físico realizado na avaliação nutricional, analise as afirmações a 

seguir: 

I-  Cabeça: é importante pesquisar atrofia da musculatura temporal, bem como perda da 

bola gordurosa de Bichart. 

II-  Pescoço: deve-se analisar perdas musculares com proeminência das regiões supra e 

infra-vasculares e da fúrcula esternal. 
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III-  Língua: pode apresentar-se lisa, inflamada, magenta, dolorosa ou com atrofia ou 

hipertrofia de papilas pode sugerir deficiência de riboflavina, niacina, ácido fólico, 

vitamina B12, piridoxina e ferro. 

IV-  Cabelos: avaliar o aspecto do cabelo se apresenta sem brilho, seco, despigmentado e 

quebradiço. Observar se existem áreas com alopecia. 
 

Escolha a alternativa que inclui as afirmações corretas: 

A) Somente as afirmativas I e II  

B)  Somente as afirmativas II e III  

C)  Somente as afirmativas III e IV  

D)  Todas as afirmativas são corretas 
 

QUESTÃO 29 
 

Crianças com algum transtorno de desenvolvimento ou até mesmo portadores de 

síndromes genéticas têm padrões de crescimento que diferem dos padrões das curvas de 

referência usualmente utilizadas. Essas crianças são mais bem avaliadas do ponto de vista 

nutricional, quando se utilizam padrões antropométricos próprios, adequados para seu 

crescimento e seu desenvolvimento (NOZAKI et al, 2013). 

Com relação à avaliação nutricional de crianças em situações especiais pode-se afirmar 

que: 

I -  A Síndrome de Down não apresenta características de crescimento e desenvolvimento 

diferentes quando comparadas às demais crianças, por isso não existe a necessidade de 

parâmetros antropométricos específicos.  

II -  A avaliação antropométrica de crianças com neuropatia crônica apresenta várias 

limitações e dificuldades, em razão da presença de deformidades musculoesqueléticas 

ou de espasmos musculares involuntários, que dificultam que a criança fique em pé.  

III-  As medidas de composição corporal não devem ser utilizadas em crianças com 

neuropatias crônicas, pois apresentam alterações na gordura corporal que também se 

encontra afetada pelo déficit neuromuscular.  
 

Está(ão) correta(s): 

A) Somente a afirmativa I  

B) Somente a afirmativa II  

C)  As afirmativas I e III  

D)  As afirmativas II e III  
 

QUESTÃO 30 
 

A hipertensão arterial é uma entidade multigênica, de etiologia múltipla, de 

fisiopatogenia multifatorial, que causa lesão dos chamados órgãos-alvo. O tratamento desta 

patologia compreende dois tipos de abordagem: o farmacológico, com uso de drogas anti-

hipertensivas; e o não farmacológico, que se fundamenta em mudanças de estilo de vida que 

favoreçam a redução da pressão arterial.  

Com base no texto acima é correto afirmar que: 
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A)  A recomendação de ingestão de potássio é de 6 gramas por dia não sendo necessária a 

suplementação deste eletrólito na dieta, podendo ser alcançada mediante maior 

consumo de alimentos ricos em potássio como frutas, leguminosas e vegetais. 

B)  A redução de peso é a maneira não-farmacológica mais efetiva para controlar a 

hipertensão e mesmo pequenas reduções têm diminuído significativamente a pressão, 

bem como os riscos cardiovasculares. 

C)  A suplementação de cálcio e magnésio tem benefícios para a redução da pressão 

arterial, devendo a dieta ser rica em leite e derivados, vegetais folhosos, sardinha e 

salmão fontes de cálcio e de cereais integrais, leguminosas e vegetais folhosos verde-

escuros fonte de magnésio. 

D)  A ingestão de bebidas alcoólicas devem ser desaconselhadas aos indivíduos hipertensos. 

No caso dos que fazem sua ingestão a recomendação é de 30 ml de etanol/dia para os 

homens e de 20ml de etanol/ dia para as mulheres. 
 

QUESTÃO 31 
 

Tendo em vista a importância do ferro nas necessidades corporais relacionadas às 

diversas etapas da vida, o consumo desse mineral torna-se imprescindível no crescimento e 

desenvolvimento infantil. O ferro é encontrado em vários alimentos, tanto de origem animal, 

como vegetal. Entretanto, o que precisa ser evidenciado é a capacidade do organismo em 

aproveitar este ferro oferecido para exercer as suas mais diversas funções, o que determina a 

sua biodisponibilidade, assim como, da presença de fatores facilitadores ou inibidores na dieta, 

principalmente em pessoas com anemia (COZZOLINO SF, 2012). 

