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LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar
dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma
é a correta.

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão
impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL
ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma 
marcação, terá pontuação zero.

5. Estas provas terão quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição das
respostas para o cartão-resposta.

6. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de seu início e
mediante autorização do aplicador de prova. 

7. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material
utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando a oferta de serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS) for insuficiente para garantir a cobertura assistenci-
al à população de uma determinada área, este poderá re-
correr aos serviços ofertados pela iniciativa privada, cuja
participação complementar 

(A) prevê que os critérios e valores para a remuneração
de serviços sejam estabelecidos pela direção estadu-
al do SÚS e aprovados pelo Conselho Nacional de
Saúde.

(B) deve ser formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público. 

(C) abrange as instituições  de saúde em iguais  condi-
ções de preferência, sejam elas entidades privadas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos.

(D) facilite a inclusão de seus proprietários, administra-
dores e dirigentes em cargos de chefia ou função de
confiança no SUS. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos necessários à realização das finalidades do
Sistema Único de Saúde são

(A) provenientes do orçamento da seguridade social.

(B) previstos pela direção nacional,  com a participação
dos Ministérios da Saúde e do Planejamento.

(C) liberados independentemente das metas da Lei  de
Diretrizes Orçamentárias. 

(D) implementados pelo financiamento das atividades de
pesquisa e desenvolvimento científico em saúde. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incidência e a prevalência são as diferentes formas de
medir a ocorrência de doenças nas populações. A preva-
lência refere-se ao número de casos encontrados em uma
população definida em um determinado ponto no tempo.
O aumento da taxa de prevalência de uma doença pode
ser influenciado por alguns fatores, tais como:

(A) maior letalidade, diminuição da incidência, emigração
de casos e aumento da taxa de cura.

(B) menor duração, redução de casos novos, imigração
de susceptíveis e melhora dos recursos diagnósticos.

(C) menor número de casos novos, aumento da taxa de
cura, imigração de pessoas sadias e menor duração.

(D) maior duração, imigração de casos, aumento da inci-
dência e emigração de pessoas sadias. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos
serviços de saúde se inicia  pelas portas de entrada do
SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada,
de acordo com a complexidade do serviço. São considera-
das Portas de Entrada nas Redes de Atenção à Saúde os
serviços de atenção

(A) primária,  de urgência e emergência,  psicossocial  e
especiais de acesso aberto.

(B) secundária,  terciária,  ambulatorial  e  especiais  de
acesso aberto.

(C) terciária, hospitalar,  de urgência, emergência e am-
bulatorial. 

(D) hospitalar, primária, psicossocial e ambulatorial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das
ações da atenção básica, em 2008 foram criados os Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF), que são 

(A) responsáveis pela revisão da prática do encaminha-
mento de usuários para outros tipos de atendimento
com base  nos  processos  de referência,  ampliando
este serviço com acompanhamento integral longitudi-
nal de responsabilidade da equipe de Atenção Bási-
ca/Saúde da Família,  atuando no fortalecimento de
seus atributos e no papel de coordenação do cuidado
no SUS. 

(B) classificados em duas modalidades, NASF 1 e NASF
2, sendo possível a implantação das duas modalida-
des de forma concomitante nos Estados, Municípios
e no Distrito Federal. 

(C) constituídos por equipes compostas de profissionais
de diferentes áreas de conhecimento e devem atuar
em parceria com os profissionais das equipes Saúde
da Família (ESF). 

(D) considerados como porta  de entrada do sistema e
devem atuar de forma integrada à rede de serviços
de saúde, a partir das demandas identificadas no tra-
balho conjunto com as equipes Saúde da Família. 

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à atenção integral à saúde de adolescen-
tes e jovens, os processos de trabalho desenvolvidos pela
Estratégia de Saúde da Família são essenciais. Dentre as
diretrizes para viabilizar  esta assistência,  três eixos são
fundamentais, quais sejam:

(A) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral à saúde sexual e saúde reprodu-
tiva e atenção integral no uso abusivo de álcool e ou-
tras drogas por pessoas jovens. 

(B) atenção integral à saúde sexual e saúde reprodutiva,
atividades grupais de Educação em Saúde e acom-
panhamento do desenvolvimento escolar. 

(C) atenção integral  na assistência aos adolescentes e
jovens vítimas de qualquer tipo de violência, acompa-
nhamento do desenvolvimento escolar e atividades
grupais de Educação em Saúde. 

(D) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral na assistência aos adolescentes
e jovens vítimas de qualquer tipo de violência e aten-
ção integral no uso abusivo de álcool e outras drogas
por pessoas jovens.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia foi definida como o estudo da distribuição
e dos determinantes de estados ou eventos relacionados
à saúde em populações específicas e sua aplicação na
prevenção  e  no  controle  dos  problemas  de  saúde.  De
acordo com Bonita, Beaglehole e Kjellstrom (2010), neste
conceito o termo ´´determinantes`` refere-se a

(A) vigilância dos casos, observação e análise das situa-
ções de agravo à saúde quanto ao tempo, pessoas,
lugares e grupos de indivíduos afetados. 

(B) fatores  que  afetam o  estado  de  saúde,  dentre  os
quais os fatores biológicos, químicos, físicos, sociais,
culturais, econômicos, genéticos e comportamentais. 

