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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 30 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:

Educar é semear com sabedoria e colher com paciência.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o conceito a seguir.

[...] tem como objetos a organização, o controle, o geren-
ciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assisten-
ciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus respectivos
gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo re-
gulador  e suas unidades operacionais  e esta dimensão
abrange a regulação médica, exercendo autoridade sani-
tária para a garantia do acesso baseada em protocolos,
classificação de risco e demais critérios de priorização.

O conceito descrito refere-se à

(A) organização de níveis assistenciais.

(B) integralidade em saúde.

(C) regulação da atenção à saúde.

(D) regulação do acesso à assistência.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Uma senhora de 67 anos que, por ter hipertensão arterial,
diabetes  e  depressão,  faz  acompanhamento  regular  em
sua Unidade Básica de Saúde (UBS). Seu médico de famí-
lia, constatou na última consulta alteração nos exames de
função renal desta paciente. Foi solicitado encaminhamen-
to para a nefrologia e, após esta consulta, a paciente retor-
nou à UBS com algumas sugestões de tratamento dadas
pelo nefrologista. 

O atributo da Atenção Primária à Saúde relacionado ao
caso relatado é:

(A) atenção de primeiro contato.

(B) longitudinalidade.

(C) coordenação de cuidado.

(D) competência cultural.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

[...] a Secretaria de Saúde de Minas Gerais não confirmou
a segunda morte pela síndrome nefroneural.  Até o mo-
mento, a pasta confirma apenas uma morte pela doença −
um homem em Juiz de Fora. No último boletim, divulgado
ontem, a secretaria disse que o Estado tem quatro casos
confirmados da síndrome (incluindo a morte em Juiz de
Fora) e outros 13 sob suspeita. A pasta não informou se a
vítima  do Hospital  Materdei  do  Santo  Agostinho estava
entre os casos suspeitos ou confirmados.

Disponível  em:  <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/
2020/01/15/policia-confirma-2-morte-por-sindrome-nefroneural-3-caso-e-
investigado.htm?>. Acesso em: 15 jan. 2020. (Adaptado).

A investigação e o gerenciamento das ações em saúde re-
lacionados a eventos como o descrito no texto é uma atri-
buição da:

(A) vigilância epidemiológica.

(B) saúde suplementar.

(C) regulação em saúde.

(D) assistência farmacêutica.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Ministério da Saúde diz que 11 estados poderão ter
surto de dengue em 2020

“A dengue é uma doença sazonal e o quadro é dinâmico e
pode mudar em pouco tempo, mas, no momento, os nove
estados do Nordeste e as regiões do Sudeste com grande
contingente populacional pouco afetadas em 2019 estão no
nosso alerta”, afirmou ao G1 coordenador-geral de vigilân-
cia em arbovirose do Ministério da Saúde, Rodrigo Said.

Disponível  em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/15/
ministerio-da-saude-diz-que-11-estados-poderao-ter-surto-de-dengue-em-
2020.ghtml>. Acesso em: 15 jan. 2020.

Segundo o texto, os sistemas locais de saúde precisam se
organizar para o enfrentamento de provável surto de den-
gue em 2020. Para tanto, a população deve receber a se-
guinte informação

(A) os principais focos de reprodução do mosquito  Ae-
des aegypti são pequenas lagoas, garrafas armaze-
nadas de boca para baixo, pneus guardados em lo-
cais cobertos e caixas-d’água tampadas.

(B) repelentes podem ser utilizados sobre as roupas, sendo
contraindicado a sua aplicação diretamente sobre a pele.

(C) nódulos subcutâneos dolorosos acompanhados ou não
de febre, dores articulares e mal-estar generalizado são
os sinais e sintomas mais comuns da dengue.

