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INSTRUÇÕES 

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

Conhecimentos Específicos. Apresenta 30 questões. As questões de 01 – 15 (Saúde 

Coletiva), 16 – 30 (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 em material transparente, 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 Lei Orgânica da Saúde 8080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde. Neste contexto, podemos afirmar sobre a lei: 

 

a) Constitui o Sistema Único de Saúde o conjunto de ações e serviços prestados apenas 
pela administração pública federal, estadual e municipal. 

b) As instituições que compõem o Sistema Único de Saúde são responsáveis por prestar 
ações e serviços de saúde envolvendo a administração direta do serviço público e indireta por 
meio dos planos de saúde. 

c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

1ª Etapa: Prova Objetiva 



federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde – SUS. 

d) O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de órgãos que prestam serviços 
por meio de instituições como secretarias municipais, estaduais e federais e da administração 
direta. 

e) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, 
participam do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. 

 

Questão 2. 

Em 2006, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do PACTO 
PELA SAÚDE, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de 
saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades. Sobre o 
Pacto pela Saúde é correto afirmar: 

 

a) O Pacto em Defesa do SUS está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, 
expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde 
do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. 

b) O Pacto de Gestão do SUS passa por um movimento de repolitização da saúde, com uma 
estratégia de mobilização social envolvendo a sociedade brasileira, extrapolando os limites do 
setor e vinculada ao processo de instituição da saúde como direito de cidadania, tendo o 
financiamento público da saúde como um dos pontos centrais. 

c) O Pacto pela Saúde parte de uma constatação indiscutível: o Brasil é um país continental 
e com muitas diferenças e iniquidades regionais. Mais do que definir diretrizes nacionais é 
necessário avançar na regionalização e descentralização do SUS, a partir de uma unidade de 
princípios e uma diversidade operativa que respeite as singularidades regionais. 

d) O Pacto pela Saúde é um conjunto de ações articuladas e integradas nos componentes: 
Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS, onde as prioridades são 
expressas em objetivos e metas no Termo de Compromisso de Gestão. 

e) O Pacto pela Vida estabelece as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na 
Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e Integrada; 
Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde. 

 

Questão 3. 

No Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS) incorpora os princípios da Reforma Sanitária, 
levando o Sistema Único de Saúde (SUS) a adotar a designação Atenção Básica à Saúde (ABS) 
para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, a partir de um sistema universal e integrado 
de atenção à saúde. Sobre a Atenção Primária à Saúde, é incorreto afirmar: 

 

a) O correto entendimento do conceito da atenção primária à saúde se dá pelo conhecimento 
e operacionalização de seus princípios ordenadores: o primeiro contato, a longitudinalidade, a 
integralidade, a coordenação, a focalização, a família e a orientação comunitária. 

b) Tem abrangência e integralidade das ações individuais e coletivas, além de 
longitudinalidade e coordenação do cuidado, mesmo quando houver necessidade de se 
referenciar as pessoas para outros níveis de atenção do sistema de saúde. 

c) A Atenção Primária em Saúde deve ser praticada e orientada para o contexto familiar e 
comunitário, entendidos em sua estrutura e conjuntura socioeconômica e cultural.  

d) Na Declaração de Alma-Ata, organizada pela OMS em 1978, a saúde foi reconhecida 
como direito fundamental das pessoas e comunidades, sendo enfatizado o acesso universal aos 
serviços de saúde e a intersetorialidade das ações, e ficando evidenciada a Atenção Primária à 
Saúde como estratégia para o direito à saúde. 



e) A Atenção Primária em Saúde deve ser o primeiro contato e o ponto de cuidado 
preferencial das pessoas e famílias com o sistema de saúde ao longo de suas vidas, sem 
restrição de acesso às ações e serviços de saúde, independente de gênero, condições 
socioculturais e problemas de saúde. 

 

Questão 4. 

Silvana trabalha como diarista e ao chegar em casa encontrou sua filha Débora (6 anos) com 
febre e muita tosse, sua mãe disse que havia dado uma medicação para febre, mas que teve 
pouco efeito. No dia seguinte, Silvana cancela sua faxina do dia para levar Débora à UPA, pois, a 
menina passou a noite tossindo e com febre constante. Ao chegar no pronto atendimento foi 
informada que não havia pediatra e foi encaminhada ao posto de saúde próximo à sua casa. Ao 
chegar na UBS, Silvana foi informada que o acolhimento funcionava de 07 às 09h e que ela teria 
que voltar no dia seguinte. Chorando e com raiva, Silvana resolveu levar a filha a um pronto-
socorro mais distante, perdeu o dia de trabalho, mas conseguiu atendimento.  

