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INSTRUÇÕES 

1. Este Caderno de Questões compreende as Provas de Saúde Coletiva e 

Conhecimentos Específicos. Apresenta 20 questões. As questões de 01 – 10 (Saúde 

Coletiva), 11 – 20 (Conhecimentos Específicos). 

2. Cada questão objetiva apresenta cinco opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

3. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

4. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica, tinta na cor preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e 

preencher o Cartão de Respostas. 

6. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem 

autorização e acompanhamento da fiscalização. 

7. Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do 

início da prova. 

8. Antes de retirar-se definitivamente da sala, o candidato deverá devolver ao Fiscal a 

prova e o Cartão de Respostas.  

9. Será permitido ao candidato sair com o caderno de prova restando uma hora para o 

termino da prova. 

 

NUTRIÇÃO 

 

Questão 1. 

A Política Nacional de Atenção Básica determina as atribuições dos profissionais das equipes de 

atenção básica, que devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício 

de cada uma das profissões. Dessa maneira, considera-se como uma atribuição comum a todos 

os profissionais, exceto: 

a) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

b) Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das 

necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação e identificação das necessidades de 

1ª Etapa: Prova Objetiva 



intervenções de cuidado; 

c) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de 

outros agravos e situações de importância local; 

d) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de 

informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a 

análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, 

demográficas e epidemiológicas do território; 

e) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando 

fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles. 

 

Questão 2. 

As plantas medicinais e fitoterápicos tem recebido crescente importância como recurso 

terapêutico. Para sua efetiva utilização, torna-se necessário o processamento da planta, no todo 

ou em partes, visando a sua adequação à via e forma de administração, obtendo-se formas 

farmacêuticas de acordo com a possibilidade tecnológica e necessidade para o uso. Dessa 

maneira, quanto as formas farmacêuticas disponíveis, considerando o Caderno de Atenção 

Básica Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção 

Básica, do ano de 2012, numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

1. Pó (  ) Solução de açúcar com elevada concentração, próxima à 
saturação. 

2. Tinturas (  ) Forma farmacêutica obtida após a estabilização, secagem, 
trituração e tamisação da droga, muito utilizada na preparação de 
chás ou adicionada à alimentação. 

3. Chás (  ) Formas líquidas obtidas pela extração a quente com água, 
preparadas para uso imediato a partir de plantas frescas ou 
secas. 

4. Xarope (   ) preparações semissólidas destinadas ao uso externo. Devem 
ser prontamente espalháveis; sua viscosidade plástica pode ser 
controlada por modificações na formulação. 

5. Pastas ( ) Soluções alcoólicas ou hidroalcoólicas dos constituintes 
químicos solúveis das drogas secas, em que o processo extrativo 
ocorre à temperatura ambiente. 

6. Pomadas (  ) Formas semissólidas carregadas de sólidos insolúveis com 
teor acima de 40% p/p, podendo ser do tipo hidrofílica ou 
hidrofóbica. 

 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a seguinte: 

a) 5, 6, 1, 4, 3, 2  

b) 4, 3, 1, 5, 2, 6  

c) 4, 1, 3,  6,  2, 5  

d) 2, 3, 5, 1, 6, 4 

e) 5,1, 6, 2, 3, 4 

Questão 3. 



Sr Antônio morador da Vila Rica, área adscrita da equipe I do Condado, busca a unidade para 

realizar uma consulta com o médico devido estar com problemas com uso excessivo de álcool, 

fez várias tentativas de deixar o vício e sem resultados. Relata ao médico que está tendo 

problemas de convívio com sua mulher, filhos e teve uma grande briga com o filho mais velho 

que mora vizinho. Refere ainda que vem sentindo muitas dores nas articulações. Dr Cláudio após 

escutar atentamente o relato do usuário o orienta, medica e pede para ele retornar com uma 

semana. No dia da reunião de equipe expõe o caso e juntos decidem utilizar a clínica ampliada 

como oferta de um novo tratamento, procedendo da seguinte maneira: 

I - Buscam ajuda em outros em outros seguimentos, ao que se denomina de Intersetorialidade; 

reconhecem os limites do conhecimento dos profissionais de saúde e das tecnologias de 

cuidados por eles empregadas. 

II - Firmam compromisso radical com o usuário que estar doente, vendo-o de modo singular; 

assumem a responsabilidade sobre o usuário da área adscrita. 

III - Convocam os familiares e o usuário para orientar que eles procurem apoio no CAPS AD. 

