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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todo profissional da área de saúde sabe da importância
de se conhecer a evolução das políticas de saúde no Bra-
sil e os determinantes históricos envolvidos neste proces-
so.  Assim, no que se refere às políticas de vigilância à
saúde, destaca-se como fato histórico a 

(A) inovação,  em 1920, do modelo  campanhista,  pura-
mente  fiscal  e  policial,  para  erradicação  da  febre
amarela no Rio de Janeiro, ocasião em que foi intro-
duzida a propaganda e a educação sanitária na téc-
nica rotineira de ação.

(B) criação, em 1940, do Ministério da Educação e Saú-
de Pública, com a finalidade de integrar as atividades
do Departamento Nacional de Saúde Pública,  fican-
do o planejamento e a execução das ações de edu-
cação sanitária sob a responsabilidade dos profissio-
nais vinculados ao Ministério da Educação. 

(C) criação, em 1950, do Ministério da Saúde, o que sig-
nificou uma nova postura do governo e uma efetiva
preocupação em solucionar os problemas de saúde
pública apresentados na época.

(D) instituição, em 1970, do Sistema Nacional de Saúde,
com o objetivo de fomentar as ações  de promoção,
proteção e recuperação da saúde, ocorrendo um au-
mento dos investimentos financeiros do governo fe-
deral nesta área e o fortalecimento do Ministério da
Saúde como órgão executivo das políticas de saúde.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de
1988, o SUS consiste em ações e serviços públicos de
saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquiza-
da, constituindo um sistema único, organizado de acordo
com diretrizes e com os seguintes princípios organizacio-
nais: 

(A) integralidade , participação popular e hierarquização.

(B) universalidade, equidade e integralidade.

(C) equidade,  desencentralização  político-administrativa
e universalidade.

(D) hierarquização, participação popular e desencentrali-
zação político-administrativa.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução
de ações de assistência terapêutica integral, inclusive far-
macêutica, de saúde do trabalhador e de vigilância

(A) sanitária e epidemiológica.

(B) ambiental e de zoonoses.

(C) epidemiológica e ambiental.

(D) de zoonoses e sanitária.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de planejamento do SUS consiste na atuação
contínua,  articulada,  integrada  e  solidária  das  áreas  de
planejamento das suas três esferas de gestão e tem por
base a formulação e/ou revisão periódica dos seguintes
instrumentos:

(A) o pacto pela vida, as políticas de saúde e o contrato
de metas entre os entes federados.

(B) o diagnóstico situacional, o plano de ação e o siste-
ma de controle da execução das estratégias.

(C) o plano de saúde, a programação anual de saúde e
os relatórios anuais de gestão.

(D) o planejamento das ações de saúde, a implementa-
ção das estratégias estabelecidas e a avaliação dos
resultados.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A rede de atenção à saúde é definida como arranjos orga-
nizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes den-
sidades tecnológicas, que buscam garantir a integralidade
do cuidado. Essa rede se caracteriza pela formação de re-
lações horizontais entre os pontos de atenção com o cen-
tro de comunicação na atenção primária à saúde e 

(A) pela promoção da integração sistêmica de ações e
serviços de saúde; pela provisão de atenção contí-
nua e integral; pelo incremento do desempenho do
sistema, em termos de acesso, equidade e eficácia
clínica; pela busca da eficiência econômica.

(B) pela busca da eficiência econômica;  pelo comparti-
lhamento de objetivos e compromissos com os resul-
tados sanitários e econômicos; pela promoção da in-
tegração sistêmica,  de ações e serviços de saúde;
pela responsabilização na atenção contínua e inte-
gral.

(C) pela  provisão  de  atenção contínua  e  integral;  pelo
cuidado multiprofissional; pelo incremento do desem-
penho do sistema em termos de acesso, equidade e
eficácia clínica; pela centralidade nas necessidades
em saúde de uma população.

(D) pela centralidade  nas  necessidades  em  saúde  de
uma população; pela responsabilização na atenção
contínua  e  integral;  pelo  cuidado  multiprofissional;
pelo compartilhamento de objetivos e compromissos
com os resultados sanitários e econômicos.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação da promoção da saúde, os valores
e princípios  configuram-se como expressões fundamen-
tais de todas as práticas e ações. Assim, são princípios
fundantes no processo de concretização da Política Nacio-
nal de Promoção à Saúde a equidade, a integralidade, a
territorialidade,  a  intersetorialidade,  a  intrassetorialidade,
bem como:

(A) a solidariedade, a ética, a inclusão social e o respeito
às diversidades.

(B) a sustentabilidade, o respeito às diversidades, a au-
tonomia e a inclusão social.