Histórias como a de Silvana acontecem todos os dias no território da atenção básica, com 
diferentes perspectivas de acolher à demanda espontânea. Neste contexto, assinale a alternativa 
correta: 

 

a) Para implantar práticas e processos de acolhimento na unidade de Silvana, são 
suficientes ações normativas e discursivas visando a melhorar a acessibilidade do usuário e a 
escuta dos profissionais.  

b) O fluxograma analisador pode ser aplicado no caso de Silvana como um modo de facilitar 
a análise do processo de trabalho, acesso e o atendimento a necessidades de saúde, assumindo 
a perspectiva usuário-centrada. 

c) Para o caso de Silvana será necessário implantar a triagem com classificação de risco na 
unidade de saúde, para garantir a escuta qualificada. 

d) O acolhimento na atenção básica foi aplicado no caso de Silvana, funcionando de 07 às 
09h, cabendo aos usuários se adaptarem ao horário da atividade. 

e) Para a unidade de Silvana devem ser instituídos protocolos institucionais para garantir o 
acolhimento de forma rígida, técnica de acordo com a política-institucional do município. 

 

Questão 5. 

Alguns problemas como a baixa adesão a tratamentos, pacientes poliqueixosos e a 
dependência dos usuários dos serviços de saúde evidenciam a complexidade das demandas dos 
serviços de saúde e os limites da prática clínica centrada na doença.  Nesse contexto a Política 
Nacional de Humanização da Atenção apresenta a clínica ampliada como ferramenta para o 
processo de trabalho das equipes de saúde. Assim é possível definir que a clínica ampliada atua 
com foco: 

 

a) Construção dos diagnósticos e terapêuticas entre profissionais;  

b) Avaliação de riscos nos procedimentos em função dos recursos terapêuticos;  

c) Transformação dos instrumentos de trabalho em saúde como fichas de registros e 
realização de procedimentos;  

d) Consolidação de vínculos e compreensão das singularidades no processo saúde-doença;  

e) Articulação entre profissionais e usuários no momento da consulta. 

 

Questão 6. 

Cada avanço no conhecimento das causas e determinações do processo saúde-doença foi 
gerando um enriquecimento e diversificação de medidas de proteção à saúde e combate à 
doença, que variam também com a ênfase atribuída a cada um dos fatores e dos modelos de 
causalidade e modelos de intervenção. Sobre esses modelos podemos afirmar: 



a) O modelo da história natural da doença foi proposto por Leavell e Clark (1976), que 
sistematizaram os conceitos de cura e reabilitação. 

b) O modelo da história natural da doença compreende dois períodos seqüenciados: o 
primeiro, de patogênese; e o segundo, de pré-patogênese. 

c) No modelo do campo da saúde, pode-se dizer esquematicamente que as condições de 
saúde dependem exclusivamente das intervenções médico-sanitárias, de acordo com o problema 
de saúde em questão. 

d) No modelo social estruturalista, Breihl e Granda (1986) procuraram avançar nessas 
formulações, excluindo as determinações sociais dos processos mórbidos, no que poderia ser um 
modelo de ‘história social da doença’. 

e) No período patogênico, quando a doença começa a se manifestar, incluem-se as ações 
de prevenção secundária e prevenção terciária. 

 

Questão 7. 

O decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, dispõe sobre a organização do Sistema Único 
de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. 
Assinale a alternativa correta de acordo com as considerações presentes no decreto: 

 

a) Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis 
de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde  

b) Região de Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de estados 
que compõe a mesma região, seguindo a divisão federativa do Brasil que tem como finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde;  

c) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é um acordo de colaboração firmado 
entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na 
rede municipal, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de 
avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão pactuados entre as diferentes 
instâncias intramunicipais.  

d) Mapa da Saúde corresponde a descrição dos principais indicadores sócio-epidemiológicos 
da Região de Saúde, auxiliando a identificar as regiões endêmicas e pontos críticos relacionados 
a distribuição dos principais agravos em saúde.  

e) Comissões Intergestores - instâncias de pactuação consensual entre os entes os 
ministérios para definição das regras da gestão compartilhada do SUS; 

 

Questão 8. 

