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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

A professora L.P., de 48 anos, dá aulas na escola do
Jardim Gardênia. Ela soube que a unidade de saúde do
bairro estava realizando exame preventivo para câncer
de colo de útero e foi realizar o seu, pois não o fazia há
três anos. Para sua surpresa, a médica detectou uma
lesão,  aparentemente  cancerígena,  e  a  encaminhou
para o ambulatório de especialidades. Lá, ela foi exami-
nada, confirmando-se um câncer em fase inicial e, por
isso, a encaminharam para o hospital municipal onde
foi realizada uma cirurgia para retirada da lesão. Após o
procedimento, a orientaram para o retorno, e o médico
fez também um relatório para que a médica da unidade
do bairro continuasse o acompanhamento.

Qual foi o princípio do SUS observado neste caso?

(A) Integralidade da assistência.

(B) Participação da comunidade.

(C) Igualdade na atenção.

(D) Territorialização.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a
maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis
pela manutenção da saúde ou instalação da doença no in-
divíduo, são referidos como:

(A) parâmetros sociais de saúde. 

(B) indicadores de saúde.

(C) determinantes em saúde.

(D) condicionadores ambientais de saúde.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
estão incluídas a execução de ações de vigilância epide-
miológica que é entendida como um conjunto de ações

(A) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a
prevenção de qualquer mudança nos fatores determi-
nantes e condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar medi-
das de prevenção e controle das doenças ou agra-
vos.

(B) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e da circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(C) que promovem e protegem a saúde e previnem a do-
ença por meio de estratégias e ações de educação e
fiscalização de ambientes de trabalho e outros ambi-
entes comuns insalubres, capazes de disseminar epi-
demias na população.

(D) que abrangem o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas do processo, da pro-
dução ao consumo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Durante o banho, ao realizar o autoexame de preven-
ção  ao  câncer  de  mama,  a  manicure  R.S.M.,  de  37
anos, percebeu que estava com um caroço na mama
esquerda. Devido a esta constatação, R.S.M. se dirigiu
à unidade de saúde de seu bairro e, após examiná-la, o
médico a encaminhou para o serviço de diagnósticos
do município para realizar uma mamografia.

De acordo com o caso relatado, a qual nível de atenção
corresponde este serviço onde ela fará o exame?

(A) Primário.

(B) Secundário.

(C) Terciário.

(D) Emergencial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece
que a comunidade participará da gestão do SUS, em cada
esfera de governo, por meio das seguintes instâncias co-
legiadas: 

(A) Comissão Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e
CIT).

(B) Conselhos de Secretários de Saúde (Conass e Co-
nasems). 

(C) Fundo Nacional e Fundo Estadual de Saúde.

(D) Conferências e Conselhos de Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  gestores  públicos  de  saúde  pactuarão  os  aspectos
operacionais, financeiros e administrativos da gestão com-
partilhada do SUS 

(A) nas câmaras regionais de pactuação.

(B) nas comissões intergestores.

(C) nos colegiados de gestão.

(D) nos conselhos de saúde.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No SUS, a estratégia saúde da família visa à reorganiza-
ção da atenção básica no país. Suas equipes são multi-
profissionais e devem seguir normativas técnicas definidas
pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e mu-
nicipais  de  saúde.  São  atribuições  comuns  a  todos  os
membros das equipes que atuam na atenção básica:

(A) realizar a medição da glicemia capilar,  inclusive no
domicílio, para o acompanhamento dos casos diag-
nosticados de diabetes mellitus e,  segundo projeto
terapêutico  prescrito  pelas  equipes  que  atuam  na
Atenção Básica.

(B) realizar diagnóstico e planejamento de atividades a
serem realizadas na unidade básica de saúde, bem
como coordenar e participar de ações coletivas volta-
das à promoção da saúde e à prevenção de doenças
bucais.

(C) realizar  consultas clínicas e pequenos procedimen-
tos, atividades em grupo na UBS e nos domicílios,
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas
e terapêuticas,  bem como outras normativas técni-
cas, observadas as disposições legais da profissão.

