
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 
(cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite 
ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, 
tinta preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno 
de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

NUTRICIONISTA 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 10. 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 
 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do 
atendimento básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 
quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 
senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os 
profissionais que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 
até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 
02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 
(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 
(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância 

da função emotiva ou expressiva. 
(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 
Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados 
sujeitos que possuem uma posição ideológica definida. 

 
03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 
ideia do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 
 
(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 
(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  
(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 
(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos 

estrangeiros.  
(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, 

à primeira pessoa do plural. 
 
04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 
por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 
 
(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 
(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 
(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 
(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 
(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 
05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 
pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 
(A) explicação; adição; finalidade.    (D)  contraste; contraste; causa. 
(B) adição; contraste; explicação.    (E)  contraste; contraste; explicação. 
(C) comparação; contraste; causa. 

 
06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho 

seguinte, está em desacordo com o uso culto da língua.  
 
“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 
(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 
(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 
(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 
(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 
(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 

 
 
07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre 

a forma verbal em destaque: 
 
(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo.   (D)  Constitui uma forma nominal do verbo. 
(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo.   (E)  Trata-se de um verbo no gerúndio. 
(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

 
08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das 

coisas que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. 
Assinale a opção CORRETA quanto ao uso da crase. 
 
(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 
(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 
(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 
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(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 
(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 
09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 
 

(A) Conativa.     (D)  Referencial. 
(B) Emotiva.     (E)  Fática. 
(C) Metalinguística. 

 
10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 
 

(A) tempo.     (D)  dúvida. 
(B) modo.      (E)  lugar. 
(C) negação. 

 
 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde 
das coletividades: 

 
(A) Atenção integral de saúde    (D)  Atenção primitiva de saúde 
(B) Atenção básica de saúde    (E)  Atenção à saúde da família 
(C) Atenção integralizada de saúde 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente 

instituído e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de 
recurso no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 
(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. (D)  Pacto de Gestão. 
(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. (E)  Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 
(C) A estratégia Saúde da Família. 

 
13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

 
(A) Conselho Deliberativo de Saúde   (D)  Conselho de Saúde 
(B) Comissão Colegiada de Saúde   (E)  Comissão de Diretos Humanos 
(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

 
14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 
saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 
(A) Estratégia Saúde da Família    (D)  Programa de Agente Comunitário de Saúde 
(B) Pacto pela Saúde      (E)  Política Nacional de Atenção Básica 
(C) Política Nacional de Medicamento  

 
15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 
estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele 
é composto por: 

 
(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 
(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 
(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 
(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 
(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 
um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que 
habita nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 
(A) Atuação Primária de Saúde    (D)  Diretrizes do Controle de Doenças 
(B) Vigilância em Saúde     (E)  Educação para Saúde 
(C) Rede de Saúde 

 
17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 
para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do 
SUS: 

 
(A) Programa de Atenção Básica    (D)  Sistema Unificado de Saúde 
(B) Programa Saúde Unificada    (E)  Estratégia da Saúde da Família 
(C) Programa de Saúde Pública 

 
18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, 

preservação da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto 
ao potencial dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 
(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 
(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 
(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 
(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 
(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 
19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 
dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 
(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  (D)  Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 
(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990.  (E)  Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 
(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

 
20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 
qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 
(A) Educação popular em saúde.    (D)  Determinação social de saúde. 
(B) Instrumento de gestão em saúde.   (E)  Educação, cidadania e saúde integral. 
(C) Educação em saúde. 

 
 
 
 
21. O termo „dieta‟ pode ser definido como um plano ou programa alimentar que atenda a todas as recomendações 

nutricionais de um indivíduo. Sobre isto, indique a opção INCORRETA. 
 

(A) A elaboração e a prescrição de um programa alimentar implicam que existe controle quantitativo e 
qualitativo dos alimentos e dos nutrientes que o indivíduo irá ingerir. 

(B) Um programa alimentar não pode ser estendido para outros indivíduos pelo fato de ter características 
individuais e específicas. 

(C) O programa alimentar é similar à alimentação habitual, na qual a ingestão de alimentos depende de alguns 
aspectos, tais como: hábitos alimentares; sensações como desejo e fome, e situação socioeconômica. 