(C) doenças, causas de óbito, hábitos comportamentais,
aspectos  positivos  em  saúde,  reações  a  medidas
preventivas, utilização e oferta de serviços de saúde. 

(D) indivíduos com características específicas como, por
exemplo, crianças menores de cinco anos e as ações
de promoção, proteção e restauração à saúde.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a evolução da trajetória das Políticas de Saúde
no Brasil ocorreram fatos históricos que foram determinan-
tes para o atual modelo de assistência à saúde da popula-
ção. O período que se iniciou a partir de 1992 foi marcado
pela  edição  das  Normas  Operacionais  Básicas  (NOB).
Quanto às NOB tem-se que 

(A) são instrumentos legais cujos objetivos são: regular a
transferência de recursos financeiros da União para
os estados, planejar as ações de saúde e os meca-
nismos de controle social dos municípios e estabele-
cer os modelos gerenciais e administrativos a serem
aplicados ao sistema de saúde em todos os níveis. 

(B) a 01/93 criou critérios e categorias diferenciadas de
gestão para a habilitação dos estados e municípios,
e independentemente do tipo de gestão implantado,
ou seja, gestão incipiente, parcial ou semi-plena, os
critérios de repasse dos recursos financeiros aos es-
tados e municípios seriam semelhantes. 

(C) a 01/91 redefiniu a lógica de financiamento dos servi-
ços prestados. Estados e municípios passaram a re-
ceber por produção de serviços de saúde, nas mes-
mas tabelas nacionais existentes para o pagamento
dos  prestadores  privados,  impondo  um  modelo  de
atenção à saúde voltado para a produção de serviços.

(D) a 01/96 representou um avanço importante no mode-
lo de gestão do SUS, revogou os modelos de gestão
propostos nas NOBs anteriores e orientou os estados
e municípios a se enquadrarem em dois novos mo-
delos:  Gestão  Plena  de  Atenção  Básica  e  Gestão
Plena do Sistema. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e ser-
viços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e
se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Neste
sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções
para contribuir com o funcionamento das redes de aten-
ção à saúde e, dentre elas, está a função de 

(A) ser base, ou seja, ser a modalidade de atenção e de
serviço de saúde com o mais elevado grau de des-
centralização e capilaridade, cuja participação no cui-
dado se faz sempre necessária. 

(B) ser resolutiva, ou seja, identificar riscos e demandas
de saúde, utilizando e articulando diferentes formas
de cuidado individual e coletivo, por meio da junção
da clínica ampliada e dos recursos tecnológicos de
ponta disponíveis para diagnóstico. 

(C) coordenar o cuidado, ou seja, elaborar, acompanhar
e gerir projetos terapêuticos complexos e singulares,
bem como acompanhar  e  organizar  o  atendimento
prestado pelos profissionais nas unidades da rede. 

(D) ordenar as redes, ou seja, reconhecer as necessida-
des de saúde da população sob sua responsabilida-
de, organizar a assistência e elaborar a programação
dos serviços de saúde respeitando a capacidade de
atendimento. 

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, o debate em torno da busca pela superação da
fragmentação das ações e  dos serviços de saúde e pela
qualificação da gestão do cuidado por meio da integração
da rede de atendimento adquiriu nova ênfase a partir do
acordo firmado entre os gestores do SUS. Esse acordo
ressalta a relevância de aprofundar o processo de regio-
nalização e de organização do sistema de saúde sob a
forma de  rede como estratégias essenciais para consoli-
dar os princípios do SUS e recebe o nome de Pacto 

(A) pela Vida.

(B) pela Saúde.

(C) em Defesa do SUS.

(D) de Gestão.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Complementar n. 141/2012, que es-
tabelece as normas de transparência, visibilidade, fiscali-
zação, avaliação e controle das despesas com a saúde
nas três esferas de governo, tem-se que

(A) a União, os estados, o Distrito Federal e os municí-
pios deverão prestar contas da aplicação dos recur-
sos  financeiros  mediante  o  envio  de  Relatório  de
Gestão ao respectivo Tribunal de Contas, até o dia
30 de março do ano seguinte ao da execução finan-
ceira, cabendo ao Tribunal de Contas emitir parecer
conclusivo sobre os gastos realizados.

(B) os entes da Federação deverão atualizar, semestral-
mente, o cadastro no Sistema de Informação sobre
Orçamento Público em Saúde (Siops), além de indi-
car a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo
respectivo Tribunal de Contas, bem como garantir o
acesso público a essas informações.

(C) os órgãos do sistema de auditoria, controle e avalia-
ção do SUS, no âmbito da União, dos estados, do
Distrito Federal  e dos municípios, deverão verificar,
por meio eletrônico, os resultados alcançados e a ve-
racidade das informações constantes no Relatório de
Gestão emitidos por cada ente.

(D) os entes da Federação deverão encaminhar a pro-
gramação anual  do Plano  de Saúde ao respectivo
Conselho de Saúde, para aprovação antes da data
de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias do exercício correspondente, à qual será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão
do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de
produzir saúde e os modos de gerir os processos de tra-
balho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, en-
tre produção de saúde e produção de subjetividade. Esta
política tem como objetivo 

(A) promover a atuação articulada entre usuários, equipe
de saúde, gestores do SUS, movimentos sociais  e
outras políticas públicas, potencializando a capacida-
de de diálogo entre os entes envolvidos em busca de
soluções para os problemas apresentados pelos ser-
viços de saúde que causam danos à coletividade.