(D) contribuir  para o processo de regulação do acesso
aos serviços de saúde, participando da definição de
fluxos assistenciais nas redes de atenção, bem como
da elaboração e implementação de protocolos e dire-
trizes para a ordenação desses fluxos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Sarti et al (2020), a Atenção Primária em Saúde
é potente na redução das iniquidades em saúde e deve,
portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das prin-
cipais respostas do setor saúde à epidemia da Covid-19,
devido

(A) à facilidade para sua implantação e seu baixo custo.

(B) à utilização de serviço de atendimento  on-line, o te-
lessaúde, como ferramenta importante nos casos de
pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19. 

(C) ao seu alto grau de capilarização em território nacio-
nal e alcance de parcelas expressivas da população
expostas a riscos excessivos devido a  suas condi-
ções de vida.

(D) ao fato deste nível de atenção concentrar  grande nú-
mero  de  profissionais,  altamente  qualificados,  que
atuam diariamente nas casas de pessoas carentes,
que são as mais expostas.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  cartas  resultantes  de  Conferências  Internacionais
sobre Saúde são importantes, pois firmam compromis-
sos governamentais para mudanças no quadro sanitá-
rio dos países. A Carta de Ottawa, por exemplo, aponta
para além dos cuidados de saúde com a adoção de po-
líticas públicas saudáveis nos setores que não estão di-
retamente ligados à saúde. A Declaração de Adelaide,
destaca a intersetorialidade  como a estratégia  funda-
mental para a construção de políticas públicas saudá-
veis. Essas políticas são trabalhadas por meio de qua-
tro áreas imediatas: apoio à saúde da mulher, alimenta-
ção e nutrição, tabaco e álcool e a criação de ambien-
tes favoráveis. 

Qual  política  brasileira  foi  muito  influenciada  por  essas
cartas na sua formulação e surgiu em virtude da impossi-
bilidade de o setor sanitário responder sozinho ao enfren-
tamento dos determinantes e condicionantes da saúde? 

(A) Política Nacional de Humanização da Atenção e Ges-
tão do SUS.

(B) Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

(D) Política Nacional de Atenção Básica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em ano de eleições municipais, os gestores de saúde dos
municípios  devem se  preparar  para  o  encerramento  de
suas gestões, cumprindo algumas obrigações necessárias
para a transição. Precisam ser disponibilizadas ao novo
secretário  todas as informações que servirão  para uma
prestação de contas de sua gestão e para subsidiar a atu-
ação da nova gestão. Dentre os documentos necessários
para tal transição destacam-se os instrumentos de gestão,
preconizados pelo Sistema de Planejamento do SUS, sen-
do eles:

(A) Quadro de Metas Municipal, Plano Municipal de Saú-
de e Plano de Investimentos.

(B) Plano Diretor  de Regionalizacão, Demonstrativo Fi-
nanceiro e Relatório de Gestão.

(C) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Re-
latório de Gestão. 

(D) Código Sanitário Municipal, Plano Plurianual e Plano
Orçamentário Anual.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a estratégia que vem sendo usada pelo Ministério
da Saúde para superar a fragmentação da atenção e da
gestão nas Regiões de Saúde?

(A) Estruturação de redes de atenção à saúde.

(B) Elaboração de planejamento no nível municipal.

(C) Reorganização do modelo de atenção.

(D) Definição da atenção básica como porta de entrada
no sistema.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual foi a grande contribuição da Conferência de Alma Ata
para a concepção de saúde e para a organização de siste-
mas de saúde no mundo?

(A) Firmou um compromisso entre os governos e as enti-
dades participantes para com a equidade em saúde.

(B) Enfatizou a necessidade de ações urgentes para se
atingir maior justiça social em saúde.

(C) Concitou governos a criarem sistemas universais de
saúde com atenção primária forte para os mais ca-
rentes.

(D) Definiu  a  atenção  primária  como  estratégia  a  ser
ofertada a toda a população.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No intuito de melhor organizar  os serviços de urgência,
vários gestores optam pela classificação de risco. Fazen-
do isto, eles estão respeitando qual princípio do SUS? 

(A) Controle social.

(B) Hierarquização.

(C) Integralidade.

(D) Equidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A descrição  geográfica  de  ações  e  serviços  de  saúde,
bem como dos recursos humanos ofertados por prestado-
res públicos e privados, é um instrumento proposto pelo
Decreto n. 7508 de 2011, do Ministério da Saúde, a fim de
orientar as mudanças contidas neste, e é denominado:

(A) Plano de Regionalização.