IV - Buscam conhecimentos em outros seguimentos e assumem um compromisso ético profundo. 

Está correto as afirmativas 

a) II, III e IV 

b) I, II e IV 

c) I e II 

d) I e III 

e) I e IV 

Questão 4. 

Assinale a alternativa ERRADA: 

a) Na ESF a atenção à saúde centra-se na família, entendida e percebida a partir de seu 

ambiente físico e social, o que leva os profissionais de saúde a entrar em contato com as 

condições de vida e saúde das populações, permitindo-lhes uma compreensão ampliada do 

processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além das práticas curativas. 

b) A Longitudinalidade constitui a existência do aporte regular de cuidado pela equipe de 

saúde e seu uso consiste ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua de confiança e 

humanizada entre profissionais de saúde, indivíduos e famílias nos campos da promoção, 

prevenção, cura, cuidado, reabilitação e palidação. 

c) O Primeiro Contato, a Longitudinalidade, Integralidade, Coordenação, Focalização na 

família, Orientação comunitária e Competência Cultural são atributos da Atenção Especializada 

em Saúde. 

d) O Primeiro contato, a Longitudinalidade, a Integralidade e a Coordenação, São atributos 

essenciais da Atenção Primária a Saúde (APS). 

e) A ESF ao considerar a família como objeto de atenção contempla dois atributos derivados 

da APS: a orientação familiar/comunitária e a competência cultural, que implicam o 



reconhecimento das necessidades familiares em função do contexto físico, econômico e cultural. 

Questão 5. 

Assinale a alternativa CORRETA 

a) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em seu campo de competência, não tem 

responsabilidade em detectar emergências em saúde pública e definir ações de intervenção nos 

territórios e serviços. 

b)  O processo de trabalho da vigilância em saúde aponta para o desenvolvimento de ações 

intersetoriais, visando responder com efetividade e eficácia aos problemas e necessidades de 

saúde da população e de seus contextos geradores. 

c) A programação da Vigilância independe da articulação entre os entes federados estadual 

e municipal. 

d) O conceito de vigilância em saúde inclui: a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; vigilância da situação de 

saúde; vigilância da saúde do trabalhador e vigilância sanitária, exceto a vigilância ambiental em 

saúde. 

e) A vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida apenas no nível de Atenção 

Primária da Saúde. 

Questão 6. 

Coloque V par as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e assinale a sequência CORRETA 

(  ) Os CAPS, são serviços que visam substituir os Hospitais psiquiátricos no que tange a 

internação hospitalar. 

(  ) Os SRT, são casas localizadas no espaço urbano para responder às necessidades de 

moradia de portadores de transtornos mentais graves, egressos de hospitais psiquiátricos, 

hospitais de custódia ou em situação de vulnerabilidade. 

(  ) Os CAPS, são serviços de saúde mental abertos destinados a prestar atenção diária a 

pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. 

(   ) São consideradas ações de SM na Atenção Básica: resgatar a singularidade de cada usuário, 

o comprometimento com o tratamento; investir nas potencialidades do ser humano; auxiliar na 

formação de laços sociais e apostar na força do território como alternativa para a reabilitação 

social; substituir o modelo tradicional medicalizante, através da articulação da rede de cuidados 

visando a integralidade do indivíduo. 

(   ) Somente os SRT e os CAPS fazem parte da Rede de Saúde Mental de um município. 

(  ) O cuidar na Saúde Mental deve ser: o mais próximo da rede familiar, social e cultural do 

paciente; através de serviços de saúde mais acolhedores, com possibilidades de criação de 

vínculos. 

(   ) Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação; 

Dar suporte a atenção à saúde mental na rede básica; Organizar a rede de atenção às pessoas 

com transtornos mentais nos municípios e Promover a reinserção social do indivíduo através do 



acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários,  são também considerados objetivos dos CAPS  

(   ) O Apoio Matricial; a priorização da SM e a capacitação dos profissionais, a inclusão da Saúde 

Mental no Sistema de Informações da Atenção Básica, são consideradas diretrizes das ações de 

Saúde Mental na Atenção Básica.  

a) V, F, F, V, V, V, V, F 

b) F, V, V, V, F, V, V, V 

c) V, F, F, F, V, F, F, F 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras 

e) Todas as afirmativas são falsas 

Questão 7. 