(D) a infecção por dengue pode ser assintomática ou cau-
sar doença cujo espectro inclui desde formas oligos-
sintomáticas até quadros graves com choque, com ou
sem hemorragia, podendo evoluir para o óbito.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a situação hipotética em que um indivíduo adul-
to vítima de fratura em membro inferior esquerdo por aci-
dente de trânsito perpassa o seguinte percurso de atendi-
mento:  atendimento  móvel,  atendimento  hospitalar  em
pronto-socorro e acompanhamento domiciliar para a reabi-
litação. Essa situação refere-se à:

(A) classificação de risco.

(B) linha de cuidado.

(C) regulação em saúde.

(D) alta complexidade.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O princípio do SUS que se refere à participação da comu-
nidade no processo decisório sobre políticas públicas e ao
controle sobre a ação do Estado, é denominado de

(A) população adstrita.

(B) demanda espontânea.

(C) controle social.

(D) vulnerabilidade social.

Saúde_pública
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A I Conferência Internacional de Saúde definiu Promoção
da Saúde como processo de capacitação da comunidade
para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde,
sendo considerada fundamental no desenvolvimento das
ideias de promoção da saúde em todo o mundo. Ações de
Promoção de Saúde

(A) são realizadas em nível comunitário e coordenadas
por instituições públicas de saúde.

(B) impactam na qualidade de vida e na saúde das popu-
lações, como uso obrigatório de cinto de segurança
em veículos e proibição de tabagismo em locais fe-
chados. 

(C) compreendem um elenco restrito de ações, de natu-
reza eminentemente paliativa e curativa.

(D) são impositivas por se tratar da saúde da população.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Indígenas do Pará denunciam caos no atendimento 
de saúde

Em audiência da Comissão de Legislação Participativa da
Câmara nesta quinta-feira (21), índios da região dos rios
Tapajós e Arapiuns,  no  Pará,  reclamaram de abandono
[...]. Segundo eles, falta estrutura de atendimento nos dis-
tritos sanitários (Dsei) e nas casas de apoio ao índio (Ca-
sai).

Disponível  em:  <https://www.camara.leg.br/noticias/616358-indigenas-
do-para-denunciam-caos-no-atendimento-de-saude/>.Acesso  em:  15
jan. 2020.

As ações em saúde reivindicadas pela população indígena
são de responsabilidade

(A) municipal.

(B) estadual.

(C) federal.

(D) federal, estadual e municipal, de forma compartilhada.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o artigo 24 da Lei n. 8.080/1990, o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) poderá recorrer ao setor privado de
saúde quando for demostrada hipossuficiência de serviços
para garantir a assistência integral à população de uma
determinada área. Essa compra de serviços de saúde adi-
cionais será

(A) formalizada por contrato ou convênio, respeitadas as
normas do direito público. 

(B) operacionalizada por acréscimo na tabela de procedi-
mentos do SUS, conforme o serviço oferecido.

(C) efetivada por contrato ou convênio com os chefes de
serviços privados que já trabalhem no SUS, garantin-
do a qualidade.

(D) realizada sem considerar os mecanismos de regula-
ção assistencial.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato de caso a seguir.
M.A., de 38 anos, engenheiro de software, procurou a Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) no período noturno, pois
deseja consulta médica. Desde cedo está com cefaleia mo-
derada, que piorou no início da noite. Ele refere que é a pior
dor de sua vida. Porém, ao chegar à UPA, foi surpreendido
por uma longa fila e informado de que deveria esperar pelo
atendimento.

De acordo com o relato,  a conduta para o atendimento
para M.A. é:

(A) o encaminhamento de forma responsável pelo recep-
cionista da UPA para um serviço de maior complexi-
dade e suporte terapêutico.

(B) a comunicação ao paciente de que  ele deve aguar-
dar o atendimento conforme horário de chegada na
UPA, por se tratar de paciente jovem. 

(C) o  direcionamento  do  paciente  para  a  sua  Unidade
Básica de Saúde por se tratar de caso de competên-
cia da atenção primária.

(D) a pronta avaliação e, após classificação de risco, ser
direcionado para atendimento conforme a sua gravi-
dade.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato de caso a seguir.