À medida que a população envelhece e há aumento da carga de doenças crônico-
degenerativas. O envelhecimento da população é descrito como um dos principais fatores 
responsáveis pelo desenvolvimento das práticas de cuidado em saúde no domicílio. Sobre a 
atenção domiciliar, assinale a alternativa correta: 

 

a) A atenção domiciliar pode ser trabalhada como um dispositivo para a produção de 
desinstitucionalização do cuidado e novos arranjos tecnológicos do trabalho em saúde, pois 
substitui completamente os cuidados prestados por outros serviços da rede de saúde. 

b) Na atenção domiciliar, a equidade está relacionada ao atendimento à saúde das pessoas 
de baixa renda, independentemente de vínculo empregatício. 

c) Constitui exemplo de vigilância domiciliar o comparecimento de um profissional da equipe 
de saúde à residência para realizar busca ativa de um portador de tuberculose que abandonou o 
tratamento. 

d) Segundo a Portaria nº 2.527, de outubro de 2011, a Atenção Domiciliar constitui-se como 
uma “modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às já existentes, 
caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de 



doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e 
integrada às Redes de Atenção à Saúde. 

e) Os Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) são compostos por profissionais das equipes de 
Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio ao Saúde da Família (NASF). 

 

Questão 9. 

A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no 
SUS iniciou-se a partir do atendimento das diretrizes e recomendações de várias Conferências 
Nacionais de Saúde e das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Sobre a 
PNPIC, assinale a afirmativa correta: 

 

a) O campo da PNPIC contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os 
quais são também denominados pela Organização Mundial de Saúde de medicina tradicional e 
complementar/alternativa  

b) A PNPIC incorpora e implementa as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, na 
perspectiva da prevenção de agravos e da promoção da saúde, com ênfase na atenção básica, 
voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. 

c) A abordagem da PNPIC é centrada na perspectiva da visão restrita do processo saúde-
doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. 

d) A yoga, biodança, arteterapia e reiki são práticas que foram institucionalizados no Sistema 
Único de Saúde com a publicação da por meio da Portaria GM nº 971, de 3 de maio de 2006. 

e) As Práticas Integrativas não podem ser utilizadas como primeira opção terapêutica ou de 
forma complementar segundo o projeto terapêutico individual. 

 

Questão 10. 

A avaliação da situação de saúde faz das atribuições dos gestores e trabalhadores para o 
planejamento das ações de saúde. Os Sistemas de Informação em Saúde foram criados com o 
objetivo de permitir a adequada formulação de diagnósticos de saúde das populações. Dentre os 
principais sistemas de informação nacionais utilizados para a construção de indicadores de 
saúde, incluem-se: 

 

a) SIM, SINAN e PNAD 

b) CCIH, SIH e SINASC 

c) SIA, PNAD e SIH 

d) SINAN, SINASC e SIM 

e) SIM, CCIH e SINAN 

 

Questão 11. 

A Portaria Nº 2.761, de 19 de novembro de 2013 institui a Política Nacional de Educação 
Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que não 
corresponde aos eixos estratégicos desta política: 

a) Diálogo, amorosidade e problematização. 

b) Participação, controle social e gestão participativa. 

c) Formação, comunicação e produção de conhecimento. 

d) Cuidado em saúde. 

e) Intersetorialidade e diálogos multiculturais. 

 

 



Questão 12. 

A identificação de sinais de violência contra as pessoas idosas é frequentemente 
negligenciada no atendimento à saúde, quer pela dificuldade em identificá-los, quer pela ausência 
de suporte formal para auxiliar tanto a vítima quanto os profissionais. Dessa maneira, torna-se 
fundamental que o profissional de enfermagem saiba diferenciar os tipos de violência. Quanto a 
esta temática, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Violência psicológica é toda ação ou omissão (agressões verbais ou gestuais) que causa 
ou visa causar dano à auto-estima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa idosa. Inclui: 
insultos constantes, terror, humilhação, desvalorização, chantagem, isolamento de amigos e 
familiares, ridicularização, rechaço, manipulação afetiva, exploração, ameaças, privação arbitrária 
da liberdade (impedimento de trabalhar, cuidar da aparência pessoal); 

b) Violência institucional é aquela exercida nos/pelos próprios serviços públicos, por ação ou 
omissão. Pode incluir desde a dimensão mais ampla da falta de acesso à má qualidade dos 
serviços. Abrange abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre 
usuários(as) e profissionais dentro das instituições; 

c) Violência física são manifestações interpessoais que se utilizam do uso da força física 
para compelir o idoso a fazer o que não deseja, para ferir-lhe, provocar-lhe dores, incapacidades 
ou a morte; 

d) A violência sexual contra idosos é impetrada por pessoa com relação de poder (força 
física, coerção ou intimidação psicológica, ameaças) sobre o outro e é caracterizada como ato ou 
jogo sexual de caráter homo ou hetero-relacional que visa obter excitação ou satisfação sexual 
do agressor; 

e)  Abandono/negligência é a violência da pessoa idosa contra si mesma ameaçando sua 
própria saúde ou segurança. Normalmente manifesta-se com a recusa ou o fracasso de prover a 
si próprio um cuidado adequado, mesmo tendo condições físicas para fazê-lo (não tomar banho, 
não se alimentar, não se movimentar). 