“A Política de Educação Permanente em Saúde considera as especificidades regionais, a 

superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o 

trabalho em saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de 

educação na saúde”. Diante disto é ERRAD0 afirmar: 

a) A EPS, ao mesmo tempo em que disputa pela atualização cotidiana das práticas sendo os 

mais recentes aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se 

em uma necessária construção de relações e processos que vão do interior das equipes em 

atuação conjunta, implicando seus agentes, às práticas organizacionais ás quais se inscrevem os 

atos de saúde. 

b) A EPS está diretamente relacionada ao desejo de mudança de cada profissional, 

permitindo que cada um decida sobre sua necessidade de qualificação, tendo como foco a busca 

de conhecimentos individuais. 

c) EPS pressupõe educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e considera que a 

gestão do conhecimento e gestão do trabalho são processos indissociáveis. 

d) A EPS opera na interação entre os segmentos da formação, atenção, gestão e do controle 

social em saúde. 

e) A educação permanente, como estratégia sistemática e global, pode abranger em seu 

processo diversas ações específicas de capacitação e não o inverso. 

Questão 8. 

O Apoio Matricial é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas 

à integralidade e à resolubilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar (BRASIL, 

2004). Diante da afirmativa é CORRETO afirmar: 

a) O matriciamento em saúde não garante retaguarda especializada a equipe e profissionais 

encarregados da atenção a problemas de saúde. 

b) O apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e 

uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de 



realizar-se clinica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões. 

c) As ações relativas à dimensão assistencial do apoio matricial dizem respeito somente às 

intervenções diretas dos profissionais do NASF com os usuários. 

d) O matriciamento em Saúde da Família implica no planejamento estratégico da atenção, 

coordenando e interligando projetos e funções profissionais, somente nas ações de saúde 

mental. 

e) O apoio matricial não auxilia a equipe de referência a identificar multifatorialmente o que 

está limitando a qualidade de vida do indivíduo em atendimento. 

Questão 9. 

É correto afirmar que a direção do Sistema Único de Saúde será exercida em cada esfera de 

governo pelos seguintes órgãos: 

a) Presidência da República, Governo do Estado e Prefeitura Municipal. 

b)  Ministério da Saúde, Secretaria do Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde 

c) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de 

Saúde 

d) Ministério do Trabalho e Previdência Social, Secretaria do Estado da Saúde e Secretaria 

Municipal de Trabalho e Ação Social 

e) Nenhuma das sentenças acima. 

Questão 10. 

A Política Nacional de Humanização - PNH, instituída no ano de 2003 tem por objetivo qualificar 

práticas de gestão e de atenção em saúde. Diante da afirmativa assinale a alternativa ERRADA, 

em respeito ao Acolhimento em Saúde 

a) É uma forma de relação entre o serviço/usuário com escuta qualificada para desvelar as 

necessidades dos que buscam à assistência para uma produção do cuidado com 

responsabilização, vínculo e compromisso. 

b) Se realiza pelo Método da Tríplice Inclusão de sujeitos e coletivos nos espaços: da 

gestão: na coparticipação das ações; do cuidado:  na corresponsabilidade entre profissionais e 

usuários e da formação: qualificação de recursos humanos. 

c) Concretiza-se no cotidiano das práticas de saúde por meio da escuta qualificada e da 

capacidade de pactuação entre a demanda do usuário e a possibilidade de resposta do serviço. 

d) É considerado um dispositivo exclusivo para Atenção Primária e Secundaria na Saúde. 

e) É um dispositivo para organizar o processo de trabalho, deslocando o eixo principal do 

médico para uma equipe multiprofissional. 

 

Questão 11. 

Com relação ao Código de Ética do Nutricionista, marque a alternativa INCORRETA:  



a) Pode-se utilizar todos os recursos disponíveis de diagnóstico e tratamento nutricionais a 

seu alcance, em favor dos indivíduos e coletividade sob sua responsabilidade profissional. 

b) Dentre os deveres do nutricionista encontra-se: alterar prescrição ou orientação de 

tratamento determinada por outro nutricionista quando tal conduta deva ser adotada em benefício 

do indivíduo, devendo comunicar o fato ao responsável pela conduta alterada ou ao responsável 

pela unidade de atendimento nutricional.  

c) Àqueles que infringirem as disposições e preceitos do Código serão aplicadas, as seguintes 

penalidades, que obedecerão a seguinte gradação: advertência; repreensão; multa; suspensão 

do exercício profissional; cancelamento da inscrição e proibição do exercício profissional. 

d) É permitido divulgar, fornecer, anunciar ou indicar produtos, marcas de produtos e/ou 

subprodutos, alimentares ou não, de empresas ou instituições, atribuindo aos mesmos benefícios 

para a saúde, desde que atendam à legislação de alimentos e sanitária vigentes. 

e) Dentre o que é vedado ao nutricionista, relativo à remuneração e sua forma de percepção 

tem-se: cobrar honorários de indivíduos e de coletividades assistidos em instituições que se 

destinam à prestação de serviços públicos. 