(D) O programa alimentar de indivíduos também pode ser sistematizado para garantir acesso a todos os 
nutrientes de que o organismo humano necessita. 

(E) O programa alimentar deve ter, como base, o padrão alimentar do indivíduo, de modo a causar menor 
impacto psicológico possível e garantir a adesão à alimentação planejada. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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22. Diversos critérios são utilizados no planejamento e na análise de dietas. Marque a opção CORRETA para o 
critério que considera, além das leis da alimentação, a presença de alimentos de todos os grupos alimentares e 
a compensação entre as refeições. 

 
(A) Quantitativo 
(B) Qualitativo 
(C) Harmônico 
(D) Adequado 
(E) Variado 

 
23. Diversos índices são utilizados na avaliação da qualidade da dieta, como a densidade calórica, também 

denominada de densidade energética. Em relação ao referido índice, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) A densidade calórica é definida como a relação entre o valor calórico da dieta e seu peso, sem grama ou 
volume. 

(B) A definição da densidade calórica é útil para as situações em que há necessidade de recuperação do 
estado nutricional. 

(C) Para a perda de peso, são recomendadas dietas com baixa densidade calórica, ou seja, com volumes 
maiores, que representam reduzido aporte calórico. 

(D) Para o ganho de peso, são necessárias dietas com alta concentração calórica em relação ao volume de 
alimentos oferecidos. 

(E) Considerando-se os padrões alimentares brasileiros, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição 
(SBAN) recomenda que a densidade calórica para uma dieta normal para adolescentes, adultos e idosos 
seja de 1,2 a 2,6 Kcal por grama ou ml. 

 
24. De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentos devem compor a 

dieta diária, objetivando o fornecimento de calorias e nutrientes necessários ao bom estado nutricional. 
Considerando-se os grupos de alimentos, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde (2008), bem 
como de acordo com o valor nutritivo, marque a opção INCORRETA. 

 
(A) Os grãos, os tubérculos e as raízes são as principais fontes de carboidratos na alimentação do brasileiro. 

Os grãos contêm, na sua composição, cerca de 70% de carboidratos. As raízes e os tubérculos têm alta 
porcentagem de água e, portanto, contêm relativamente menor quantidade de carboidratos que os grãos, 
mas a maior parte da energia que proporcionam ainda é fornecida pelos carboidratos.  

(B) As frutas, os legumes e as verduras são ricos em vitaminas, minerais e fibras e devem estar presentes 
diariamente nas refeições, pois contribuem para a proteção à saúde e diminuição do risco de ocorrência 
de várias doenças. 

(C) As leguminosas são fundamentais para a saúde, por serem os alimentos de origem vegetal mais ricos em 
proteínas; quando cozidas, contêm 6% a 11% de proteína. 

(D) As carnes bovinas, de aves e de peixes contêm cerca de 40% de proteína, variando de 4% ou mais, para 
os animais selvagens e peixe de carne branca; e de 40% a 50%, para as carnes dos animais provenientes 
de produção pecuária. As carnes bovinas e de aves são fontes de vitaminas C, B6, B12, zinco e selênio de 
fácil absorção. 

(E) O leite e derivados, principais fontes de cálcio na alimentação; e as carnes, aves, peixes e ovos, fontes de 
proteínas de alto valor biológico, fazem parte de uma alimentação nutritiva que contribui para a saúde e 
para o crescimento saudável. Os tipos e as quantidades desses alimentos devem ser adequados às 
diferentes fases do curso da vida. 

 
25. A alimentação saudável é uma ferramenta importante para a promoção da saúde. Para sua obtenção, faz-se 

necessária a utilização de técnicas de preparo e cocção que possibilitem melhor aproveitamento, mais fácil 
digestão, melhoria das características sensoriais e maior absorção dos nutrientes dos alimentos pertencentes 
aos diversos grupos. Nesse contexto, analise as proposições. 