(C) a participação social, a autonomia, o empoderamento
e a sustentabilidade.

(D) a ética, o empoderamento, a solidariedade e a parti-
cipação social.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Ho-
mem tem por objetivo orientar as ações e os serviços de
saúde para  a  população masculina.  As  diretrizes dessa
política foram elaboradas tendo em vista a integralidade, a
factibilidade, a coerência e a viabilidade. Neste contexto, a
integralidade pode ser compreendida a partir do trânsito
do usuário por todos os níveis da atenção, na perspectiva
de uma linha de cuidado que estabeleça uma dinâmica de
referência e de contrareferência, bem como de:

(A) implementação desta política diretamente relaciona-
da aos três níveis de gestão e do controle social, a
quem se condiciona o comprometimento e a possibi-
lidade da execução das ações fundamentadas nas
diretrizes propostas.

(B) compreensão sobre os agravos e sobre a complexi-
dade dos modos de vida e situação social do indiví-
duo, a fim de promover intervenções sistêmicas que
abranjam inclusive as determinações sociais sobre a
saúde e a doença.

(C) disponibilidade de recursos, tecnologia, insumos
técnico-científicos  e  estrutura  administrativa  e
gerencial que permita, na prática, a implantação
das ações necessárias ao atendimento dessa po-
pulação.

(D) fundamentação das ações nos princípios da huma-
nização e da  qualidade,  que implicam na promo-
ção, reconhecimento e respeito à ética e aos direi-
tos do homem, obedecendo às suas peculiaridades
socioculturais.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Crian-
ça tem por objetivo promover e proteger a saúde e o alei-
tamento materno. Nesse contexto, dentre os princípios ori-
entadores desta política, tem-se que o direito à vida e à
saúde é um princípio:

(A) fundamental garantido mediante o acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a promoção,
proteção integral e recuperação da saúde, por meio
da efetivação de políticas públicas que permitam o
nascimento, crescimento e desenvolvimento sadios e
harmoniosos, em condições dignas de existência, li-
vre de qualquer forma de violência.

(B) do SUS que trata da atenção global, contemplando
todas as ações de promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação, de modo a prover resposta satisfatória
na produção do cuidado, não se restringindo apenas
às demandas apresentadas; compreendendo, ainda,
a garantia de acesso a todos os níveis de atenção,
mediante a integração dos serviços.

(C) constitucional que compreende a primazia de receber
proteção e cuidado em quaisquer circunstâncias, ter
precedência de atendimento nos serviços de saúde e
preferência nas políticas sociais e em toda a rede de
cuidado e de proteção social existente no território,
assim como a destinação privilegiada de recursos em
todas as políticas públicas.

(D) que se refere ao estabelecimento e à qualidade do
vínculo filho/mãe/família/cuidadores e destes com os
profissionais  de saúde que atuam nos espaços de
assistência para a conquista do desenvolvimento in-
tegral; este princípio é a nova mentalidade que apor-
ta, sustenta e dá suporte à ação de todos os implica-
dos na atenção integral à saúde.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A morbimortalidade de adolescentes e jovens  é marcada
por  diferentes  modalidades  de  violência.  Dentre  estas,
quais são, em ordem decrescente de ocorrências, as res-
ponsáveis pela maioria dos atendimentos?

(A) A negligência, a violência psicológica, o abandono, a
violência física e a violência sexual.

(B) A violência física, a violência sexual, a violência psi-
cológica, o abandono e a negligência.

(C) A violência sexual, a violência psicológica, a violência
física, a negligência e o abandono.

(D) O abandono, a violência física, a violência sexual, a
violência psicológica e a negligência.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista de vigilância do SARS-CoV-2, responsá-
vel pela infecção da Covid-19, a notificação dos casos às
autoridades sanitárias  é  de extrema importância  para o
controle da doença. Quanto a essa notificação, ressalta-se
que ela deve ser feita

(A) no prazo máximo de 36 horas a partir  do conheci-
mento do caso.

(B) nos casos suspeitos de síndrome gripal e de síndro-
me respiratória aguda grave.

(C) pelo médico ou enfermeiro dos serviços públicos en-
volvidos na assistência ao paciente.

(D) pelos laboratórios quando for identificado resultados
reagentes/não detectáveis nas amostras testadas.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Novas doenças transmissíveis  estão surgindo, enquanto
outras reaparecendo em decorrência de mudanças sociais
e ambientais. A epidemiologia se desenvolve a partir do
estudo do aparecimento destas doenças e da interação
entre agentes, vetores e reservatórios. Neste contexto, en-
tende-se por epidemia a ocorrência de uma dada doença
em

(A) uma área geográfica delimitada ou numa população
restrita, com aumento repentino no número de casos,
devendo estes estarem relacionados entre si. 