Questão 12. 

A Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus têm sido alvo de muitos estudos, pois, devido ao 

estilo de vida da população, é crescente suas incidências e prevalências na população mundial. 

Diante disso, a Estratégia de Saúde da Família possui no escopo de suas atribuições diversas 

ações voltadas a estas doenças. No cerne do atendimento individual, assinale verdadeiro (V) ou 

falso (F) para os aspectos que devem ser considerados na realização de orientações e condutas: 

(  ) É interessante explicar ao usuário que, para realizar a conversão sal-sódio, a partir da tabela 

de informação nutricional contida nos alimentos processados (na qual consta o valor do sódio), 

deve-se realizar o seguinte cálculo: 1 g de sal contém 0,4g (ou 400 mg) de sódio. 

(  ) Segundo à Sociedade Brasileira de Diabetes, em adultos, há evidências de que a quantidade 

de carboidrato ingerida em uma refeição é menos importante que a fonte ou o tipo de carboidrato 

na determinação da glicemia pós-prandial. 

(  ) As fibras insolúveis apresentam efeitos benéficos na glicemia e no metabolismo dos lipídios, 

enquanto as solúveis contribuem para a saciedade e o controle de peso, além da preservação da 

saúde intestinal. 

(  ) Utilizar substitutos de sal contendo cloreto de potássio (KCl) pode ser recomendado aos 

pacientes, sendo necessário avaliar a palatabilidade do usuário e monitorar eficazmente em caso 

de insuficiência renal. 

(  ) O Caderno da Atenção Básica, número 36, que trata sobre o Diabetes Mellitus, explana que 

mas a redução de 7% do peso corporal mostra-se capaz de diminuir a resistência à insulina.  

(  ) A frutose, o mel e o açúcar mascavo não têm o mesmo valor calórico do açúcar, todavia 

também não são recomendados para pessoas com DM.  

a) V, V, F, V, V, V  

b) F, V, V, F, F, V  



c) V, F, F, F, V, F  

d) F, F, V, V, F, F  

e) V, F, F, V, V, F 

Questão 13. 

A obesidade pode ser considerada um problema de saúde pública não apenas no Brasil, mas em 

diversos outros países, sendo necessárias ações governamentais que considerem os 

determinantes de saúde, além da subjetividade e da complexidade do comportamento alimentar. 

Nesse sentido, estratégias para prevenção e controle desse agravo devem ocorrer em âmbito 

micro, meso e macro, sendo CORRETO afirmar: 

I. Realizar rastreamento do estado nutricional dos usuários para identificação precoce de excesso 

de peso e de obesidade em crianças, adolescentes e adultos é uma ação de âmbito meso. 

II. No campo micro tem-se o estímulo ao fortalecimento de lideranças comunitárias e a 

participação dos moradores no conselho local de Saúde, incentivando-os a participar dos 

processos de decisão dos setores públicos e privados que exerçam influência na saúde da 

comunidade.   

III. É uma estratégia meso o rastreamento da obesidade nas consultas e atividades 

programáticas e espontâneas de rotina. 

IV. No tocante ao âmbito macro, algumas estratégias são: o fortalecimento das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS) e da comunicação entre os diversos níveis de atenção e às Políticas de 

educação permanente intersetoriais. 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

c) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as alternativas II e IV estão corretas 

e) As alternativas I, III e IV estão corretas. 

Questão 14. 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição PNAN avançou e trouxe à população brasileira 

muitas conquistas da Segurança Alimentar na Saúde. Para isso os municípios a executam 

seguindo o que está previsto em suas diretrizes. Escolha a alternativa que NÃO contém uma 

diretriz da PNAN 

a) Organização da Atenção Nutricional; 

b) Prevenção da carência de micronutrientes; 

c) Investimento em pesquisa em Nutrição; 

d) Qualificação da força de trabalho em alimentação e nutrição; 

e) Investimento para a implantação de Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e 

Banco de Alimentos; 

Questão 15. 