 
I. As leguminosas secas devem ser submetidas à higienização, a lavagem com água em abundância; à 

maceração, ao molho em água na proporção de 3:1 (água: grão) por 8 a 12 horas, em temperatura de até 
25°C. Na cocção eficiente, são obtidos grãos macios e fracionados em meio de cocção espesso; 

II. No preparo de arroz, é recomendada a higienização com água em abundância para eliminar defensivos e 
partículas de amido produzidos no refino, que podem comprometer a cocção, ocasionando gelatinização 
excessiva, interferindo, assim, na sua consistência; 

III. Preferencialmente, as hortaliças (verduras e os legumes) devem ser manipuladas inteiras. Para evitar a 
perda de nutrientes por lixiviação e por exposição à luz e ao ar, a etapa de corte deve ser após o 
cozimento; 
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IV. As frutas devem ser higienizadas imediatamente antes de serem estocadas. O corte das frutas expõe o 
seu conteúdo ao ar e à luz, dando início à perda de nutrientes lábeis. Portanto, a melhor estratégia para 
servir frutas é proceder ao corte no maior intervalo de tempo até o consumo, bem como submeter a fruta 
ao processo de cocção;  

V. O corte da carne bovina deve ser feito com seccionamento transversal das fibras musculares. Diferentes 
músculos de um mesmo animal fornecem cortes de carne com características sensoriais distintas. 

 
Marque a opção CORRETA. 

 
(A) Somente os itens I, II, III estão corretos.  (D)  Somente os itens I, III, IV estão corretos. 
(B) Somente os itens II, III, V estão corretos.  (E)  Somente os itens I, IV, V estão corretos. 
(C) Somente os itens II, IV, V estão corretos. 

 
26. O uso de solução detergente em contato direto com as sujidades tem como objetivo separá-las das superfícies 

a serem higienizadas, dispersá-las e prevenir nova deposição sobre as superfícies. Para alcançar a eficácia 
desejada na limpeza, é necessário que se conheçam as características dos detergentes. No que diz respeito 
aos detergentes, marque a opção INCORRETA. 

 
(A) Os detergentes emulsificadores são utilizados no procedimento de higienização com a finalidade de 

dispersar as gorduras. 
(B) Os detergentes alcalinos removem os resíduos proteicos e gordurosos das superfícies. Sua aplicação é 

sempre efetuada na concentração de 5% em água a 60ºC. 
(C) Os detergentes tensoativos são conhecidos como sintéticos apresentam em sua fórmula grupos polares 

hidrofílicos. 
(D) Os detergentes ácidos são utilizados quando existe a possibilidade de formação de incrustações minerais, 

como as de água dura. 
(E) Os detergentes emulsificantes permitem a dispersão de dois líquidos não miscíveis. 

 
27. Os procedimentos de higienização em alimentos não devem interferir nas propriedades nutricionais e 

sensoriais, mas garantir a preservação de sua pureza e suas características microbiológicas. Sobre este 
procedimento, marque a opção INCORRETA. 

 
(A) Os folhosos devem ser colocados em imersão com água clorada, utilizando concentração entre 250 a 

300ppm (mg/l) por 20 minutos. 
(B) Como etapa final do processo de higienização de vegetais, o Codex Alimentarius diz que tudo que sofre 

atuação de produtos químicos deve ser enxaguado com água potável. 
(C) A lavagem folha a folha de vegetais elimina resíduos orgânicos que possam interferir inibindo a ação 

desinfetante na etapa de desinfecção. 
(D) A água sanitária sem procedência, o permanganato de potássio e outros produtos são considerados 

tóxicos para a finalidade de higienização de alimentos. 
(E) Enxaguar os folhosos em vinagre a 2% por 15 minutos é considerado um procedimento adequado. 

 
28. O armazenamento de alimentos em uma Unidade de Alimentação e Nutrição é uma etapa que deve seguir 

regras criteriosas para garantir a qualidade do alimento produzido. Sobre isto, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Os alimentos perecíveis devem cumprir os critérios de temperaturas, os congelados com: -10°C com 
tolerância até -12°C. 

(B) Os alimentos podem estar em contato direto com plástico reciclado, exceto papel e papelão. 
(C) A ventilação deve ser adequada para os produtos de prateleiras, mantendo-os distantes do forro no 

mínimo 60 cm e afastados da parede 35 cm. 
(D) Os diferentes gêneros alimentícios dever ser armazenados num mesmo refrigerador, respeitando a 

seguinte disposição: alimentos prontos para consumo nas prateleiras inferiores e alimentos crus nas 
prateleiras superiores. 