(B) diversas regiões do planeta com o número de casos
acima do esperado, afetando vários países ou conti-
nentes configurando assim um cenário de maior gra-
vidade epidemiológica.

(C) uma  área  geográfica  ou  grupo  populacional  com
padrão relativamente estável no número de casos
que  apresenta  elevadas  taxas  de  incidência  ou
prevalência.

(D) uma região ou comunidade com número excessivo
de casos, em relação ao que normalmente seria es-
perado, devendo ser especificado o período, a região
geográfica  e  outras  particularidades  da  população
em que os casos ocorreram.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma doença transmissível ou infecciosa é aquela causada
pela  transmissão  de  um  agente  patogênico  específico
para  um  hospedeiro  suscetível  e  doença  contagiosa  é
aquela que pode ser transmitida pelo toque, contato direto
entre os seres humanos, sem a necessidade de um vetor
ou veículo interveniente. Enquadram-se, simultaneamen-
te, nessas duas categorias, as seguintes doenças: 

(A) a sífilis, o sarampo e a tuberculose.

(B) a malária, a febre amarela e a dengue.

(C) a Covid-19, a leishimaniose visceral e a zika.

(D) a chikungunya, a hanseníase e a poliomielite.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior parte da carga das doenças, assim como as ini-
quidades em saúde, que existem em nosso país, acontece
por conta das condições em que as pessoas nascem, vi-
vem, trabalham e envelhecem. Esse conjunto de condi-
ções é conhecido por determinantes 

(A) econômicos da saúde.

(B) ambientais da saúde.

(C) sociais da saúde. 

(D) políticos da saúde. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Ministério  da Saúde tem reafirmado o HumanizaSUS
como política que atravessa as diferentes ações e instân-
cias do Sistema Único de Saúde. Esta política aposta na
indissociabilidade entre

(A) política de saúde e educação em saúde.

(B) atenção à saúde e gestão dos serviços de saúde.

(C) gestão dos serviços de saúde e política de saúde.

(D) educação em saúde e atenção à saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular está inserido como estraté-
gia no contexto multidisciplinar do tratamento de enfermi-
dades e consiste numa reunião de toda a equipe de saúde
para ajudar a entender o sujeito individual ou coletivo com
alguma demanda de cuidado em saúde.  Este  projeto  é
composto por quatro momentos sequenciais, que são: 

(A) coleta de informações,  diagnóstico,  planejamento e
execução das ações.

(B) coleta de informações, planejamento, implementação
e avaliação das ações.

(C) diagnóstico, priorização dos problemas, definição de
metas e reavaliação.

(D) diagnóstico, definição de metas, divisão de responsa-
bilidades e reavaliação.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para uma criança do sexo masculino, idade de dois anos
e um mês e peso de 12 kg, qual é a oferta hídrica diária
recomendada?

(A) 1200 mL.

(B) 1300 mL.

(C) 1600 mL.

(D) 1740 mL.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as diretrizes brasileiras de diagnóstico e
tratamento da fibrose cística (2017),  todos os pacientes
devem receber aconselhamento dietético, visando  à pre-
venção e ao tratamento dos distúrbios nutricionais. No cál-
culo do plano alimentar para uma criança acometida por
esta patologia, deve-se programar uma dieta:

(A) hiperproteica,  com  ingestão  energética  de  110  a
200% do recomendado para a idade e sexo e 35 a
40% da energia fornecida proveniente de lipídios.

(B) hiperproteica,  com  ingestão  energética  de  150  a
200% do recomendado para a idade e sexo e 30 a
35% da energia fornecida proveniente de lipídios.

(C) normoproteica,  com  ingestão  energética  de  110  a
200% do recomendado para a idade e sexo e 35 a
40% da energia fornecida proveniente de lipídios.

(D) normoproteica,  com  ingestão  energética  de  150  a
200% do recomendado para a idade e sexo e 30 a
35% da energia fornecida proveniente de lipídios.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as orientações do guia alimentar para crianças
brasileiras menores de  dois anos (2019), qual é a opção
para a alimentação de um lactente de cinco meses, que
não  está  em aleitamento  materno,  considerando  que  a
renda da família não permite a aquisição de fórmula infan-
til disponível comercialmente? 

(A) Composto lácteo.

(B) Leite de vaca desnatado ou semidesnatado modificado.

(C) Leite de vaca integral, líquido modificado.