S.B., do sexo feminino, nasceu de parto normal em uma ma-
ternidade do município de Goiatuba há  cinco dias. Todo o
pré-natal  foi  realizado em uma Unidade Básica de Saúde
(UBS),  havendo  encaminhamento  para  o  Ambulatório  de
Pré-Natal de Alto Risco do Hospital Universitário por conta
de suspeita de diabetes gestacional, mas que não foi confir-
mada.

De acordo com o caso relatado,

(A) a recém-nascida deve ser encaminhada para realiza-
ção de puericultura na atenção especializada.

(B) recomenda-se  à realização de visita domiciliar à fa-
mília da criança, na primeira semana após o parto.

(C) deve-se  proceder  à  realização  de  hemograma aos
seis meses de vida, caso a criança esteja em aleita-
mento materno exclusivo.

(D) a realização de teste de acuidade auditiva deverá ser
solicitada  quando  a  criança  estiver  completando  o
primeiro ano de vida.

Saúde_pública
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional da Saúde do Homem (PNSH) deve

(A) ser implementada de forma integrada às demais políticas existentes, numa lógica hierarquizada de atenção à saú-
de, priorizando a atenção primária como porta de entrada de um sistema de saúde universal, integral e equânime.

(B) formar e qualificar os profissionais da atenção terciária para o correto atendimento à saúde do homem.

(C) nortear a prática de saúde pela humanização e a qualidade da assistência a ser prestada, princípios que devem
permear ações específicas.

(D) qualificar o cuidado em saúde da população masculina, sobretudo no que tange à prevenção do câncer de prósta-
ta, na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Definidas pelo Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, as “portas de entrada” do Sistema Único de Saúde (SUS)
constituem serviços que ofertam atendimento inicial à saúde do usuário. Este decreto estabelece que:

(A) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densi-
dade tecnológica, não são considerados “portas de entrada”.

(B) os entes federativos poderão criar novas “portas de entrada” às ações e serviços de saúde, considerando as carac -
terísticas da Região de Saúde, mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Interges-
tores.

(C) a atenção primária, atenção de urgência e emergência e atenção aos transplantes são “portas de entrada” do SUS.

(D) a definição de “portas de entrada” segue a municipalização da saúde e depende de aprovação do Conselho Muni-
cipal de Saúde.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um trabalhador do Hospital Universitário vem apresentando um quadro de alteração de saúde mental e os profissionais
da Residência Multiprofissional foram chamados para compor a equipe que presta atendimento. Desta forma, espera-se
que a equipe tenha o seguinte entendimento:

(A) a ideia de trabalho em equipe demarca a concepção de trabalhar em parceria e deve levar à diluição das respecti -
vas particularidades profissionais no trabalho.

(B) o trabalho interprofissional exige que os profissionais dispensem a lógica de interdependência, da integralidade,
pois para o caso da saúde mental não se pode trabalhar com a ideia de totalidade.

(C) as diversas áreas do saber se complementam na abordagem de diferentes aspectos de um problema, reconhe -
cendo-se as diferenças e as especificidades, com o objetivo de eliminá-las.

(D) os problemas de saúde mental exigem uma concepção ampliada de saúde, intenso diálogo entre as profissões e
planejamento conjunto com valorização do conhecimento das diferentes profissões.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) conta com instâncias de pactuação: a Comissão Intergestores
Tripartite (CIT), as Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e as Comissões Intergestores Regionais (CIR). A CIR atua
no âmbito

(A) interestadual, estando vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.

(B) nacional sobre as questões operacionais do espaço situado em fronteiras com outros países, respeitadas, em to-
dos os casos, as normas que regem as relações internacionais.

(C) regional, estando vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, obedecen-
do as diretrizes da CIB.

(D) nacional, estando vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais.

Saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o caso a seguir em uma UTI, em que a infusão
de dietas ocorre em 22 horas. 