(E) Os alimentos devem ser refrigerados ou congelados em volumes com altura máxima de 15cm, com peças 
de até 3kg. 

 
29. O dessalgue de carnes é uma técnica utilizada para retirada do sal. Nas boas práticas é recomendado que seja 

realizado de forma segura para que não ocorra contaminação. No que diz respeito ao modo como é realizado o 
dessalgue, marque a opção CORRETA. 

 
(A) Em água sob refrigeração de até 10ºC. 
(B) Em água sob temperatura ambiente. 
(C) Com troca de água no máximo a 25ºC ou a cada 4 horas. 
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(D) Através de fervura e troca de água a cada 5 horas. 
(E) Com troca de água no máximo a 21ºC a cada 5 horas. 

 
30. O modelo transteórico tem sido proposto como estratégia para avaliar estágios de mudança de comportamento 

em intervenções nutricionais. Esse modelo atende a dois propósitos, um que permite direcionar a intervenção 
para cada um dos cinco estágios de mudança e outro em que os estágios podem ser utilizados como indicador 
dos efeitos de uma intervenção. Para cada estágio de mudança orienta-se o foco da intervenção. Sendo assim, 
assinale a opção CORRETA considerando o estágio de mudança e o foco da intervenção. 

 

ESTÁGIO DE MUDANÇA FOCO DA INTERVENÇÃO 

(A) Pré-contemplação  
Aumentar a confiança na própria habilidade do indivíduo para adotar as 
recomendações nutricionais em sua alimentação. 

(B) Contemplação  
Aumentar o conhecimento sobre alimentação saudável e a consciência do 
indivíduo sobre sua prática alimentar inadequada. 

(C) Preparação  
Treinar as habilidades do indivíduo para alterar o comportamento por mais 
tempo. 

(D) Ação  Definir o plano de ação que será implementado nos próximos 30 dias. 

(E) Manutenção  Desenvolver a habilidade do indivíduo para enfrentar novas dificuldades. 

 
31. O aconselhamento nutricional tem sido objeto de atenção em alguns programas e serviços de saúde. O 

aconselhamento não diretivo ou centrado na pessoa baseia-se na premissa de que uma escuta empática por 
parte do conselheiro tem, por si só, um efeito facilitador do processo de autoexploração e mudança de 
comportamento. Com base na literatura e na experiência, consideram-se três etapas para o aconselhamento 
centrado na pessoa. Sobre esse aspecto, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) O reconhecimento do outro e a construção do vínculo são a primeira etapa, momento em que o 

nutricionista deve ajudar a explorar seus pensamentos e sentimentos sobre a mudança do 
comportamento. 

(B) O planejamento de um futuro diferente é a segunda etapa, a qual se caracteriza pela escuta da fala livre 
do indivíduo, comunicação e questionamentos face a face. 

(C) O preparo para a ação é a terceira etapa e caracteriza-se pela expectativa do indivíduo em receber uma 
orientação ou recomendação diretiva, ou seja, é o momento em que o nutricionista elabora o cardápio ou a 
dieta. Esta etapa nesse sentido pode causar certa ansiedade por ele não estar acostumado com a 
orientação não diretiva. 

(D) O reconhecimento do outro e a construção do vínculo é a primeira etapa na qual o nutricionista deve 
encorajar o indivíduo à elaboração mental do seu problema, favorecendo a identificação e discussão de 
possíveis mudanças. 

(E) O planejamento de um futuro diferente é a segunda etapa, na qual o nutricionista deve captar o estado 
emocional do indivíduo. 

 
32. A educação alimentar e nutricional (EAN) é um campo de ação da segurança alimentar e nutricional e da 

promoção da saúde e tem sido considerada uma estratégia fundamental para a prevenção e controle dos 
problemas alimentares e nutricionais contemporâneos. Para subsidiar as suas ações, surge o Marco de 
Referência de EAN para as políticas públicas, que tem, como objetivo, promover um campo comum de reflexão 
e orientação da prática. Dentre os princípios para o direcionamento das ações da EAN, destacam-se: 

 
(A) Sustentabilidade social, ambiental e econômica; abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade; 

saúde e assistência social. 
(B) A comida e o alimento como referências; valorização da culinária enquanto prática emancipatória; 

valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a 
legitimidade dos saberes de diferentes naturezas. 