(D) Leite de vaca integral, líquido sem diluição. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando as melhores práticas para alimentação ade-
quada  e  saudável  para  crianças  de  seis meses  a  dois
anos de idade, preconizadas pelo Ministério da Saúde no
Guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois
anos (2019), no início da introdução de novos alimentos a
criança deverá receber a comida:

(A) amassada e peneirada.

(B) amassada com garfo.

(C) em pedaços pequenos, raspados ou desfiados.

(D) em pedaços maiores, para pegar com as mãos e le-
var à boca.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um hospital público, a nutricionista recebe para atendi-
mento nutricional ambulatorial uma criança de  dois anos
completos,  sexo  feminino,  com diagnóstico  de  diabetes
mellitus tipo 1, peso de 9900 gramas, eutrófica e sem ati-
vidade física mais intensa. Baseado nas recomendações
das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-
2020), qual é a necessidade calórica diária e a distribuição
de macronutrientes indicadas para a instituição do plano
alimentar inicial desta criança?

(A) 990 kcal; 50 a 60% de carboidratos, 15% de proteí-
nas e 30% de lipídios.

(B) 1040 kcal; 40 a 55% de carboidratos, 20% de proteí-
nas e 35% de lipídios.

(C) 1089 kcal; 40 a 55% de carboidratos, 20% de proteí-
nas e 40% de lipídios.

(D) 1188 kcal; 50 a 60% de carboidratos, 15% de proteí-
nas e 30% de lipídios.

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais são as medidas e índices antropométricos utilizados
para monitoramento do crescimento de crianças com do-
ença renal crônica, segundo Riella e Martins (2013)?

(A) Estatura, perímetro torácico, prega cutânea bicipital.

(B) Índice peso/estatura, circunferência muscular do bra-
ço, prega cutânea suprailíaca.

(C) Comprimento,  circunferência  da  panturrilha,  prega
cutânea subescapular.

(D) Índice  de massa  corporal,  circunferência  do braço,
prega cutânea tricipital.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para uma nutriz com índice de massa corporal indicando
obesidade,  a faixa recomendada para a perda de peso
mensal após o parto é de:

(A) 2,5 a 3,0 kg.

(B) 2,0 a 3,0 kg.

(C) 0,5 a 2,0 kg.

(D) 0,5 a 1,0 kg.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a faixa de ganho de peso total recomendada para
o primeiro trimestre gestacional (até 14 semanas) de uma
gestante adulta, sem comorbidades, com idade gestacio-
nal de 12 semanas, peso pré-gestacional de 62 kg e altura
de 1,55 m, segundo as recomendações do Institute of Me-
dicine (2009)?

(A) 2,0 - 3,0 kg.

(B) 1,0 - 3,0 kg.

(C) 0,5 - 2,0 kg.

(D) 0,2 - 2,0 kg.

conhecimentos_específicos_nutrição
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cerca de 50% das gestantes adolescentes mantêm seu
crescimento  durante  a  gestação.  Assim,  no  cálculo  de
suas necessidades energéticas, após a obtenção do gasto
energético total (GET), é preciso considerar a energia ne-
cessária para o crescimento durante a gestação, multipli-
cando o GET por

(A) 1,20.

(B) 1,10.

(C) 1,02.

(D) 1,01.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na alimentação de gestantes diabéticas, os edulcorantes po-
dem ser usados como alternativa para a substituição da sa-
carose. No entanto, seu uso deve ser feito de forma modera-
da, sem ultrapassar as quantidades diárias máximas de:

(A) 4 sachês ou 30 gotas.

(B) 5 sachês ou 25 gotas.

(C) 6 sachês ou 15 gotas.

(D) 8 sachês ou 20 gotas.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as recomendações da Associação Ameri-
cana de Diabetes, adotadas nas Diretrizes da Sociedade
Brasileira de Diabetes (2019-2020), no acompanhamento
nutricional de uma gestante diabética, a glicemia capilar
no período de duas horas após a refeição deverá ser infe-
rior a:

(A) 140 mg/dL.

(B) 120 mg/dL.

(C) 100 mg/dL.

(D) 95 mg/dL.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente D.T.A.,  de 30 anos,  com diagnóstico de diabetes
mellitus gestacional, peso pré-gestacional desconhecido, es-
tatura de 1,60 m e peso de 76 kg na 20ª semana de gesta-
ção.

Para a paciente D.T.A, qual é o ganho de peso semanal
recomendado entre a 20ª e 40ª semana de gestação se-
gundo a Organização Pan-Americana da Saúde (2019)? 

(A) 0,17 - 0,27 kg.

(B) 0,23 - 0,33 kg.

(C) 0,27 - 0,35 kg.