Considerando os elementos facilitadores para absorção do ferro em uma refeição, 

assinale a alternativa correta: 

A)  Fígado acebolado, arroz, espinafre e suco de acerola. 

B)  Carne moída, macarrão, queijo ralado, brócolis e purê de batata.  

C)   Soja, arroz, grão de bico, beterraba e suco de maçã.  

D)   Frango assado, arroz integral, feijão, cenoura e pudim de leite.  
 

QUESTÃO 32 
 

A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades 

humanas. Os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves consequências 

para indivíduos e comunidades. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de 

vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz 

intervenção para redução da morbimortalidade infantil. 

Considerando a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento infantil, é 

correto afirmar que: 

A)  O colostro apresenta características específicas com maior efeito protetor do que 

nutricional, tendo menor teor de gordura e maior fator imunológico.  

B)  O colostro, é ideal para o recém-nascido, por sua alta concentração de gorduras sendo 

indicados principalmente para crianças nascidas com baixo peso. 
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C)  As fórmulas infantis são alimentos com o mesmo equilíbrio nutricional dos leite materno 

e devem ser introduzidos após os 06 meses quando a mãe retornar a jornada de 

trabalho. 

 D)  Apesar de ter inúmeros nutrientes presentes no leite materno, toda criança com menos 

de 06 meses em aleitamento materno exclusivo deve ser suplementada de ferro.  

 

QUESTÃO 33 
 

O expressivo aumento na prevalência da obesidade infantil tem determinado o 

incremento significativo dos casos de aparecimento de morbidades associadas a doença. A 

síndrome metabólica é uma condição clínica composta de anormalidades antropométricas, 

fisiológicas e bioquímicas associada a obesidade que predispõem os indivíduos a importantes 

alterações metabólicas (SBP, 2009). 

Considerando o aumento de doenças associadas a obesidade infantil, assinale a 

principal anormalidade metabólica associada ao excesso de gordura visceral. 

A)  Diabetes tipo I 

                 B)  Intolerância a Lactose  

C)  Hepatomegalia 

D)   Resistência Insulínica 
 

QUESTÃO 34 
 

A Alergia alimentar é caracterizada por reações imunológicas adversas que são 

desencadeadas por antígenos alimentares específicos. A alergia alimentar mais comum na faixa 

etária pediátrica é a relacionada à proteína do leite de vaca, pelo seu alto consumo de leites e 

derivados e potencial alergênico (VASCONCELOS, 2010). 

Na conduta nutricional para pacientes com alergia a proteína do leite de vaca, assinale a 

afirmação correta: 

A) Fórmula Infantil sem Lactose, Fórmula de aminoácidos livres e Fórmulas de partida. 

B) Fórmula infantil hidrolisada, fórmulas à base de soja, fórmulas sem lactose e fórmulas 

de aminoácidos livres.  

C) Fórmula extensamente Hidrolisada, Fórmula a base de proteína de Soja e Fórmula de 

Aminoácidos Livres. 

  D)   Fórmula de seguimento, fórmula sem Lactose e Fórmula de hidrolisado proteico. 
 

QUESTÃO 35 
 

A desnutrição e obesidade aparecem praticamente nas mesmas proporções em nosso 

país, refletindo, de certa forma, os extremos das condições de saúde e nutrição. O 

acompanhamento do estado nutricional de gestantes é importante para a determinação de 

ganho de peso excessivo ou insuficiente durante o processo gestacional. A avaliação 

antropométrica e anamnese realizada no pré natal é o meio mais acessível, não invasivo, rápido 

e recomendado para avaliar o estado nutricional durante a gestação. 

De acordo com as orientações nutricionais quanto às recomendações energéticas e 

ganho de peso para uma gestante, deve ser primeiramente avaliado(a):  
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A)  Alergias e intolerâncias alimentares 

B)  Preferência e aversão alimentar 

C)  IMC pré gestacional 

D)  Consumo de frutas e hortaliças na dieta 
 

QUESTÃO 36 
 

A terapia nutricional 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, devida 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 a administração de lipídios, 

tendo como causas: a dose diária total infundida e a velocidade de infusão da emulsão 

lipídica. 
 

QUESTÃO 37 
 

Pacientes com hepatopatias têm melhor prognóstico quando recebem adequada oferta 

nutricional, pois há melhora do aporte proteico, do estado nutricional e da imunidade.  

De acordo com a afirmativa, marque 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)  Na terapia nutricional via oral para o paciente com cirrose hepática avançada, 

recomenda-se oferecer lanche noturno para melhorar o estado catabólico, promovendo 

assim, aumento de proteína corporal equivalente ao ganho de aproximadamente 2kg de 

tecido magro mantido ao longo de 12 meses. 