(B) ofertar tecnologias e dispositivos para configuração e
fortalecimento  das  redes  de  saúde,  estabelecendo
novos  arranjos  e  pactos  sustentáveis,  envolvendo
trabalhadores  e  gestores  do  SUS para  fomentar  a
participação efetiva de todos nos processos decisó-
rios que envolvem as práticas de cuidado e de ges-
tão.

(C) provocar  inovações  nas  práticas  gerenciais  e  nas
práticas de produção de saúde, propondo para os di-
ferentes coletivos/equipes implicados nessas práticas
o desafio  de superar  limites  e  experimentar  novas
formas de organização dos serviços e novos modos
de produção e circulação de poder.

(D) garantir que cada pessoa tenha direito de acesso a
uma equipe de atenção básica que lhe cuide,  com
capacidade  de  se  corresponsabilizar  pelos  proble-
mas da coletividade e de intervir sobre os mecanis-
mos de produção de saúde e acompanhar os indiví-
duos ao longo do tempo facilitando a criação de vín-
culo terapêutico com as equipes.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A política de humanização compreende a valorização dos
diferentes sujeitos implicados no processo de produção de
saúde. Os valores que norteiam essa política são a 

(A) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a responsabi-
lidade de cada um durante o processo, os vínculos
entre os atores do processo e a participação coletiva
nas práticas de gestão. 

(B) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corres-
ponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a
participação coletiva nas práticas de saúde.

(C) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a correspon-
sabilidade entre eles, os vínculos solidários e a parti-
cipação coletiva nas práticas de saúde.

(D) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a respon-
sabilidade de cada um durante o processo, os víncu-
los solidários e a participação coletiva nas práticas
de gestão.

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular (PTS), inserido como es-
tratégia no contexto multidisciplinar do tratamento de en-
fermidades, é um conjunto de propostas de condutas tera-
pêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo,
resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisci-
plinar. Nesse caso, 

(A) trata-se de uma reunião de vários membros da equi-
pe  de saúde em que as  opiniões  são  importantes
para ajudar a entender o sujeito com alguma deman-
da de cuidado e, consequentemente, para definição
de propostas de ações.

(B) deve ser um instrumento que responda às demandas
objetivas e subjetivas do tripé que forma o sistema
de saúde, ou seja, usuários, profissionais e institui-
ções de saúde, e tem como objetivo a produção da
autonomia de todos.

(C) como elemento central de articulação entre os profis-
sionais responsáveis pelas ações de saúde, está a
busca pelo conhecimento dos vários fatores que in-
terferem  nas  determinantes  do  processo  saúde-
doença e a busca pela solução dos que se apresen-
tam como problema. 

(D) a princípio, intitulou-se Projeto Terapêutico Individual;
entretanto  o  nome Projeto  Terapêutico  Singular  foi
considerado mais apropriado, uma vez que o projeto
pode ser feito para grupos ou famílias e não só para
indivíduos. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde fevereiro de 2018, o vírus do sarampo está em cir-
culação nos estados de Roraima e do Amazonas e, em ju-
nho do mesmo ano, o Rio Grande do Sul confirmou cinco
casos da doença. De acordo com o Plano de Contingência
para Resposta a Emergência em Saúde Pública/Sarampo
(SVS/MS), esse cenário epidemiológico no Brasil corres-
ponde ao nível  3 de Resposta e Alerta. Para o controle
dessa doença, após o atendimento do paciente, o profissi-
onal de saúde deve adotar,  dentre outras,  as seguintes
medidas: notificar, dentro das primeiras 

(A) 12 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan).

(B) 24 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (Sinan).

(C) 48 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação Específico para Sarampo.

(D) 72 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação Específico para Sarampo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O organismo humano geralmente utiliza ácidos graxos ob-
tidos da dieta para suas necessidades diárias. Os ácidos
graxos saturados podem ser  de cadeia curta,  média ou
longa  e  desenvolvem  distintas  funções  no  organismo.
Considerando o metabolismo destes no organismo, qual
ácido graxo dispensa a presença da lipase pancreática e
de sais biliares para sua absorção intestinal? 

(A) Ômega 3. 

(B) Ômega 6. 

(C) TCM.

(D) TCL.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alguns tecidos são exclusivamente dependentes de glico-
se como substrato energético. A gliconeogênese é um pro-
cesso que permite a manutenção da glicemia. Os princi-
pais substratos provenientes deste processo são:

(A) glutamina e alanina. 

(B) leucina e alanina.

(C) isoleucina e valina.

(D) glutamina e isoleucina.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente R.J.C., com pós-gastrectomia total, apresentou
quadro de infecção e está em tratamento em unidade de
terapia intensiva, com queda do estado geral.

Com o objetivo de instituir medidas de intervenção nutrici-
onal mais precocemente, nesse caso, qual é o método va-
lidado de  triagem nutricional  especificamente  para esse
paciente? 

(A) Nutrition Risk in the Criticallyll (NUTRIC). 

(B) Undernutrition Risk Score (URS).

(C) Malnutrition Screening Tool (MST). 

(D) Miniavaliação Nutricional (MAN).

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente J.F.D.,  de trinta  anos,  encontra-se em estado
crítico, internado há quatro dias em unidade de terapia in-
tensiva, com obesidade grau 2 e em terapia renal substi-
tutiva contínua.