(C) A promoção do autocuidado e da autonomia; intersetorialidade; saúde e assistência social. 
(D) A educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos 

sujeitos; segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento agrário. 
(E) Planejamento, avaliação e monitoramento das ações de agricultura, educação, abastecimento e meio 

ambiente. 
 
33. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem, como propósito, a melhoria das condições de 

alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares 
adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos 
relacionados à alimentação e nutrição. Para o alcance desses propósitos, suas diretrizes destacam: 

 
(A) Seis linhas de ações capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. 
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(B) Sete linhas de ações capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. 
(C) Oito linhas de ações capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. 
(D) Nove linhas de ações capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. 
(E) Dez linhas de ações capazes de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. 

 
34. A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) constitui-se em uma linha de ação da PNAN, sendo 

uma das vertentes da promoção à saúde. A sua implantação fundamenta-se nas dimensões de incentivo, 
apoio, proteção e promoção da saúde e deve combinar iniciativas focadas em: 

 
(A) Políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde, nos quais indivíduo e a 

comunidade possam exercer o comportamento saudável. 
(B) Aquisição e distribuição de insumos para prevenção e tratamento das carências nutricionais específicas. 
(C) Adequação de equipamentos e estrutura física dos serviços de saúde para realização das ações de 

vigilância alimentar e nutricional. 
(D) Garantia de processo de educação permanente em alimentação e nutrição para trabalhadores de saúde. 
(E) Garantia de processos adequados de trabalho para a organização da atenção nutricional no SUS. 

 
35. A aferição do peso de indivíduos hospitalizados se constitui em um procedimento indispensável ao cuidado 

nutricional, porque a perda de peso involuntária é uma importante informação para avaliar a gravidade do 
problema de saúde em virtude de sua elevada correlação com a mortalidade. A porcentagem de perda de peso 
obtida em relação ao tempo, por sua vez, é classificada segundo a significância da redução do peso. Com base 
neste contexto, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Considera-se perda de peso significativa, aquela cuja porcentagem é maior do que 2% em uma semana. 
(B) Considera-se perda de peso significativa, aquela cuja porcentagem é igual a 5% em três meses. 
(C) Considera-se perda de peso grave, aquela cuja porcentagem é igual a 7,5% em três meses. 
(D) Considera-se perda de peso grave, aquela cuja porcentagem é maior do que 5% em três meses. 
(E) Considera-se perda de peso grave, aquela cuja porcentagem é igual a 10% em seis meses. 

 
36. A subnutrição tem efeito adverso no prognóstico dos pacientes hospitalizados com problemas clínicos e 

cirúrgicos. O kwashiorkor é um tipo de subnutrição proteica que ocorre na presença de processo inflamatório 
decorrente de lesões agudas, como sepse e trauma ou doenças crônicas. Sobre diferentes métodos de 
diagnóstico nutricional baseados em indicadores de subnutrição e inflamação que são utilizados com pacientes 
hospitalizados, marque a opção INCORRETA. 

 
(A) A anamnese completa é indicada para identificar os mecanismos responsáveis pelo risco de subnutrição, 

entre eles, ingestão inadequada de alimentos, alteração da absorção, diminuição da utilização. 
(B) Para o diagnóstico laboratorial, é recomendado realizar dosagem de albumina ou pré-albumina na 

suspeita de subnutrição, porém, os resultados devem ser interpretados com cuidado, porque, na presença 
de processos inflamatórios, estas proteínas estarão aumentadas. 

(C) As medidas antropométricas mais utilizadas para realizar o diagnóstico nutricional na prática clínica são: 
peso, estatura, dobra cutânea triciptal, circunferência muscular do braço e porcentagem de perda de peso 
em relação ao tempo. 

(D) O Questionário Quantitativo de Frequência de Consumo Alimentar (QQFCA) pode ser utilizado com o 
objetivo de obter registro retrospectivo da ingestão alimentar e identificar a quanto tempo o paciente vem 
apresentando redução ou alteração na ingestão alimentar. 