(D) 0,35 - 0,40 kg.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente C.S.A.,  de 24 anos,  com diagnóstico de diabetes
mellitus gestacional, peso pré-gestacional de 55 kg, estatura
de 1,62 m e peso de 60 kg, na 14ª semana de gestação, foi
programado uma dieta com 1850 kcal ao dia para o início do
segundo trimestre.

Para a paciente C.S.A., seguindo as diretrizes da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde (2019), como fica a distri-
buição diária, aproximada, dos macronutrientes e fibra? 

(A) 185 g de carboidrato, 92 g de proteína, 82 g de lipí-
dio, <6% de gordura saturada; 30 g de fibra.

(B) 232 g de carboidrato, 83 g de proteína, 65 g de lipí-
dio, <7% de gordura saturada; 25 g de fibra.

(C) 254 g de carboidrato, 69 g de proteína, 71 g de lipí-
dio, <10% de gordura saturada; 27 g de fibra.

(D) 259 g de carboidrato, 97 g de proteína, 47 g de lipí-
dio, <5% de gordura saturada; 28 g de fibra.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O combate  à pandemia da Covid-19 se tornou o grande
desafio atual, e a terapia nutricional é parte fundamental
do cuidado integral na atenção ao paciente. A maioria dos
pacientes contaminados tem sido tratados em casa, em
isolamento domiciliar. Entretanto, uma parte destes paci-
entes complicam e necessitam de hospitalização.  Diante
dessa realidade, qual é a sugestão, segundo a BRASPEN
(2020), quanto ao aporte calórico e proteico no paciente
em estado agudo, no segundo dia de internação?

(A) 15 a 20 kcal/kg/dia; <0,8 g/kg/dia.

(B) 15 a 20 kcal/kg/dia; 0,8 -1,2 g/kg/dia.

(C) 25 a 30 kcal/kg/dia; 0,8 -1,2 g/kg/dia.

(D) 25 a 30 kcal/kg/dia; >1,2 g/kg/dia.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A via de alimentação preferencial em pacientes não graves com diagnóstico de Covid-19 é a oral e, em pacientes gra-
ves, a enteral. No caso de contraindicação da via oral e/ou enteral, segundo a BRASPEN (2020), a nutrição parenteral
deve ser iniciada após:

(A) 3 a 4 dias em pacientes que não conseguirem atingir aporte calórico proteico > 60% por via digestiva.

(B) 3 a 4 dias em pacientes que não conseguirem atingir aporte calórico proteico > 65% por via digestiva.

(C) 5 a 7 dias em pacientes que não conseguirem atingir aporte calórico proteico > 60% por via digestiva.

(D) 5 a 7 dias em pacientes que não conseguirem atingir aporte calórico proteico > 65% por via digestiva.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso e utilize a tabela a seguir.

Paciente J.A.V, do sexo masculino, de 70 anos, 1,65 m de altura, peso de 54 kg, 34 cm de panturrilha, apresenta-se
com pouca força (não consegue levantar 5 kg), com força de preensão palmar < 30kgF, praticando atividade física
iniciante, caminhando com facilidade, sem dificuldade para levantar-se de uma cadeira, subir escadas e sem que-
das no último ano.  

Com base no caso apresentado e no escore SARC–CalF, segundo a BRASPEN (2019), quais são as recomendações
calórica e proteica para este paciente?

(A) 1620 kcal /dia; 59,4 g/ptn/dia.

(B) 1728 kcal/dia; 70,2 g/ptn/dia.

(C) 2052 kcal/dia; 86,4 g/ptn/dia.

(D) 2160 kcal/dia; 91,8 g/ptn/dia.
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos 10 anos, houve um aumento da procura pela
cirurgia bariátrica na população idosa,  buscando melhor
qualidade de vida para essa faixa etária. Diante dessa re-
alidade, segundo a BRASPEN (2019), quais são os crité-
rios  utilizados para  recomendar  a  cirurgia  bariátrica  em
idosos obesos?

(A) IMC > 35 kg/m2, falha na tentativa de perda de peso
por seis meses, ter maturidade psicológica.

(B) IMC > 35 kg/m2 com comorbidades, falha na tentativa
de perda de peso por um ano, ter maturidade psico-
lógica.

(C) IMC > 40 kg/m2, falha na tentativa de perda de peso
por seis meses, ter maturidade psicológica.

(D) IMC > 40 kg/m2 com comorbidades, falha na tentativa
de perda de peso por um ano, ter maturidade psico-
lógica.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente A.A.F., de 55 anos, do sexo feminino, peso atual de
66 kg, 1,50 m de altura. Exames laboratoriais: colesterol to-
tal: 300 mg/dL, triglicérides: 530 mg/dL, HDL: 32 mg/dL. LDL:
145 mg/dL, glicemia de jejum: 100 mg/dL; ureia: 30 mg/dL e
creatinina: 1 mg/dL.