Nesse caso, qual a indicação de calorias e proteínas, por
peso ideal, para esse paciente? 

(A) 15- 20 kcal/kg, 1,0-1,2 g/kg.

(B) 15-20 kcal/kg, 1,2-1,5 g/kg. 

(C) 20-30 kcal/kg, 1,5- 2,0 g/kg.

(D) 25-30 kcal/kg, 2,0- 2,5 g/kg.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente M.B.S., de 25 anos, com 49 kg, 1,64 m, estan-
do no quinto dia de internação na clínica médica. Cardio-
pata, previamente desnutrida, inapetente, com aceitação
da dieta oral menor que 60%.

Nesse caso, a conduta é:

(A) terapia nutricional enteral com 1,0 a 1,2 g/proteína/kg,
25-30 kcal/kg. 

(B) suplementação oral com 1,0 a 1,2 g/proteína/kg, 25-
30 kcal/kg. 

(C) terapia nutricional enteral com 1,2 a 1,5 g/proteína/kg,
30-40 kcal/kg.

(D) suplementação oral com 1,2 a 1,5 g/proteína/kg, 30-
40 kcal/kg.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente F.V.S., idoso, com 80 kg e com necessidade
energética  de  30  kcal/kg  em  restrição  hídrica  de  25
mL/kg/dia. 

Nesse caso, o paciente deverá receber uma fórmula com
densidade calórica mínima de

(A) 1.0 kcal/mL.

(B) 1.2 kcal/mL.

(C) 1.5 kcal/mL.

(D) 2.0 kcal/mL.
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente B.V.A., de 40 anos, submetido a colectomia di-
reita por câncer de cólon, classificado como A pela avalia-
ção  subjetiva  global  produzida  pelo  próprio  paciente
(ASG-PPP)  no  pré-operatório,  encontra-se  no  primeiro
dia do pós-operatório, acordado e lúcido, sem eliminação
de gases, sem vômitos e ruídos hidroaéreos não foram
identificados.

Nesse caso, a conduta nutricional indicada é:

(A) manter jejum pleno até a eliminação de gases. 

(B) manter jejum oral e iniciar nutrição parenteral. 

(C) iniciar nutrição enteral.

(D) iniciar dieta oral líquida.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente com insuficiência cardíaca (IC) classe funcional
IV e hipertensão arterial, de 70 anos, do sexo masculino,
com 55 kg e 1,70 m, com perda de peso de 10% nos últi-
mos seis meses e albumina de 2,5 g/dL. Depleção mo-
derada da circunferência do braço e pela contagem total
de linfócitos. Está inapetente, aceitando 65% da dieta,
em uso de prótese dentária e com disfagia leve.

Em relação ao tratamento nutricional, indica-se:

(A) dieta oral líquida pastosa, hipossódica, 1540 kcal/dia,
1,2 g de proteína/dia.

(B) dieta oral branda, hipossódica, 1760 kcal/dia, 1,5 g
de proteína/dia. 

(C) nutrição  enteral  polimérica  com 1,2  kcal/mL,  hiper-
proteica e hipossódica. 

(D) nutrição enteral oligomérica com 1,2 kcal/mL, hiper-
proteica e hipossódica. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente J.V.C., de 35 anos, do sexo feminino, com 98
kg e 1,60 m, sedentária, dona de casa, procura ambula-
tório para acompanhamento nutricional. Refere fazer di-
eta desde criança, sem obter resultados.

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2016),
qual conduta tem evidência de Classe I (Forte)? 

(A) 20% de carboidrato, 55 a 65% de gorduras e 25 a
30% de proteínas. 

(B) 40% de carboidrato, 40% de gorduras e 20% de pro-
teínas.

(C) 55 a 65% de carboidrato, 20% de gorduras e 25 a
30% de proteínas. 

(D) 55 a 60% de carboidrato, 20 a 30% de gorduras e 15
a 20% de proteínas. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desnutrição tem alta prevalência no ambiente hospitalar.
Sua identificação precoce, por ferramentas validadas, pos-
sibilita estabelecer a conduta nutricional mais apropriada
para tentar recuperar o estado nutricional do paciente. Se-
gundo a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Paren-
teral (2018), quais são os principais métodos indicados na
prática hospitalar para avaliar a função muscular?

(A) Dobras cutâneas e bioimpedância. 

(B) Espessura do músculo adutor e polegar e circunfe-
rência da panturrilha. 

(C) Força do aperto de mão e teste de caminhada. 

(D) Ultrassom e circunferência muscular do braço.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente  S.R.N.,  de  48  anos,  portador  de  desnutrição
moderada, com insuficiência renal aguda e insuficiência
respiratória, intubado há quatro dias na UTI, com câncer
de  esôfago  e  estômago  estadiamento  III.  O  paciente
apresentou distensão abdominal, sinais de desidratação
e sintomas de diarreia antes da intubação.

Diante deste quadro, qual é a melhor conduta para a tera-
pia nutricional de S.R.N.?

(A) Gastrostomia com dieta polimérica, hiperproteica.

(B) Jejunostomia com dieta polimérica, hiperproteica. 

(C) Terapia por sonda nasogástrica, dieta oligomérica, hi-
perproteica. 

(D) Terapia nutricional parenteral.
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso e observe o quadro a seguir.