(E) O exame físico é realizado com o objetivo identificar a deficiência de nutrientes, a presença de edema e de 
alterações em partes do organismo que apresentam turnover celular mais rápido, como a boca, cabelo, 
língua e pele. 

 
37. O nutricionista atendeu, numa unidade de saúde do SUS, um homem com 26 anos de idade, hipertenso, 

diabético, Índice de Massa Corporal (IMC) 32,73kg/m
2
, circunferência da cintura 105cm, glicemia de jejum 

331mg/dL, colesterol total 205 mg/dL, HDLc 29 mg/dL e triglicérides 467 mg/dL. De acordo com o III Painel de 
Tratamento de Adulto do Programa Nacional sobre Colesterol (ATP III), este homem é portador de síndrome 
metabólica. As razões para este diagnóstico são, EXCETO: 

 
(A) Porque apresenta obesidade classe I segundo o IMC. 
(B) Porque apresenta glicemia de jejum > 100 mg/dL. 
(C) Porque apresenta triglicérides >150 mg/dL. 
(D) Porque apresenta HDLc < 40 mg/dL. 
(E) Porque é hipertenso. 
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38. A concentração plasmática de diferentes proteínas tem sido utilizada para avaliar o metabolismo proteico 
corporal. Sobre o perfil da proteína sérica ideal no diagnóstico da deficiência proteica em sua fase inicial, 
marque a opção CORRETA. 

 
(A) Ritmo rápido de catabolismo, como o da transferrina. 
(B) Pool total grande, como o da albumina. 
(C) Meia vida longa, como a do transtiretina ou pré-albumina. 
(D) Ritmo de síntese elevado, como o da proteína transportadora do retinol (RBP). 
(E) Ritmo de catabolismo rápido, como o da albumina. 

 
39. Observações laboratoriais e clínicas têm demonstrado que a gravidade e o prognóstico das infecções são 

agravados pela má nutrição. Logo, nos estados febris, há aumento das necessidades vitamínicas, 
especialmente de: 

 
(A) Ácido nicotínico, vitamina D e vitamina K. 
(B) Ácido ascórbico, vitamina A e ácido pantotênico. 
(C) Ácido ascórbico, vitamina A e vitaminas do complexo B. 
(D) Vitamina D, vitaminas do complexo B e vitamina E. 
(E) Ácido nicotínico, vitamina E e vitamina A. 

 
40. Tendo em vista a alta incidência de anemia ferropriva, especialmente em crianças menores de 02 anos e em 

gestantes, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), com o propósito de prevenir e tratar as 
deficiências nutricionais, tornou obrigatória, desde 2002, a fortificação das farinhas de trigo e milho, que são 
alimentos de baixo custo e de consumo frequente pela população. Neste contexto, visando atender aos 
propósitos da PNAN e avaliar a política de fortificação, é necessário que, nos diversos níveis do sistema de 
saúde, seja contínuo o monitoramento: 

 
(A) dos teores de ferro e ácido fólico dos alimentos fortificados e do consumo desses alimentos pela 

população. 
(B) dos teores de ferro nos alimentos fortificados, do consumo desses alimentos e da prevalência da anemia 

ferropriva na população.  
(C) dos teores de ferro, vitamina C e ácido fólico dos alimentos fortificados e do consumo desses alimentos 

pela população. 
(D) do consumo alimentar e da prevalência de anemia ferropriva nos grupos populacionais vulneráveis. 
(E) do consumo de alimentos fortificados e da prevalência de anemia ferropriva nos diferentes grupos 

populacionais. 
 
41. No tratamento dietético oferecido ao paciente com hipertensão arterial sistêmica, recomenda-se estimular a 

ingestão de alimentos ricos em potássio, uma vez que esse mineral 
 

(A) tem efeito natriurético, vasodilatador direto, estimulador da síntese de tromboxano e estimulador a 
liberação de renina. 

(B) tem efeito natriurético, vasodilatador direto, inibidor da síntese de tromboxano e inibidor da liberação de 
renina. 

(C) é laxante, calmante e melhora a contratilidade cardíaca. 
(D) tem efeito natriurético, vasodilatador indireto, inibidor da síntese de tromboxano e estimulador da liberação 

de renina. 
(E) é laxante, calmante e piora a contratilidade cardíaca. 