O novo Guia Alimentar para a População Brasileira tem como um de seus pressupostos o direito 

à alimentação saudável, saborosa e balanceada. Além de ser um instrumento de Educação 

Alimentar e Nutricional, insere-se na estratégia global de promoção da saúde e do enfrentamento 

ao excesso de peso e comorbidades associadas. 

Considerando o proposto no novo Guia, avalie as afirmações a seguir. 

I. Apresenta uma lista de alimentos ultraprocessados proibidos, cujo consumo, mesmo que 

esporádico, contribui para o aumento da incidência de obesidade nas populações. 

II. Estrutura suas orientações em grupos de alimentos e na quantidade de porções a serem 

consumidas, recomendando que a alimentação se baseie em alimentos frescos, como frutas, 

carnes e legumes, e minimamente processados, como arroz, feijão e frutas secas. 

III. É voltado tanto aos profissionais envolvidos na promoção da saúde da população, quanto às 

famílias brasileiras, apresentando uma linguagem de fácil compreensão para leigos. 

IV. Orienta as pessoas a optarem por refeições caseiras e a evitarem produtos prontos que 

dispensam preparação culinária e em redes de fast food, uma vez que busca valorizar a culinária, 

principalmente regional. 

V. Enfatiza as formas pelas quais os alimentos são produzidos e distribuídos, privilegiando 

aqueles cujas produção e distribuição sejam social e ambientalmente sustentáveis, como os 

alimentos orgânicos e os de base agroecológica. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) I, II, III  

b) I, II, IV 

c) I, III, V 

d) II, IV, V 

e) III, IV, V 

 

Questão 16. 

Sobre o Novo Programa do Ministério da Saúde, conhecido como Nutrisus, utilize V a julgar 

verdadeiro e F para Falso (2,0) 

(  ) São fatores determinantes da anemia, fatores sócio econômicos, consumo alimentar, 

assistência à saúde e nutrição, morbidade e Estado Nutricional. 

(    ) O Nutrisus tem como objetivo potencializar o pleno desenvolvimento infantil e a prevenção e 

controle das deficiências de vitaminas e minerais, mediante a adição direta de micronutrientes em 

pó aos alimentos que a criança com idade entre 6 meses e 4 anos e 11 meses irá consumir em 

uma de suas refeições diárias. 

(    ) De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, deverá ser adicionado um sache em uma 

das refeições oferecidas à criança na creche, misturando o pó em uma pequena quantidade da 

comida e oferecendo primeiro esta parte à criança. O sache poderá ser administrado e deve ser 

indicado em papas, purês de frutas ou legumes, refeições de consistência pastosa, arroz e feijão.  

(  ) São vantagens da fortificação infantil: Curto tempo de administração; Formulação com 

minerais na apresentação biodisponível; A encapsulação do ferro previne irritação gástrica; Não 



altera características físico-químicas dos alimentos; Outros micronutrientes podem ser 

adicionados; A possibilidade de superdosagem é praticamente inexistente; Custos reduzidos de 

transporte. 

(   ) O ciclo de administração consiste na suplementação do sachê em refeição pastosa ou semi-

pastosa 5 dias por semana, durante três meses totalizando 60 sachês administrados. Em seguida 

ocorre um pausa na administração por 4 meses, sendo seguida  da repetição do ciclo inicial com 

a suplementação do sachê em refeição pastosa ou semi-pastosa 5 dias por semana, durante três 

meses quando então se encerra o ciclo.  

A sequência CORRETA é: 

a) V, F, F, V, V  

b) V, F, V, F, V  

c) V, F, F, F, V 

d) F, V, F, V, V 

e) F, V, F, V, F 

Questão 17. 

Analise a situação a seguir: Elma, que está gravida de 6 meses, tem duas crianças Paulo com 5 

anos e Patrícia com 9, encontra-se em extrema pobreza e é beneficiária do Programa Bolsa 

Família (PBF). Considerando o Programa Bolsa Família e suas condicionalidades, responda V se 

julgar verdadeiro ou F para falso: (difícil) 

(  ) Por ser de extrema pobreza e estar no PBF Elma tem direito ao benefício básico conhecido 

como “Fome Zero”; 

(   ) A USF deverá pesar e medir Elma, Paulo e Patrícia; 

(   ) A USF deverá pesar e medir Elma e Paulo apenas; 

(   ) São responsabilidades da USF com a família de Elma verificar o Estado Nutricional, a vacina, 

o pré-natal e se tivesse criança pequena o aleitamento materno; 

(   ) Patrícia necessita ser pesada e medida pois está dentro da faixa etária que é de 0 a 10, de 

acordo com a OMS, para crianças do Bolsa Família; 

A sequência correta é: 

a) V, V, F, V, F; 

b) V, F, V, V, V; 

c) V, F, V, F, F; 

d) V, F, V, V, F 

e) F, V, V, V, F;  

Questão 18. 

A Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 

Saudável no SUS – Estratégia Amamenta Alimenta Brasil tem como objetivo qualificar o processo 

de trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de reforçar e incentivar a promoção 

do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças menores de dois 



anos no âmbito do SUS. Essa iniciativa foi resultado da fusão da Rede Amamenta Brasil com a 

Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável (ENPACS). Considerando as 

baixas taxas de aleitamento materno e as orientações de promoção à amamentação nas 

unidades básicas de saúde (UBS), avalie as afirmações a seguir. 

I. O colostro, produzido em pequena quantidade, é o leite ideal para as crianças nos primeiros 

dias de vida, por seu alto teor de gordura, principalmente para aquelas que nascem com baixo 

peso. 

II. O leite materno atua como fator protetor contra diarreias e doenças respiratórias na criança, 

além de prevenir o sobrepeso e a obesidade na infância. 

III. As fórmulas de alimentação infantil, por serem semelhantes ao leite materno em termos 

nutricionais, devem ser introduzidas na dieta da criança quando a mãe retorna a jornada de 

trabalho. 

IV. A amamentação promove o desenvolvimento motor-oral adequado e favorece as funções de 

mastigação, deglutição, respiração e articulação dos sons e da fala da criança. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

      a) I e II 

b) II e IV  

c) II e III  

d) I, III e IV 

e) II, III e IV 

Questão 19. 

Considerando a Segurança Alimentar e Nutricional e seus respectivos raios de ação, no âmbito 

da saúde, associe corretamente:  

I) NUTRISUS e Programa Saúde na Escola 

II) EAAB – Estratégia Amamenta Alimenta Brasil 

III) PNSVITA – Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

IV) PNSF – Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

V) PBF – Programa Bolsa Família na Saúde  

(    ) Fundamental para a redução da mortalidade infantil e prevenção da xeroftalmia. 

(    ) Acompanhamento de crianças para redução da incidência de anemia. 

(   ) Acompanhamento de crianças de 0 a 7 anos de idade mulheres de 14 a 44 anos e gestantes. 

(    ) Política Nacional de Promoção, Proteção, apoio e incentivo ao Aleitamento Materno. 

(    ) Suplementação de micronutrientes em pó. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) III, IV, V, II e I   

b) III, V, IV, II e I  

c) I, IV, V , II e III  

d) IV, V, III, II e I           



e) III, I, V, IV e II 

Questão 20. 

A gestão do Programa Saúde na Escola é centrada em ações compartilhadas e corresponsáveis 

(pactuadas em termo de compromisso), desenvolvidas por meio dos Grupos de Trabalho 

Intersetoriais (GTIs), numa construção em que tanto o planejamento, quanto a execução das 

ações são realizados coletivamente de forma a atender às necessidades e demandas locais 

mediante análises e avaliações construídas intersetorialmente.  Sobre o Programa Saúde na 

Escola, utilize V se considerar verdadeiro e F falso:  

a) Propões ações intersetoriais entre Saúde e Educação e Assistência Social na perspectiva 

da atenção integral (prevenção, promoção e atenção) à saúde de crianças, adolescentes e jovens 

do ensino básico público (infantil, fundamental e médio) no âmbito das Escolas e /ou das USF, 

realizadas pelas ESFs (   ); 

b) Foi criado pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2008; (    ) 

c) São objetivos específicos do PSE promover a comunicação entre escolas e unidades de 

saúde, assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes como 

também fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde dentre 

outros; (   ) 

d) São eixos/componentes do PSE: 1. Avaliação das condições de saúde; 2 Promoção da 

Saúde e Prevenção de Agravos; 3. Realização da Semana de Saúde na Escola; 4.Monitoramento 

e Avaliação da Saúde dos Estudantes e 5. Avaliação do Programa Saúde na Escola; (   ) 

e) As creches públicas prioritárias que receberão a Estratégia Nutrisus, conforme 

recomendação do Ministério da Saúde, deverão fazer parte do Programa Saúde na Escola; (    ) 

A sequência correta é: 

a) F, V, F, V, F  

b) F, V, V, F, V  

c) F, F, V, F, V  

d) V, F, V, F, F  

e) V, F, F, V, V 

 