(B) Mapa da Saúde.

(C) Renases.

(D) Região de Saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores e
gestores a encontrar medidas de saúde pública que evi-
tem o colapso dos sistemas de saúde e reduzam os óbi-
tos. Para a definição das medidas a serem adotadas, al-
guns  gestores  tomam decisões  equivocadas e  nefastas
para o interesse geral por desconsiderarem as recomen-
dações geradas pela comunidade científica nacional e in-
ternacional. Considerando que o conhecimento científico é
de suma importância para que se possa reduzir a trans-
missão do vírus e frear a evolução da pandemia, os gesto-
res devem ignorar a recomendação de

(A) isolamento de casos e incentivo à higienização das
mãos.

(B) adoção de etiqueta respiratória com o uso de másca-
ras.

(C) uso de hidroxicloroquina e ivermectina.

(D) medidas progressivas de distanciamento social.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao prescrever probióticos, como Lactobacillus acidophilus
e Bifidobacterium longum, a pacientes adultos, o nutricio-
nista deve atentar ao fato de que um dos seus efeitos te-
rapêuticos é:

(A) a desconjugação de sais biliares.

(B) a produção de d-lactato.

(C) o aumento do HDL-colesterol.

(D) o potencial hemolítico.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para estabelecer o diagnóstico de sobrepeso em crianças,
do nascimento até cinco anos de idade, no Brasil adotam-
se as curvas de Índice de Massa Corporal da Organização
Mundial de Saúde que de acordo com o Escore Z, os pon-
tos de corte são:

(A) Z < -2.

(B) Z ≥ -2 e ≤+1.

(C) Z > +1 e ≤ +2.

(D) Z > +2 e ≤ +3.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para infusão de fórmula de nutrição via sonda, que varia
dos padrões de referências estabelecidos ou recomenda-
ções baseadas nas necessidades fisiológicas, o diagnósti-
co em nutrição é:

(A) administração de nutrição via sonda em desacordo
com as necessidades.

(B) composição  da  nutrição  via  sonda  em  desacordo
com as necessidades.

(C) infusão excessiva de nutrição via sonda.

(D) infusão subótima de nutrição via sonda.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A miniavaliação nutricional é uma adaptação específica da
avaliação nutricional subjetiva global desenvolvida para:

(A) cardiopatias.

(B) cirurgias.

(C) crianças.

(D) idosos.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes oncológicos com perda de peso  > 5%; ou de
2% de perda de peso com IMC < 20 kg/m2; ou sarcopenia
acompanhada de perda de peso corporal > 2%, com redu-
ção da ingestão alimentar e presença de alterações bio-
químicas, como hipoalbuminemia, anemia e aumento dos
marcadores inflamatórios, apresentam um quadro de:

(A) anorexia.

(B) caquexia.

(C) desnutrição.

(D) marasmo.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos princípios da educação alimentar e nutricional é:

(A) abordagem do sistema alimentar na sua integrali -
dade.

(B) gestão das ações de alimentação e nutrição.

(C) pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação
e nutrição.

(D) promoção da alimentação adequada e saudável.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual foi a primeira iniciativa de prevenção e combate à
deficiência de micronutrientes no Brasil?

(A) Fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico.

(B) Fortificação do sal com iodo.

(C) Suplementação de ferro.

(D) Suplementação de vitamina A.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o critério de avaliação nutricional de adolescentes
que representa a massa muscular esquelética ou massa
protéica somática?

(A) Circunferência abdominal.

(B) Circunferência do braço.

(C) Dobra cutânea tricipital.

(D) Índice de massa corporal.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos critérios clínicos estabelecidos pela  Associação
Americana de Psiquiatria para o diagnóstico clínico da bu-
limia é

(A) a autoavaliação alterada do peso e da forma do corpo.

(B) a autoestima influenciada por peso e forma do corpo.

(C) a  recusa  em manter  o  peso  na  proporção  normal
para idade e estatura. 

(D) o medo intenso de engordar, mesmo que com peso
abaixo do normal.

conhecimento_específico_nutrição
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na seleção de dietas enterais deve-se fornecer aminoáci-
dos em quantidade adequada à condição clínica e meta-
bólica do paciente. Desta forma, nos casos em que a ca-
pacidade digestiva e absortiva estão reduzidas ou há insu-
ficiência pancreática, qual é a fonte proteica a ser escolhi-
da?