De acordo com a Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Pre-
venção da Aterosclerose (2017),  qual deve ser a conduta
nutricional para a paciente A.A.F?

(A) 45-50% de carboidrato, 15% de proteína, 30-35% de
gordura e ácido graxo saturado < que 5% do VCT.

(B) 50-60% de carboidrato, 20% de proteína, 25-35% de
gordura e ácido graxo saturado < que 7% do VCT.

(C) 45-50% de carboidrato, 20% de proteína, 30-35% de
gordura e ácido graxo saturado < que 5% do VCT.

(D) 50-60% de carboidrato, 15% de proteína, 25-35% de
gordura e ácido graxo saturado < que 7% do VCT.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As necessidades nutricionais de pacientes com lesão  re-
nal  aguda (LRA) dependem muito mais da gravidade da
doença básica,  do estado nutricional preexistente e das
comorbidades do que da LRA propriamente dita. De acor-
do com Riela e Martins (2013), para pacientes com LRA,
em diálise intermitente e catabolismo moderado, as reco-
mendações calóricas e proteicas são de, respectivamente:

(A) 30 a 35 kcal não proteica/kg de peso/dia e de 0,6 a
0,8 g de proteína/kg de peso/dia.

(B) 30 a 35 kcal não proteica/kg de peso/dia e de 1,0 a
1,5 g de proteína/kg de peso/dia.

(C) 20 a 30 kcal não proteica/kg de peso/dia e de 0,8 a
1,0 g de proteína/kg de peso/dia.

(D) 20 a 30 kcal não proteica/kg de peso/dia e de 1,0 a
1,5 g de proteína/kg de peso/dia.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A desnutrição hospitalar tem sido associada a uma maior
incidência de complicações e mortalidade. Diante dessa
associação,  a  avaliação  nutricional  subjetiva  global
(ANSG) é definida como instrumento clínico para avaliar o
estado nutricional de pacientes com base

(A) na antropometria, nos exames bioquímicos, na dieta
usual e na perda de peso.

(B) na perda de peso nos últimos seis meses, nos sinto-
mas gastrointestinais e nos exames bioquímicos.

(C) na aferição antropométrica de dobras cutâneas,  na
ingestão alimentar alterada e nos sintomas gastroin-
testinais.

(D) na história nutricional, na perda de gordura subcutâ-
nea, na depleção muscular e na presença de edema.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente A.P.S., de 25 anos, internada há dez dias após aci-
dente vascular cerebral,  desnutrida, em terapia de nutrição
enteral, com dieta de 1,2 kcal/mL.

Para a dieta, prescrita a essa paciente, atingir 2.400 kcal
por dia,  em infusão contínua é necessário  prescrever  o
gotejamento de aproximadamente:

(A) 73 mL/h.

(B) 76 mL/h.

(C) 83 mL/h.

(D) 96 mL/h.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente J.L.M., do sexo masculino, de 43 anos, com
70 kg,  apresenta diagnóstico clínico de obstrução in-
testinal e encontra-se em terapia nutricional parenteral
(TNP) exclusiva. NPT: formulação pronta, em bolsa de
sistema  fechado  e  gotejamento  contínuo,  densidade
calórica = 0,7 kcal/mL e 25 g de aminoácidos/litro.

Sabendo que a necessidade calórica do paciente J.L.M. é
de 30  kcal/kg/dia, qual é o gotejamento necessário para
atingir  essa necessidade e qual é a relação de calorias
não proteicas por grama de nitrogênio que está sendo ad-
ministrada nesse paciente?

(A) 125 mL/h; 100:1.

(B) 105 mL/h; 120:1.

(C) 105 mL/h; 140:1.

(D) 125 mL/h; 150:1.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o avanço qualitativo dos imunossupressores, a so-
brevida dos pacientes transplantados tem aumentado. No
entanto, faz-se indispensável o controle dos fatores de ris-
co não imunológicos, principalmente os nutricionais. Com
o objetivo de fornecer os nutrientes em quantidades ne-
cessárias, qual é a orientação nutricional para um pacien-
te  pós-transplante  renal  tardio  segundo Riela  e  Martins
(2013)?

(A) Normocalórica, normoglicídica, hiperlipídica, hipopro-
teica, hipossódica, 20-30 g de fibras.

(B) Hipercalórica, normoglicídica, hiperlipídica, hiperpro-
teica, normossódica, 20-30 g de fibras.