Paciente  R.M.S.,  do  sexo  feminino,  de  32  anos,  com
peso atual de 38 kg, peso usual de 66 kg (há um ano), al -
tura de 1,62 m e diagnóstico de doença de Crohn. Apre-
sentou diarreia e hiporexia graves, com consequente re-
dução  ponderal,  admitida  para  tratamento  clínico  com
imunobiológico. Sem alteração da ingestão alimentar na
última semana.

NRS (Nutritional Risk Screening) 2002 – Triagem de risco nutricional.

Parte 1. Triagem inicial: Sim Não

IMC < 20,5 kg/m²? 

Houve perda de peso não intenci-
onal em 3 meses? 

Houve diminuição da ingestão ali-
mentar na última semana? 

Paciente  é  portador  de  doença
grave,  mau estado nutricional  ou
em UTI? 

Parte 2. Triagem do risco nutricional:  

Escore Situação nutricional Escore
Gravidade da 
doença 

0 Estado nutricional normal 0
Necessidades nutrici-
onais normais 

1

Perda de peso maior  que
5% em 3 meses ou inges-
tão alimentar de 50 a 75%
das recomendações na úl-
tima semana 

1

Fratura  de  quadril;
pacientes  crônicos
com  complicações
agudas: DPOC, cirro-
se;  hemodiálise
crônica;  diabetes  e
câncer 

2

Perda de peso maior  que
5%  em  2  meses  ou  IMC
18,5 - 20,5 mais piora do
estado  geral  ou  ingestão
alimentar de 25 a 50% das
recomendações  na  última
semana 

2

Cirurgia  abdominal
de grande porte, aci-
dente vascular ence-
fálico,  pneumonia
grave, leucemia e lin-
fomas 

3

Perda de peso maior  que
5% em 1 mês (>15% em 3
meses)  ou  IMC  <  18,5
mais piora do estado geral
ou  ingestão  alimentar  de
0-25%  das  recomenda-
ções na última semana 

3

Trauma  crânio-ence-
fálico,  transplantes
de  medula  óssea,
pacientes  graves
(APACHE>10) 

De acordo com as informações apresentadas, qual é o es-
core final do instrumento de triagem nutricional utilizado e
qual é a interpretação?

(A) 1; paciente com risco nutricional.

(B) 3; paciente sem risco nutricional. 

(C) 1; paciente sem risco nutricional.

(D) 3; paciente com risco nutricional. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É comum nos pacientes candidatos a transplante de célu-
las tronco-hematopoiéticas (TCTH) a ocorrência de perda
de peso não intencional  em função do aumento da de-
manda metabólica. Portanto, esses pacientes necessitam
de um maior aporte de nutrientes. No caso de pacientes
adultos candidatos a TCTH, o aporte calórico e proteico
requerido é, respectivamente: 

(A) 30 a 35 kcal/kg peso ideal/dia e 1,5 g/kg de peso ideal
durante os três primeiros meses pós-transplante.

(B) 30 a 35 kcal/kg peso atual/dia e 1,5 g/kg de peso atual
no pré e pós transplante.

(C) 35 a 40 kcal/kg de peso usual/dia e 2,0 g/kg de peso
ideal durante os três primeiros meses pós-transplante.

(D) 35 a 40 kcal/kg de peso atual/dia e 2,0 g/kg de peso
atual no pré e pós-transplante. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O câncer colorretal é a neoplasia mais frequente do tubo
digestório e a quarta causa de câncer mais comum. O tra-
tamento inclui cirurgia associada a rádio e quimioterapia.
Em alguns casos,  ocorre a retirada total  do cólon e do
reto, tornando-se necessário a interrupção permanente do
trânsito intestinal com a confecção de ileostomias termi-
nais. Neste caso, haverá prejuízo na absorção de:

(A) gorduras, sais biliares, vitaminas, água e eletrólitos.

(B) cálcio, magnésio, ferro, zinco e vitamina B12.

(C) proteínas, carboidratos, gorduras, água e sais bilia-
res.

(D) proteínas, gorduras, ferro, água e fator intrínseco.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2002),
o tratamento paliativo engloba uma abordagem que me-
lhora a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares
frente  a problemas associados à  doença terminal.  Para
pacientes que recebem esse tratamento,  os objetivos do
cuidado nutricional são:

(A) aliviar o sofrimento, melhorar o Performance Status e
fornecer as necessidades nutricionais de acordo com
a doença de base.

(B) promover bem-estar e conforto, retardar a síndrome
anorexia-caquexia  e  promover  ganho  mínimo  de
peso.

(C) aliviar o sofrimento, promover bem-estar e conforto,
retardar  a  síndrome  anorexia-caquexia  e  agregar
qualidade à vida.

(D) aliviar o sofrimento, promover o aporte proteico sufi-
ciente para retardar a síndrome anorexia-caquexia e
melhorar o performance status.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente A.C.R., de 59 anos, do sexo masculino, deu en-
trada no PS com quadro de cirrose descompensada por
desnutrição, apresentando obstipação intestinal, icterícia
e ascite moderada.

Dados:

Considere: NRS (2002) = 5 pontos, peso aferido = 66 kg,
altura = 1,85 m. 

No relato apresentado, qual é a dieta recomendada a esse
paciente?

(A) Hipercalórica, totalizando 2310 kcal/dia, hiperprotei-
ca com até 90 g de proteína/dia e hipossódica com
até 2 g de sal/dia.