C)  Prebióticos, probióticos e simbióticos não estão indicados para hepatopatas, pois 

aumentaram significativamente o índice fecal de bactérias produtoras de urease, 

promovendo o aumento dos níveis de amônia plasmática.  

D)  Suplementos a base de aminoácidos de cadeia aromática são indicados devido melhora 

do estado nutricional, qualidade de vida, redução do catabolismo protéico e melhora 

clínica da encefalopatia hepática.  
 

QUESTÃO 38 
 

A assistência nutricional ao paciente oncológico deve ser individualizada e incluir a 

avaliação nutricional, o cálculo das necessidades nutricionais, a terapia nutricional até o 
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seguimento ambulatorial, com o objetivo de prevenir ou reverter o declínio do estado 

nutricional. Assim como, evitar a progressão do quadro de caquexia, reduzir a proteólise e 

aumentar a resposta imune.  
 

De acordo com o texto acima, analise as questões a seguir: 

I -  Fórmulas enriquecidas com imunomoduladores devem ser prescritas de sete a dez dias 

antes de cirurgias oncológicas de grande porte, independente do estado nutricional; e o 

uso deve ser mantido em pacientes com desnutrição atual ou pregressa por mais sete 

dias após a cirurgia. 

II -  A Avaliação subjetiva global produzida pelo paciente (ASG-PPP), que tem como objetivo 

identificar os pacientes em risco ou já desnutridos e deve ser aplicada a qualquer 

momento da internação.  

III -  Os antioxidantes estão contra-indicados em doses acima das recomendadas pela DRI, 

visto que, alguns podem ser transformar em pró-oxidante, favorecendo o estresse 

oxidativo e promover ou até mesmo estimular a carcinogênese. 

IV -  Todos os pacientes oncológicos com sequelas do tratamento e implicações nutricionais 

devem ser acompanhados pelo ambulatório de nutrição. 
 

Assinale a alternativa que contém apenas as assertivas corretas:  

A)  II, III 

B)  II, III, IV 

C)  I, II, IV 

D)  I, III, IV 
 

QUESTÃO 39 
 

Nos últimos anos, observa-se aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade, 

atingindo proporções epidêmicas. 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 correta: 

A)  A síndrome metabólica é caracterizada pela resistência insulínica, aumento da 

lipogênese e diminuição da atividade lipolítica.  

B)  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). 

C)  Um dos critérios de diagnóstico utilizado pela Organização Mundial da Saúde é a 

microalbuminúria (excreção urinária ≥ 20mg/min). 

D)  A medida do quadril foi proposta como o melhor método para quantificação do risco da 

Síndrome relacionado ao excesso de tecido adiposo. 
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QUESTÃO 40 
 

As dietas hospitalares, além de serem classificadas em dietas com modificações na 

consistência, podem ser modificadas em nutrientes e em condições especiais.  

Em relação as suas indicações e características, correlacione a segunda coluna de acordo 

com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  

                       

COLUNA 1 COLUNA 2 

(1) Restrição de líquidos 

(   ) pacientes com doenças cardiovasculares, hipertensão arterial 

sistêmica, hipertensão portal, retenção hídrica, edema em razão de 

problemas cardiovasculares ou renais e cirrose hepática com ascite. 

 

(2) Úlcera péptica 

(   ) pacientes com insuficiência hepática, falência hepática, cirrose 

alcoólica, hepatite fulminante, insuficiência cardíaca congestiva, 

obstrução da veia cava inferior e condições renais graves. 

 

(3) Hipossódica 

(   ) dieta nutricionalmente completa, restrição de café, chá-mate ou 

preto, bebidas gaseificadas e álcool. Evitar extremos de 

temperaturas e leite puro como alimento exclusivo na ceia, ou 

última refeição do dia. 

 

(4) Gastrite 

(    ) dieta hipoprotéica, com restrição de sódio, potássio, fósforo e 

líquidos. 

 

(5) Insuficiência renal 

crônica sem tratamento 

dialítico 

(    ) dieta com consistência normal ou branda, 5-6 vezes ao dia, de 3 

em 3 horas, pequeno volume. Restrição de gorduras, temperos 

condimentados, frutas cítricas, café, chá-mate ou preto, bebidas 

gaseificadas e álcool. 

 

 

A)  3-2-1-4-5  

B)  2-1-3-5-4  

C)  3-1-2-5-4  

D)  3-1-2-4-5 

 

 