(C) Normocalórica, normoglicídica, normolipídica, normo-
proteica, hipossódica, 25-30 g de fibras.

(D) Hipercalórica,  normoglicídica,  normolipídica,  hiper-
proteica, normossódica, 20-30 g de fibras.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O nutricionista tem um papel fundamental na determina-
ção do conteúdo de carboidratos para pacientes hospitali-
zados, que utilizam o esquema de insulina conforme con-
tagem de carboidratos. Nessa contagem a relação de uma
unidade de insulina ultrarrápida ou rápida é calculada para
cada 10 a 25 gramas de carboidrato. Quantas gramas de
carboidrato por unidade de insulina recomenda-se em pa-
cientes em uso de corticosteroides e pacientes com hiper-
glicemia leve, respectivamente?

(A) 10 g e 20 g.

(B) 10 g e 25 g.

(C) 15 g e 20 g.

(D) 15 g e 25 g.

Leia o caso a seguir para responder às questões 40 e 41. 

Paciente A.T.F, 42 anos, masculino, com diagnóstico de Doen-
ça de Crohn está no 2º dia de internação na UTI e 2º dia de
pós-operatório  (PO)  de  uma  ressecção  intestinal  extensa.
Como trata-se  de  um paciente  gravemente  desnutrido  e em
condição crítica, com indicação de repouso intestinal optou-se
por iniciar TNP. Foi feita a calorimetria indireta e a necessidade
calórica total é de 1500 kcal/dia.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as Diretrizes da ASPEN (2016),  qual  a
quantidade máxima de calorias deverá ser ofertada ao pa-
ciente A.T.F nos primeiros sete dias de internação na UTI?

(A) 900 kcal/dia. 

(B) 1125 kcal/dia.

(C) 1200 kcal/dia.

(D) 1500 kcal/dia.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere que o paciente A.T.F. após dez dias de NPT, ini-
ciou alimentação também por via enteral. A partir de qual
oferta calórica por via enteral a nutrição parenteral poderá
ser descontinuada?

(A) 750 kcal/dia.

(B) 900 kcal/dia.

(C) 975 kcal/dia.

(D) 1050 kcal/dia.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O jejum pré-operatório é prolongado em vários hospitais no
Brasil e no mundo, o que interfere na resposta orgânica ao
trauma. De acordo com o projeto ACERTO, quais são as re-
comendações para abreviação do jejum pré-operatório?

(A) Manter jejum para sólidos por 6 a 8 horas antes da
operação e utilização de bebida com maltodextrina a
12%, 2 e 6 horas antes da operação.

(B) Manter jejum para sólidos por 6 a 10 horas antes da
operação e utilização de bebida com maltodextrina a
20%, 2 e 4 horas antes da operação.

(C) Manter jejum para sólidos por 8 a 10 horas antes da
operação e utilização de bebida com glicose e proteí-
nas 2 e 4h antes da operação.

(D) Manter jejum para sólidos por 8 a 12 horas antes da
operação e utilização de bebida com aminoácidos li-
vres a 18%, 2 e 3 horas antes da operação.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente M.R.F., de 49 anos, do sexo masculino, em
tratamento  para  leucemia  linfocítica  aguda,  realizou
transplante de  células  hematopoiéticas (TCTH) há 28
dias  e  encontra-se  com melhora  significativa  de  um
quadro  de  doença  do  enxerto  contra  o  hospedeiro
(DECH) com mucosite grave e diarreia prolongada. Re-
cebeu NPT exclusiva por sete dias.

Considerando que o paciente M.R.F tem indicação de re-
tornar à dieta oral, de acordo com as Diretrizes BRASPEN
de  terapia  nutricional  do  paciente  com  câncer  (2019),
como deve ser a conduta para progressão da terapia nutri-
cional no terceiro dia de introdução de dieta oral para este
paciente?

(A) Dieta líquida isotônica, sem lactose e pobre em resí-
duos (60 mL a cada 2 – 3 horas) e nutrição parente-
ral  calculada  de  acordo  com as  necessidades  ca-
lórico-proteicas.

(B) Introduzir alimentos sólidos, sem lactose, sem irritan-
tes gástricos, sem alimentos ácidos e pobre em gor-
dura (20 a 40 g/dia), com intervalos de 3 – 4 horas e
nutrição parenteral calculada de acordo com as ne-
cessidades calórico-proteicas.

(C) Manter alimentos sólidos, aumentar lentamente a in-
gestão  de  gordura  e  reduzir  a  nutrição  parenteral
conforme a ingestão oral aumentar.