(B) Hipercalórica, totalizando 2400 kcal/dia, hiperproteica
com até 79,2 g de proteína/dia e hipossódica com até
2 g de sal/dia.

(C) Hipercalórica, totalizando 2310 kcal/dia, hiperproteica
com até 79,2 g de proteína/dia e hipossódica com até
5 g de sal/dia.

(D) Hipercalórica, totalizando 2400 kcal/dia, hiperprotei-
ca com até 90 g de proteína/dia e hipossódica com
até 5 g de sal/dia.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A terapia  nutricional  é  o  tratamento de uma doença ou
condição por meio da mudança da ingestão de nutrientes
ou de todo um alimento. Em indivíduos com diabetes mel-
litus (DM),  a  ingestão  de  carboidratos  ganha  especial
atenção. De acordo com as recomendações da Sociedade
Brasileira de Diabetes (2017/2018), é recomendado para
pacientes com DM tipo 2 a dieta com:

(A) carboidratos totais entre 50 e 65%; sacarose até 5%;
não adição  de  frutose;  fibra  alimentar  de  20  a  30
g/dia.

(B) carboidratos  totais  entre  45  e  55%;  sacarose  até
10%; adição de frutose até 5%; fibra alimentar de 20
a 30 g/dia.

(C) carboidratos totais entre 45 e 60%; sacarose até 5%;
não adição  de  frutose;  fibra  alimentar  de  30  a  50
g/dia.

(D) carboidratos  totais  entre  45  e  60%;  sacarose  até
10%; adição de frutose até 5%; fibra alimentar de 30
a 50 g/dia.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No manejo do diabetes em pacientes insulinodependen-
tes, os horários de administração da insulina e de alimen-
tação precisam ser cuidadosamente planejados.

Paciente A.G.S., de 16 anos, com meta de glicemia pós-
prandial de 120 mg/dL, glicemia capilar de jejum de 90
mg/dL, café da manhã às 7 horas com ingestão de 40
gramas  de  carboidrato,  com  razão  insulina/carboidrato
igual a 1:10 e glicemia pós-prandial de 157 mg/dL. 

Com base nas informações apresentados, a razão insuli-
na/carboidrato, para a paciente A.G.S., deve ser

(A) mantida, pois o valor da glicemia pós-prandial  está
adequado.

(B) reduzida, pois o valor da glicemia pós-prandial está
inadequado. 

(C) aumentada,  pois  o  valor  da  glicemia  pós-prandial
está inadequado.

(D) reduzida, pois o valor da glicemia pós-prandial está
adequado. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente S.F.A., de 39 anos, no décimo dia de interna-
ção em UTI, recebendo TNP 3:1, 90% de adequação,
com perda de 22% do peso nos últimos 3 meses. Os
exames  de  monitorização  indicam:  fósforo  de  0,4
mmol/L, potássio de 2,3 mmol/L, glicemia de 160 mg/dL
e triglicerídeos de 400 mg/dL.

O nutricionista da equipe multiprofissional de terapia nutri-
cional deve recomendar:

(A) manutenção do volume de TNP infundido, correção
imediata do fósforo e potássio e início de insulina por
bomba de infusão.

(B) limitação do lipídio ao máximo de 1,0 g/kg/dia, corre-
ção do fósforo e potássio e controle de fontes alter-
nativas de glicose. 

(C) manutenção do volume de TNP infundido, espera da
estabilização do fósforo e potássio e controle de fon-
tes alternativas de glicose.

(D) limitação do lipídio ao máximo de 1,0 g/kg/dia, espe-
ra da estabilização do fósforo e potássio e início de
insulina por bomba de infusão.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Paciente M.F.S., de 42 anos, lúpica, no décimo dia de in-
ternação,  apresentando  úlceras  orais.  A  necessidade
energética é de 2000 kcal/dia e a proteica de 80 g/dia. A
dieta ofertada é branda, com 2200 kcal e 80 g de proteí-
nas.

Considerando que a paciente aceita 75% da dieta ofertada,
qual é o percentual de adequação da dieta dessa paciente?

(A) 82,5% para a caloria e 75% para a proteína.

(B) 90% para a caloria e 100% para a proteína.

(C) 82,5% para a caloria e 100% para a proteína.

(D) 90% para a caloria e 75% para a proteína.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos fatores que podem influenciar na contagem total
de linfócitos (CTL) é o estado nutricional. Considere a pa-
ciente K.R.A., de 22 anos, em pós-quimioterapia, com leu-
cócitos totais de 6500 mm³ e percentual de linfócitos de
20%. Qual é o valor da CTL e a interpretação do resultado
para essa paciente?

(A) 1300 mm³ e depleção leve.

(B) 1300 mm³ e depleção grave.

(C) 1040 mm³ e depleção moderada.

(D) 1040 mm³ e depleção leve.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desnutrição  energético-proteica  é  o  principal  distúrbio
nutricional  em pacientes  hospitalizados  com câncer.  As
principais condições associadas ao risco de desnutrição
nestes pacientes são:

(A) o tamanho e a extensão do tumor,  o tipo de trata-
mento, a idade e o peso ao diagnóstico.

(B) o tipo e a localização do tumor, o estadiamento da
doença, o tipo de terapia e a fase do tratamento.

(C) o tipo e a localização do tumor, o percentual de perda
de peso > 10% em 1 mês, a faixa etária e a fase do
tratamento.