 
42. Em relação à dieta para pacientes com esofagite resultante de refluxo gastroesofágico, analise as assertivas a 

seguir.  
 

A dieta deve ser hipolipídica, contribuindo com até 20% do valor calórico total, devendo-se evitar 
alimentos e preparações gordurosas  

PORQUE 
os lipídeos estimulam a liberação da colecistoquinina, hormônio que diminui a pressão do esfíncter 
esofágico inferior.  

 
Acerca das assertivas acima, assinale a opção CORRETA. 
 
(A) As duas assertivas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
(B) As duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 
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(C) A primeira assertiva é uma proposição verdadeira, mas a segunda é uma proposição falsa. 
(D) A primeira assertiva é uma proposição falsa, mas a segunda é uma proposição verdadeira. 
(E) As duas asserções são proposições falsas.  

 
43. Paciente do sexo masculino, 59 anos de idade, com alto risco para doença arterial coronariana, compareceu ao 

ambulatório de nutrição para consulta. As orientações nutricionais para esse paciente, no sentido de reduzir o 
colesterol plasmático total, devem sugerir: 

 
(A) Reduzir consumo de gorduras totais e de açúcares simples e aumentar a ingestão de leite integral e frutas. 
(B) Aumentar o consumo de ácidos graxos monoinsaturados e de proteína vegetal e manter a ingestão de 

laticínios integrais. 
(C) Substituir as carnes por alimentos e laticínios integrais, aumentar o consumo de fibra dietética e reduzir o 

consumo de frituras. 
(D) Retirar a gordura aparente das carnes, substituir os laticínios integrais por desnatados e reduzir a ingestão 

de gorduras hidrogenadas.  
(E) Aumentar a ingestão de alimentos ricos em ácidos graxos polinsaturados, reduzir a ingestão de açúcares 

simples e diminuir o número de refeições por dia. 
 
44. Sobre as dietas de muito baixo valor calórico utilizadas para a perda de peso em pacientes obesos, é 

INCORRETO afirmar: 
 

(A) A recomendação calórica deve ser na faixa de 400 a 800 Kcal. 
(B) Recomenda-se que seja utilizada, por período máximo de 4 semanas, em pacientes internados. 
(C) É indicada em casos de obesidade mórbida. 
(D) É indicada quando há a necessidade de perda de peso rápida. 
(E) Deve ser a primeira tentativa quando se pretende perder peso sem a utilização de medicamentos. 

 
45. O tratamento conservador de pacientes com doença renal crônica (DRC) constitui a primeira fase da 

terapêutica nutricional, compreendendo a adoção de medidas para retardar a progressão da doença. Com 
relação ao tratamento conservador da DRC, avalie as duas assertivas a seguir: 

 

O emprego da restrição proteica em estágios avançados da DRC é recomendado 
PORQUE 

a restrição proteica impede a progressão da doença, melhorando o quadro clínico característico da 
uremia. 

 
Acerca das assertivas acima, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) As duas assertivas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
(B) As duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da 

primeira. 
(C) A primeira assertiva é uma proposição verdadeira, mas a segunda é uma proposição falsa. 
(D) A primeira assertiva é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. 
(E) As duas assertivas são proposições falsas.  

 
46. A frequência de Diabetes Mellitus (DM) está assumindo proporções epidêmicas na maioria dos países, 

configurando-se como um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo. Considerando os aspectos 
epidemiológicos da doença, analise os itens a seguir. 

 

I. O número de indivíduos diabéticos está aumentando devido ao crescimento e ao envelhecimento 
populacional, à maior urbanização, à crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como à 
maior sobrevida de pacientes com DM;  

II. Alterações no estilo de vida, com ênfase na alimentação e no aumento da atividade física, associam-se a 
acentuado incremento na prevalência de Diabetes Mellitus tipo 2; 

III. O bom controle metabólico do Diabetes Mellitus previne o surgimento ou retarda a progressão de suas 
complicações crônicas, particularmente as microangiopáticas. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 