 

Questão 13.  

O processo de territorialização em saúde visa conhecer a realidade local, as relações sociais, 
a vivência de problemas de saúde e a interação com as Equipes de Saúde da Família.  De 
acordo com os modelos de divisão territorial em saúde, associe adequadamente as colunas a 
seguir:  

1. Distrito sanitário.  (  ) Delimitada com a lógica da homogeneidade sócio-econômica 
sanitária para alcance de uma unidade assistencial; 

2. Região de saúde.  (  ) Corresponde a uma área delimitada geograficamente como 
delimitação político-administrativa, organizada em torno dos 
serviços de saúde existentes.  

3. Microárea.  ( ) Área de atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
delimitada com a lógica da homogeneidade socioeconômica 
sanitária.  

4. Área de 
abrangência 

(  ) Área de menor extensão territorial com prioridade para as 
ações de saúde, definida pelas condições de vida e riscos à 
situação de saúde. 

5. Micro área de risco ( ) Compreende uma área geográfica que comporta uma 
população com características epidemiológicas e sociais e suas 
necessidades, e diversos recursos de saúde com resolutividade 
para atendê-la.  

 

A sequência está correta em: 

 

a) 4, 1, 3, 5, 2.       b) 5, 4, 3, 2, 1.        c) 2, 3, 1, 4, 5.        d) 1, 2, 3, 5, 4.        e) 4, 1, 2, 3, 5. 

 



Questão 14.  

A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Considerando as mudanças na Política 
Nacional de Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:  

I. Os princípios do SUS a serem operacionalizados na nova política de atenção básica são: 
regionalização, hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa 
e resolutividade. 

II. Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, 
no âmbito do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde - 
UBS. 

III. O Gerente de Atenção Básica passa a ser opção do gestor a inclusão na equipe com o 
objetivo de contribuir para o aprimoramento e qualificação do processo de trabalho nas UBS, em 
especial ao fortalecer a atenção à saúde prestada pelos profissionais das equipes à população 
adscrita. 

IV. População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) é 
de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes 
da Atenção Básica. 

V. A integração Vigilância em Saúde e Atenção Básica pressupõe a reorganização dos 
processos de trabalho da equipe com a integração das bases territoriais (território único). As 
atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) passam incorporar todas as ações dos 
Agentes de Combate às Endemias (ACE).  

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) a) II, III e IV          b) I, III e IV          c) II, III, IV e V           d) I, II, III, IV e V              e) III, IV e V      

 

Questão 15.  

1) A humanização da gestão e da atenção busca propor um equilíbrio de poderes nas 
relações entre os trabalhadores e na relação da organização com o usuário. As equipes de 
referência e apoio matricial surgiram como arranjo de organização e de gestão dos serviços de 
saúde para atuar nesta relação. Neste contexto, assinale a alternativa verdadeira sobre as 
equipes de referência e apoio matricial: 

 

a) O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) pode ser compreendido como equipe de 
apoio matricial, atuando em conjunto com as equipes de saúde da família, não se constituindo 
porta de entrada do sistema.  

b) As equipes de referência são responsáveis por toda a integralidade da atenção, 
oferecendo um atendimento de qualidade com acolhimento e vínculo. 

c) As equipes de apoio matricial são responsáveis pelo atendimento de todo o território de 
saúde, não se constituindo numa ação transversal ao processo de cuidado da equipe de 
referência. 

d) O projeto terapêutico singular é uma ferramenta exclusiva da equipe de referência, 
cabendo ao apoio matricial a construção do projeto de saúde do território.  

e) As equipes de referência oferecem tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-
pedagógico às equipes de apoio matricial. 

 

Questão 16.  