(D) Progredir para dieta oral geral por meio da adição de
alimentos restringidos no primeiro dia para avaliar a
tolerância e suspender a nutrição parenteral quando
a ingestão oral atingir as necessidades nutricionais.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A caquexia no paciente oncológico se caracteriza por per-
da de peso mais grave, escores mais baixos de avaliação
global subjetiva e pela presença de resposta inflamatória
como fator causal dessa condição, que pode ser diagnos-
ticada por elevação dos níveis de:

(A) alfa-1 glicoproteína ácida.

(B) interleucina 6.

(C) proteína C reativa.

(D) linfócitos totais.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere as informações do quadro a seguir  para res-
ponder à questão.

Paciente I: A.S.C., de 66 anos, do sexo masculino, cir-
rótico, ASG, classificada como desnutrição grave e no
exame de bioimpedância ângulo de fase 6,7.

Paciente II: R.O.M., de 49 anos,do sexo masculino, cir-
rótico, ASG, classificada como desnutrição moderada e
no exame de bioimpedância ângulo de fase 4,3.

Considere restrição de sódio de 2000 mg/dia para am-
bos.

De acordo com as informações e, tratando-se de pacien-
tes com doença hepática crônica,  qual  deles apresenta
um pior prognóstico e quanto de sal ele poderá receber
via dieta, respectivamente?

(A) Paciente I e 2 g de sal.

(B) Paciente II e 2 g de sal.

(C) Paciente I e 5 g de sal.

(D) Paciente II e 5 g de sal.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é a proporção adequada de perda de peso (massa
gorda/massa magra) no paciente pós-cirurgia bariátrica?

(A) 1:1 kg.

(B) 2:1 kg.

(C) 3:1 kg.

(D) 4:1 kg.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Leia o caso a seguir para responder às questões 47 e 48.

Paciente S.A.S., do sexo masculino, de 69 anos, internado
há quatro dias no HC-UFG/EBSERH devido à infecção na fís-
tula  de  hemodiálise.  Comorbidades:  Insuficiência  cardíaca
com fração de ejeção de 30%, NRS (2002) à admissão = 4
pontos, IMC = 19,49 kg/m2, inapetente há 10 dias (SIC), com
diarreia secundária à antibioticoterapia e redução da massa
muscular esquelética.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Consenso  Global Leadership Initiative
on Malnutrition  (GLIM),  o diagnóstico da desnutrição se
baseia em critérios fenotípicos e critérios etiológicos. No
mínimo, quantos critérios fenotípicos e etiológicos confir-
mam o diagnóstico de desnutrição pelo GLIM?

(A) Um critério fenotípico e um critério etiológico.

(B) Um critério fenotípico e dois critérios etiológicos.

(C) Dois critérios fenotípicos e um critério etiológico.

(D) Dois critérios fenotípicos e dois critérios etiológicos.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais critérios fenotípicos do consenso GLIM o paciente
S.A.S apresenta?

(A) NRS ≥ 3 pontos e redução da ingestão alimentar.

(B) Infecção e redução da massa muscular.

(C) Doença de base grave e perda de peso não intencio-
nal.

(D) Redução de IMC e da massa muscular esquelética.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Paciente G.R.S., de 27 anos, do sexo feminino, admitida no
PS do HC-UFG/EBSERH há dois dias com quadro de insufi-
ciência respiratória secundária à Covid-19. Está em ventila-
ção mecânica no modo PCV. Os resultados de sua gasome-
tria demonstram a ocorrência de acidose respiratória.

Com base no caso  relatado, quais são as alterações na
gasometria que levam a identificação da acidose respira-
tória?

(A) ↑ pCO2; ↑ HCO3-; ↓ pH

(B) ↓ pCO2; ↓ HCO3-; ↓ pH

(C) ↓ pCO2; ↓ HCO3-; ↑ pH

(D) ↑ pCO2; ↑ HCO3-; ↑ pH

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É frequente a instituição de cuidados paliativos em pacien-
tes admitidos em hospitais. Conforme as recomendações
da Organização Mundial da Saúde, de associações de es-
pecialistas  e  as  Diretrizes  BRASPEN  (2019),  deve-se,
nesses pacientes:

(A) iniciar esse tipo de cuidado quando uma doença se
caracteriza como incurável e irreversível e a expecta-
tiva de vida é inferior a seis semanas.

(B) considerar o prognóstico da doença, o status funcio-
nal e a expectativa de vida na decisão de introduzir
ou retirar o suporte nutricional.

(C) utilizar meta calórica de 50% das necessidades nutri-
cionais nos pacientes idosos com baixa ingestão ali-
mentar.

(D) liberar a dieta oral quando a dieta enteral atingir 75%
das necessidades nutricionais, nos casos de pacien-
tes idosos.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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