(A) Somente os itens I e II estão corretos.   (D)  Os itens I, II e III estão corretos. 
(B) Somente os itens I e III estão corretos.  (E)  Os itens I, II e III estão incorretos. 
(C) Somente os itens II e III estão corretos. 
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47. A restrição de líquidos e de sódio continua sendo uma das bases do tratamento dietético do paciente com 
insuficiência cardíaca. Embora essa restrição seja variável, dependendo da classe funcional e da condição 
clínica do paciente, é recomendado que a ingestão de líquidos e de sal não ultrapasse, respectivamente: 

 

(A) 3.000 mL e 6 g, em 24 horas.    (D)  1.500 mL e 5 g, em 24 horas. 
(B) 3.000 mL e 5 g, em 24 horas.    (E)  2.500 mL e 6 g, em 24 horas. 
(C) 1.500 mL e 2 g, em 24 horas. 

 
48. Em relação à terapêutica nutricional para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, as práticas 

abaixo relacionadas são orientadas para ajudar na aceitação da alimentação na presença de dispneia grave, 
EXCETO: 

 
(A) Pequeno volume por refeição e fracionamento aumentado. 
(B) Alimentos de consistência pastosa para facilitar mastigação e deglutição. 
(C) Alimentos de fácil digestibilidade e que não possibilitem a flatulência. 
(D) Sentar durante as refeições, se possível. 
(E) Alimentação nasogástrica. 

 
49. Jovem do sexo feminino, 21 anos, é encaminhada ao consultório de uma nutricionista para atendimento, 

apresentando diagnóstico de bulimia nervosa e depressão. A paciente relata que já sofreu duas internações em 
razão do quadro apresentado, chegando a pesar 43kg na época. Na ocasião, apresentava até 10 episódios 
bulímicos por dia. Atualmente, está em uso de medicação à base de lítio. Paciente refere alterações no paladar 
e no hábito intestinal (obstipação); refere ser etilista social e já fez uso de drogas. Está em tratamento 
psicológico e relata fazer atividade física três vezes por semana, por 5h/dia. A avaliação antropométrica 
mostrou os parâmetros apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Parâmetros da Avaliação Antropométrica 

Dados Antropométricos Valor Encontrado 

Peso atual (kg) 
Peso desejado (kg) 
Altura (m) 
Compleição 
Circunferência do braço (cm) 
Dobra cutânea do tríceps (mm) 
Circunferência muscular do braço (cm) 

52,5 
52 
1,69 
Média 
24,5 
8 
22 

 
De acordo com o caso apresentado, os cuidados dispensados ao paciente, devem ser. 

 
(A) Tendo em vista que o foco principal é a restauração do peso, preconiza-se: dieta hipercalórica, correção 

das sequelas da desnutrição, normalização dos padrões alimentares e promoção de uma atitude saudável 
em relação à comida e peso. 

(B) Recomenda-se ganho de peso de 900g – 1,3 kg/semana quando o paciente encontra-se em enfermaria e 
no ambulatório de 250 – 450 g/semana. 

(C) O foco é reduzir os episódios de compulsão alimentar e purgação. O seguimento nutricional deve ser feito 
mesmo em pacientes com peso adequado, com o objetivo de organizar sua alimentação e correção das 
deficiências nutricionais. 

(D) Indica-se internação quando o peso for inferior a 75% do mínimo esperado, IMC abaixo da faixa de 13 a 
14kg/m 

2
. 

(E) O tratamento ambulatorial é indicado em situações de hipotensão grave, bradicardia, hipotermia. 
 
50. Com relação aos critérios diagnósticos para anorexia nervosa e bulimia nervosa, definidos pela CID-10, 

assinale a opção que permite o diagnóstico de um (a) jovem com anorexia nervosa. 
 

(A) Manutenção do peso abaixo de 85% e comportamentos compensatórios recorrentes. 
(B) Há preocupação constante com o comer e desejo irresistível por comida e o (a) paciente sucumbe a 

episódios de hiperfagia. 
(C) Exercício físico excessivo, transtorno dismórfico corporal (TDC) estabelece para si um limiar de peso bem 

abaixo do peso saudável. 
(D) O (a) paciente impõe baixo limiar de peso para si e um transtorno endócrino envolvendo o eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal manifestado em mulheres com amenorreia.  
(E) Episódios recorrentes do comer compulsivo e distorção da imagem corporal. 

 