(A) Aminoácidos cristalinos.

(B) Dipeptídeos e tripeptídeos.

(C) Proteína intacta.

(D) Proteína parcialmente hidrolisada.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os métodos de avaliação do consumo alimentar, em
qual deles o indivíduo anota detalhadamente todos os ali-
mentos e bebidas consumidos ao longo de um ou mais
dias, incluindo os consumidos fora do lar, com o nome da
preparação, os ingredientes que a compõem, a marca do
alimento e a forma de preparo?

(A) Diário alimentar.

(B) História alimentar.

(C) Questionário de frequência alimentar.

(D) Recordatório alimentar de 24 horas.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o fator que contribui para o aumento dos reservató-
rios de ferro em pacientes pós-transplantados?

(A) Esteatorreia.

(B) Falência hepática.

(C) Hemocromatose.

(D) Obstrução biliar.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a abordagem a ser adotada em pacientes críticos
que desenvolveram necrose intestinal não oclusiva devido
à nutrição precoce?

(A) Avaliação hemodinâmica.

(B) Interrupção imediata da dieta.

(C) Prevenção de translocação bacteriana.

(D) Uso de nutrição trófica.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No conceito  de segurança alimentar  e  nutricional,  a  di-
mensão alimentar refere-se à questão da produção e da
disponibilidade de alimentos, que implica em:

(A) alimentação  suficiente  e  adequada  para  atender  à
demanda da população.

(B) consumo alimentar adequado e saudável para cada
fase do ciclo da vida.

(C) preparo dos alimentos com técnicas que preservem o
seu valor nutricional e sanitário.

(D) promoção de condições para favorecer a adequada
utilização biológica dos alimentos consumidos.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Brasil (2010), dentre os “Dez passos para
uma alimentação saudável  para crianças menores de 2
anos” está incluído:

(A) capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas
práticas necessárias para implementar essa política.

(B) dar somente leite materno até os  seis meses, sem
oferecer água, chás ou qualquer outro alimento.

(C) informar todas as gestantes sobre os benefícios e o
manejo do aleitamento materno.

(D) ter uma política de aleitamento materno rotineiramen-
te transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inserção do nutricionista no Sistema Único de Saúde,
especificamente na área de atenção básica,  ampliou as
ações de alimentação e nutrição por meio da criação

(A) da estratégia saúde da família.

(B) das redes de assistência à pessoa portadora de defi-
ciência física.

(C) do sistema de vigilância alimentar e nutricional.

(D) dos núcleos de apoio à saúde da família.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diarreia e  insuficiência renal são efeitos adversos decor-
rentes da ingestão excessiva de quais nutrientes?

(A) Cálcio e selênio.

(B) Colina e magnésio.

(C) Magnésio e cálcio.

(D) Selênio e colina.

conhecimento_específico_nutrição



UFG/CS                                                                       PROCESSO SELETIVO                                                        COREMU-SES/2021

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle da ocorrência de hiperglicemia em doentes em
estado crítico pode ser auxiliado, quando à nutrição paren-
teral se associa

(A) arginina.

(B) aspartato.

(C) glutamina.

(D) ornitina.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a classificação dos alimentos de acordo com o
grau de processamento, ingredientes culinários são:

(A) alimentos de origem vegetal ou animal, logo após a
colheita ou o abate.

(B) constituintes de alimentos ou aqueles obtidos a partir
da natureza.

(C) formados pela adição de substâncias a alimentos in-
tegrais.

(D) produtos palatáveis prontos ou quase prontos para
consumo.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos aspectos nutricionais mais frágeis na prática ali-
mentar  da  criança  vegetariana  decorre  das  elevadas
quantidades de fitatos, que podem reduzir a biodisponibili-
dade de

(A) cálcio.

(B) ferro.

(C) fósforo.

(D) zinco.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em idosos com obesidade sarcopênica,  observa-se que
os parâmetros peso corporal, massa gorda, massa mus-
cular,  IMC e circunferência  da cintura,  respectivamente,
apresentam-se:

(A) alto, alta, normal/alta, alto e alta.

(B) alto, baixa/normal, baixa, normal e baixa/normal.

(C) normal, alta, baixa, normal e normal/alta.