(D) a localização e a extensão do tumor, o tipo de trata-
mento e o percentual de perda de peso.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os hormônios gastrointestinais são sintetizados em locais
específicos e desempenham várias funções fisiológicas no
organismo. Os principais locais de secreção do hormônio
colecistocinina e suas principais funções no nosso orga-
nismo são, respectivamente,

(A) estômago, fígado e pâncreas; secreção de suco pan-
creático rico em bicarbonato.

(B) estômago, jejuno, e íleo; relaxamento da musculatura
lisa.

(C) jejuno, fígado e pâncreas; estimulação da liberação
de insulina.

(D) duodeno, jejuno e íleo; estimulação da secreção de
suco pancreático.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pancreatite aguda grave é uma doença inflamatória cau-
sada pela autodigestão do parênquima pancreático e cos-
tuma ter consequências clínicas muito graves. Dentre as
estratégias para início precoce do suporte nutricional nos
pacientes acometidos por essa doença, é indicado a

(A) utilização de nutrição parenteral total isenta de lipí-
dios até a remissão dos sintomas.

(B) utilização de dieta enteral semielementar como estra-
tégia de primeira escolha.

(C) utilização de nutrição parenteral cíclica associada a
dieta oral líquida assim que houver remissão dos sin-
tomas.

(D) utilização de dieta enteral polimérica como estratégia
de primeira escolha.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais recomendações nutricionais  diárias são indicadas
para  um paciente  transplantado  renal,  na  fase  de  pós-
transplante imediato, com índice de massa corporal prévio
indicando eutrofia, sem disfunção do enxerto, sem hiper-
tensão e demonstrando lenta cicatrização da ferida opera-
tória?

(A) 30 a 35 kcal/kg de peso atual, 50% de carboidrato;
1,5 a 2,0 g de proteína/kg de peso ideal corrido; até
35% de lipídios; 2400 mg de sódio; suplementação
de zinco e ingestão hídrica sem necessidade de res-
trição.

(B) 25 a 30 kcal/kg de peso atual, 50% de carboidrato;
0,8 a 1,0 g de proteína/kg de peso atual; até 30% de
lipídios; 2400 mg de sódio; suplementação de selênio
e ingestão hídrica restringida ao volume de urina ex-
cretado em 24 horas. 

(C) 30 a 35 kcal/kg de peso atual, 50% de carboidrato;
1,3 a 1,5 g de proteína/kg de peso atual; até 35% de
lipídios; 2400 mg de sódio; suplementação de zinco e
ingestão hídrica sem necessidade de restrição.

(D) 25 a 30 kcal/kg de peso atual, 50% de carboidrato;
1,0 a 1,5 g de proteína/kg de peso ideal corrigido; até
30% de lipídios; 2400 mg de sódio; suplementação
de arginina e ingestão hídrica restringida ao volume
de urina excretado em 24 horas. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação nutricional é uma das etapas para o acompa-
nhamento de indivíduos renais crônicos, sendo imprescin-
dível para a determinação das necessidades nutricionais e
consequente prescrição dietética.  Na avaliação antropo-
métrica de pacientes com doença renal crônica em hemo-
diálise, sabe-se que:

(A) o índice de massa corpórea é um indicador pouco
utilizado, pois seus valores são mascarados em situ-
ação de restrição hídrica e por não diferenciar a mas-
sa magra da gordura corporal ou a obesidade cen-
tral. 

(B) o cálculo do peso ajustado é indicado, obtendo-se o
seu valor logo após a realização da sessão de diáli-
se, para minimizar a interferência dos distúrbios hídri-
cos comumente apresentados. 

(C) a circunferência muscular do braço avalia a reserva
de tecido muscular, com correção da área óssea, re-
fletindo as mudanças que ocorrem no tecido muscu-
lar mais adequadamente do que a circunferência do
braço. 

(D) o somatório das pregas cutâneas apresenta boa cor-
relação com as medidas obtidas pela absorciometria
de raios X de dupla energia, e existem evidências de
que seja  superior  ao método da bioimpedância  na
mensuração de gordura corporal. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Accioly, Lacerda e Aquino (2009), crianças, ges-
tantes e mulheres em idade reprodutiva fazem parte do
grupo de risco para o desenvolvimento da anemia ferropri-
va. De acordo com estas autoras, qual indicador bioquími-
co está relacionado à diminuição dos depósitos de ferro
na primeira etapa deste tipo de anemia? 

(A) Ferritina sérica. 

(B) Transferrina sérica.

(C) Protoporfirina eritrocitária.

(D) Hemoglobina sérica.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir da introdução da alimentação complementar é pre-
ciso oferecer água para o lactente, pois os alimentos for-
necidos têm maior teor de proteína e de sais. Segundo o
Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pedia-
tria (2012), o volume de água recomendado para uma cri-
ança de 7 a 12 meses, incluindo leite materno, fórmula e
alimentação complementar, deve ser de 

(A) 500 mL. 

(B) 600 mL. 

(C) 700 mL.

(D) 800 mL.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relado do caso a seguir.

Nutricionista atende uma lactante com criança de cinco
meses, eutrófica, ganho de peso adequado e em aleita-
mento  materno exclusivo.  A mãe retornará  ao trabalho
em dez dias e deseja continuar oferecendo o leite mater-
no ao filho.