Paciente I.M.F, de 45 anos, foi admitido na UTI para trata-
mento de sepse. Apresenta necessidade calórica de 1800
kcal/dia. Está recebendo fórmula polimérica com densida-
de calórica de 1,5  kcal/mL, hiperprotéica e isenta de fi-
bras. No primeiro dia de terapia nutricional enteral (TNE),
a dieta correu a 30 mL/h sem intercorrências, no segundo
 dia a 42 mL/h sem intercorrências e, no terceiro dia, a ve-
locidade de infusão foi mantida como no segundo dia, po-
rém, foi interrompida após 16 horas de infusão devido a
jejum para exame.

Neste caso, a adequação calórica no primeiro, segundo e
terceiro dias de TNE foi de, respectivamente,

(A) 37%, 55% e 40%.

(B) 55%, 84% e 60%.

(C) 55%, 77% e 56%.

(D) 40%, 77% e 37%.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o caso a seguir.

Paciente A.C.P., de 70 anos, diabético, está na UTI no
quinto dia de pós-operatório de cirurgia de ressecção in-
testinal, com sonda nasoenteral em posição pós-pilórica.
Iniciou quadro de diarreia e ainda não atingiu a meta ca-
lórica. 

A fórmula enteral indicada para este paciente é.

(A) elementar,  densidade calórica de 1,5 kcal/mL, 880
mOsm/kg, com inulina e frutooligossacarídeos.

(B) elementar,  densidade calórica  de  1,0  kcal/mL,  550
mOsm/kg, acrescida de betaglucanas.

(C) polimérica,  densidade calórica de 1,2  kcal/mL,  300
mOsm/kg , isenta de inulina ou frutooligossacarideos.

(D) polimérica,  densidade calórica de 2,0  kcal/mL,  550
mOsm/kg, acrescida de hemicelulose.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A antropometria baseia-se na aferição de diferentes medi-
das. A circunferência do braço é indispensável para o cál-
culo de quais medidas antropométricas?

(A) Altura recumbente e área gordurosa do braço.

(B) Peso estimado e área muscular do braço.

(C) Peso ajustado e circunferência muscular do braço.

(D) Altura estimada e percentual de gordura corporal.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dis-
lipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), a reco-
mendação nutricional no caso de hipertrigliceridemia se-
cundária é:

(A) reduzir de 500 a 1000 kcal/dia e manter os lipídeos
entre 30 e 35% do valor energético total.

(B) reduzir  pelo menos 1000 kcal/dia  e manter  os lipí-
deos abaixo de 20% do valor energético total.

(C) manter a oferta energética e manter os lipídeos abai-
xo de 20% do valor energético total.

(D) manter a oferta energética e manter os lipídeos até
30% do valor energético total.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cerca de 46% dos doentes críticos apresentam diagnósti-
co de intolerância à nutrição enteral. Os principais fatores
de risco associados a essa intolerância, nesses pacientes,
são:

(A) o mau posicionamento no leito e o uso de procinéti-
cos.

(B) a sonda nasoenteral em posição pós-pilórica e a imo-
bilidade física.

(C) o uso frequente de ventilação mecânica e o uso de
antibióticos.

(D) o uso de sedação e de substâncias vasoativas em al-
tas doses.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O rim possui funções essenciais no organismo, entre elas
a excretora, a endócrina e a metabólica. As doenças re-
nais podem afetar a capacidade funcional e modificar o
metabolismo deste órgão, pois

(A) nas  fases  iniciais  da  lesão  renal  ocorre  hipertrofia
dos néfrons, aumento do fluxo sanguíneo e redução
da taxa de filtração glomerular.

(B) os pacientes com doença renal crônica (DRC) desen-
volvem anemia decorrente, prioritariamente, da defi-
ciência na absorção de ferro.

(C) a função renal é afetada pelas reservas e concentra-
ções corporais de água, minerais e eletrólitos.

(D) na  DRC  a  deficiência  na  síntese  de  colecalciferol
contribui para o desenvolvimento de osteodistrofia re-
nal.

Nutrição
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o caso a seguir. 