(D) normal, alta, normal/alta, normal e alta.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ganho médio de peso semanal, em quilogramas, no se-
gundo e terceiro  trimestre de gestação,  considerando o
estado nutricional inicial com IMC adequado, deve ser de:

(A) 0,2.

(B) 0,3.

(C) 0,4.

(D) 0,5.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Populações que não ingerem proteína animal ou em risco
de insuficiência na diversificação alimentar devem priori-
zar a ingestão de combinações alimentícias que forneçam
todos  os  aminoácidos  essenciais.  Assim,  os  alimentos
complementares  que  se  apresentam  como  excelentes
combinações são:

(A) lácteos e legumes.

(B) lácteos e sementes.

(C) grãos e legumes.

(D) grãos e sementes.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vitamina hidrossolúvel considerada essencial para bios-
síntese dos ácidos nucleicos e para a maturação normal
de eritrócitos é o ácido

(A) ascórbico.

(B) fólico.

(C) nicotínico.

(D) pantotênico.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A situação social e organizacional de uma comunidade ou
região pode se associar à segurança alimentar e nutricio-
nal, sendo um dos fatores:

(A) comportamento/hábitos alimentares.

(B) cultura alimentar.

(C) educação alimentar/nutricional.

(D) escolaridade.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as orientações nutricionais para as dislipidemias em
pacientes obesos grau III, a recomendação para aumentar
o HDL-colesterol é:

(A) evitar gordura saturada e trans.

(B) ingerir vegetais e legumes ricos em fibras.

(C) reduzir alimentos ricos em colesterol.

(D) usar monoinsaturados como fonte lipídica.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos fatores em que a nutrição enteral deve ser consi-
derada para pacientes pediátricos é:

(A) atresia biliar.

(B) baixo peso ao nascer.

(C) fibrose cística.

(D) síndrome do intestino curto.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para diagnóstico de diabete, os valores da glicose em je-
jum e da hemoglobina glicada são, respectivamente:

(A) <   100 mg/dL; > 5,2 e < 5,7.

(B) >   100 e < 126 mg/dL; < 6,5.

(C) >   126 mg/dL; > 5,7.

(D) >   126 mg/dL; > 6,5.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos fatores que contribuem para redução da ingestão
alimentar na doença renal crônica é:

(A) diálise peritoneal.

(B) hiperparatireoidismo secundário.

(C) peritonite.

(D) resistência à insulina.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos fatores relacionados à deficiência nutricional nas
doenças inflamatórias intestinais que leva ao aumento das
necessidades nutricionais é:

(A) deficiência biliar.

(B) dor abdominal.

(C) inflamação ativa.

(D) supercrescimento bacteriano.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes oncológicos devem ingerir alimentos como mo-
rango, cereja, amora, framboesa, uvas e derivados, fontes
de antioxidantes classificados como:

(A) antocianinas.

(B) flavonoides.

(C) flavanonas.

(D) licopeno.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é a recomendação energética, em kcal/kg de peso
atual/dia, para pacientes adultos com Aids e infecção agu-
da e/ou CD4 < 200?

(A) De 25 a 30.

(B) De 30 a 35.

(C) De 35 a 40.

(D) De 40 a 50.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O erro inato mais frequente do metabolismo dos aminoáci-
dos é a

(A) fenilcetonúria.

(B) fibrose cística.

(C) mucopolissacaridose.

(D) porfiria hepática.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Ar-
terial, as reduções de peso e da circunferência abdominal
correlacionam-se com reduções da pressão arterial e me-
lhora metabólica, com nível de evidência a partir de dados
obtidos de: 

(A) estudos não randomizados (observacionais).

(B) metanálise menos robusta de estudos clínicos rando-
mizados.

(C) metanálise robusta de estudos clínicos randomiza-
dos.

(D) opiniões consensuais de especialistas.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é a terapia nutricional recomendada para pacientes
portadores de doença hepática crônica com quadro clínico
de ascite e edema?

(A) Administração  de  albumina  e  suplementação  vita-
mínica.

(B) Indicação de TCM e suplementação de ferro e com-
plexo B.

(C) Instituição de terapia especializada com aminoácidos
de cadeia ramificada.

(D) Suplementação  hipercalórica  e  hiperproteica  ou  de
micronutrientes específicos.
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