Neste caso, o nutricionista orienta que o leite materno or-
denhado seja:

(A) descongelado em recipiente de vidro no microondas. 

(B) estocado sob congelamento por, no máximo, 15 dias.

(C) mantido sob refrigeração por, no máximo, 8 horas.

(D) descongelado em banho-maria e fervido por 1 minuto.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sintoma clássico mais frequente e característico da do-
ença do refluxo gastroesofágico é a presença de vômitos
constantes. Entre outros sinais clínicos sugestivos desta
condição patológica no lactente podem-se citar a 

(A) odinofagia e coriza. 

(B) distensão abdominal e o choro persistente após as
mamadas. 

(C) hematêmese e manifestações respiratórias.

(D) esofagite e diarreia. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Ate-
rosclerose (2017) visa uniformizar condutas clínicas res-
paldadas por evidências científicas. De acordo com essa
diretriz, no tratamento de crianças com dislipidemias,

(A) os fitoesteróis reduzem a absorção de colesterol, re-
comendando-se a ingestão de 1,2 a 1,5 gramas/dia
em crianças com hipercolesterolemia familiar hetero-
zigótica. 

(B) o valor de referência a ser considerado para o coles-
terol total sérico deve ser menor que 150 mg/dL, in-
dependente de realização de jejum. 

(C) a dosagem sérica do perfil lipídico de crianças deve
ser feita a partir de 1 ano, pois a partir desta idade há
necessidade de maior ingestão de gorduras para a
mielinização. 

(D) naquelas com altos níveis de colesterol, recomenda-se
a redução da ingestão de gorduras para menos de 20%
do volume energético total e aumento de ômega 6.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma gestante eutrófica chega à consulta nutricional men-
sal relatando seguir a orientação alimentar prescrita, com
curva de ganho de peso ascendente dentro do recomen-
dado para a idade gestacional, porém com resultado de
colesterol de 250 mg/dL, hemoglobina de 11 g/dL e albu-
mina de 2,7 g/dL. Como o nutricionista deve orientar esta
paciente?

(A) Estimular  o consumo de alimentos  com fontes de
ferro, de vitamina C e de proteína.

(B) Manter a orientação alimentar prescrita até a reavali-
ação na próxima consulta.

(C) Restringir a ingestão de gordura saturada e introduzir
fitoesteróis diariamente.

(D) Diminuir  a ingestão de gordura animal  e  aumentar
alimentos com fontes de proteína e ferro.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Gestantes  com  diagnóstico  de  diabetes  devem receber
orientação dietética individualizada para atingir a normogli-
cemia  e  favorecer  o  nascimento  do  concepto  em boas
condições. Quanto à terapia nutricional para diabetes na
gestação, sabe-se que:

(A) a ceia tem grande importância, sobretudo para mu-
lheres que fazem uso de insulina à noite, devendo
conter 25 g de carboidratos complexos, além de pro-
teínas ou lipídios, para evitar hipoglicemia durante a
madrugada.

(B) após duas semanas de seguimento adequado da di-
eta, se os níveis glicêmicos permanecerem elevados
recomenda-se a diminuição do total de carboidratos
para 40% do VET.

(C) quanto ao efeito do índice glicêmico dos carboidra-
tos, a fonte e o tipo de carboidrato por refeição são
mais importantes do que a quantidade deste. 

(D) a quantidade de carboidratos simples, como glicose,
frutose  e  sacarose,  não  deve  ultrapassar  5%  da
quantidade total de carboidratos, sendo que o restan-
te deve ser composto de carboidratos complexos. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere uma gestante de 20 anos, na 23ª semana ges-
tacional,  classificada inicialmente como baixo peso pelo
IMC pré-gestacional e que já atingiu o ganho de peso total
recomendado. Neste caso, para programar o ganho pon-
deral dessa paciente até o término da gestação, o nutricio-
nista deve promover

(A) a manutenção do peso, visto que a gestante já ga-
nhou todo o peso recomendado. 

(B) o ganho de peso de 0,2 kg por semana até o término
da gestação.

(C) um ganho de peso de 0,4 kg por semana até o térmi-
no da gestação.

(D) um ganho de peso de 1,0 kg por mês até o término
da gestação.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação nutricional de uma gestante é uma das primei-
ras etapas do acompanhamento nutricional no pré-natal,
fornecendo dados importantes para a elaboração de con-
dutas dietéticas adequadas e para a promoção do melhor
estado nutricional materno e do concepto. Sabe-se que,
na avaliação de uma gestante, 

(A) com diabetes mellitus tipo 2, hospitalizada, em fase
de ajuste do esquema insulínico, deve-se realizar a
avaliação  nutricional  completa  e  acompanhamento
semanal. 

(B) com índice de massa corporal  pré-gestacional indi-
cando obesidade, recomenda-se ganho ponderal de
1,0 kg no 1º trimestre e 0,3 kg por semana no 2º e 3º
trimestres.

(C) com baixo peso pelo índice de massa corporal pré-
gestacional, recomenda-se inclinação ascendente da
curva no gráfico de acompanhamento nutricional,  e
que esta permaneça na faixa de baixo peso ou alcan-
ce a faixa A.

(D) com índice de massa corporal  pré-gestacional indi-
cando  estado  nutricional  adequado,  recomenda-se
um ganho de 0,4 kg por semana a partir do 1º trimes-
tre.
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