Paciente M.S.F., do sexo feminino, de 48 anos, admitida
com diagnóstico de isquemia mesentérica. Foi submeti-
da  a  ressecção  cirúrgica  do  íleo.  Permaneceu  com,
aproximadamente, 70 cm de intestino delgado viável e
preservação da válvula íleocecal. 

Neste caso, a terapia nutricional deve priorizar uma dieta

(A) geral, hiperlipídica.

(B) geral, hipolipídica.

(C) com baixo resíduo, hiperlipídica.

(D) com baixo resíduo, hipolipídica.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Chagas é uma infecção crônica causada pelo
protozoário  Trypanosoma  cruzi que  desencadeia  reper-
cussões nutricionais  importantes.  Nos casos em que os
pacientes apresentam disfagia esofágica moderada, a die-
toterapia deve priorizar a dieta

(A) geral.

(B) branda.

(C) líquida.

(D) espessada.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o caso a seguir. 

Paciente D.F.R., do sexo masculino, de 55 anos, com 80
kg, apresenta diagnóstico clínico de câncer de estômago.
Foi submetido à gastrectomia total e evoluiu com fístula di-
gestiva. Iniciou terapia  nutricional parenteral (TNP) exclu-
siva. A necessidade nutricional do paciente é de 30  kcal/
kg/dia e a dieta parenteral possui densidade calórica de
1,0 kcal/mL.

Considerando que foram infundidas 50% das necessida-
des calóricas nas primeiras 24 horas, o gotejamento e o
volume infundido nesse período de TNP foram de:

(A) 50 mL/h e 1200 mL.

(B) 63 mL/h e 1500 mL.

(C) 67 mL/h e 1600 mL.

(D) 100 mL/h e 2400 mL.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cirurgia bariátrica é cada vez mais utilizada como forma
de abordagem da obesidade grave. Alguns dos sintomas
que podem ocorrer no pós operatório são sudorese, palpi-
tações e náuseas. Essa sintomatologia é característica de
qual complicação dessa cirurgia?

(A) Colecistite.

(B) Síndrome de Dumping.

(C) Obstrução intestinal.

(D) Fístula digestiva.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o Institute of Medicine (2009), o ganho máximo
de peso recomendado durante a gestação para uma paci-
ente com IMC pré-gestacional de 30 kg/m2 é de:

(A) 5 kg.

(B) 6 kg.

(C) 7 kg.

(D) 9 kg.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Accioly, Saunders e Lacerda (2009), du-
rante  a gestação, é considerado como valor  mínimo de
normalidade da albumina sérica um resultado de:

(A) 2,0 g%.

(B) 2,5 g%.

(C) 3,0 g%.

(D) 3,5 g%.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato a seguir.

Um nutricionista  recebeu para  atendimento  ambulatorial
uma lactante de 1,67 m de altura, pesando 79,7 kg, para a
primeira consulta de nutrição após o parto e irá programar
uma perda ponderal de 10 kg para que esta paciente al-
cance a faixa de eutrofia segundo o IMC.

Considerando as recomendações seguras para a perda
de peso durante a lactação, qual é o tempo mínimo neces-
sário para que esta lactante reduza os 10 kg menciona-
dos?

(A) 5 meses.

(B) 6 meses. 

(C) 10 meses.

(D) 20 meses.

Nutrição
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao comparar o conteúdo nutricional do colostro ao do leite
maduro,  no colostro encontram-se menores quantidades
de:

(A) energia, lactose e lipídio.

(B) energia, lactose e proteína. 

(C) proteína, vitamina A e lipídio.

(D) vitamina A, sódio e potássio.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as recomendações do Guia Alimentar para
Crianças Menores de 2 Anos, publicado em 2015 pelo Mi-
nistério da Saúde, o tempo máximo seguro para manter o
leite materno ordenhado sob refrigeração ou congelamen-
to é de, respectivamente,

(A) 24 horas; 15 dias.

(B) 24 horas; 7 dias.

(C) 12 horas; 30 dias.

(D) 12 horas; 15 dias.

Nutrição


	capa_nutrição
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