O apoio matricial é um arranjo técnico-assistencial que visa à ampliação da clínica das equipes 
de Saúde da Família, superando a lógica de encaminhamentos indiscriminados para uma lógica 
de corresponsabilização, com a construção de vínculos entre profissionais e usuários, 
pretendendo uma maior resolutividade na assistência à saúde. Assinale a alternativa que não 



condiz com ações de apoio matricial em alimentação e nutrição na APS: 

 

a) Quando o usuário necessitar de cuidado nutricional específico, este deve ser 
operacionalizado por meio do Projeto terapêutico Singular – PTS a ser cuidado e acompanhado 
com responsabilidade direta da equipe de saúde da família e sob supervisão do NASF. 

b) Ações de clínica ampliada dizem respeito a uma forma de interação entre os apoiadores 
do NASF e os profissionais da equipe de saúde da família, constituindo um momento em que se 
realiza a troca de saberes específicos e de experiências vivenciadas. 

c) O atendimento clínico individual deve fazer parte da rotina diária do profissional 
nutricionista do Núcleo de apoio à Saúde da Família – NASF, pois enquanto membro da equipe 
de saúde da família, prioritariamente necessita atender e acompanhar as demandas assistenciais 
individuais. 

d) Dada a multicausalidade do processo saúde-doença, torna-se necessária a construção de 
parcerias locais interinstitucionais e comunitárias, envolvendo escolas, creches, Centros de 
referência da assistência social – CRAS, instituições religiosas e outros equipamentos sociais 
existentes no território. 

e) Dentre as ações de proteção social e segurança alimentar e nutricional, deve estar 
envolvida a adoção de protocolos de identificação, organização e fortalecimento das estratégias 
locais capacitando as equipes de saúde da família e os demais profissionais do NASF quanto as 
atividades de segurança alimentar e nutricional 

 

Questão 17.  

Com relação ao código de ética do Nutricionista, é incorreto afirmar: 

 

a) Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, as penalidades ao infringir o 
código de ética seguirão a seguinte gradação: repreensão; advertência; multa; suspensão do 
exercício profissional; proibição do exercício profissional e cancelamento da inscrição. 

b) É dever do profissional nutricionista realizar, unicamente em consulta presencial, a 
avaliação e o diagnóstico nutricional inicial e a respectiva prescrição dietética do indivíduo sob 
sua responsabilidade profissional. 

c) É dever do nutricionista alterar prescrição ou orientação de tratamento determinado por 
outro nutricionista quando tal conduta deva ser adotada em benefício do indivíduo. 

d) É vedado ao nutricionista utilizar os recursos de divulgação ou os veículos de 
comunicação para divulgar conhecimentos de alimentação e nutrição que possam caracterizar a 
realização de consultas ou atendimentos, a formulação de diagnósticos ou a concessão de dietas 
individualizadas. 

e) No contexto da relação com os empregadores, é vedado ao nutricionista assumir ou 
permanecer no emprego, cargo ou função, deixado por outro nutricionista que tenha sido 
demitido ou exonerado em represália a atitude de defesa da ética profissional, salvo em casos de 
desconhecimento comprovado da situação. 

 

Questão 18. 

Um dos aspectos fundamentais a ser considerado no planejamento e na execução das ações 
de Educação alimentar nutricional (EAN) é a comunicação, devido à sua influência decisiva nos 
resultados das ações. Desse modo, recomenda-se que a comunicação seja pautada nos 
aspectos apresentados abaixo, exceto: 

 

a) Valorização da transmissão de informações e linguagem verbal. 

b) Relações horizontais 

c) Valorização do conhecimento, da cultura e do patrimônio alimentar. 



d) Atender às necessidades dos indivíduos e grupos. 

e) Formação de rede entre profissionais e setores envolvidos visando à troca de experiências 
e o diálogo. 

 

Questão 19.  

O Ministério da Saúde lançou em 2014, a Estratégia de fortificação da alimentação infantil com 
micronutrientes (vitaminas e minerais) em pó - NutriSUS, que consiste na adição direta de 
nutrientes em pó aos alimentos oferecidos a criança em uma das refeições nos CREIS (Centros 
de Referencia em Educação Infantil) pactuadas pelos municípios através do Programa Saúde na 
Escola - PSE. Esta estratégia visa potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o 
controle das deficiências de vitaminas e minerais na faixa etária de 0 a 48 meses. Considere as 
orientações abaixo sobre a administração dos micronutrientes em pó (NutriSUS) e analise as 
afirmativas: 

 

I) A administração dos micronutrientes em pó deve acontecer em dois ciclos de 4 meses, de 
segunda a sexta,  com intervalo de 4 meses ;  

II) A administração dos micronutrientes em pó deve acontecer  em dois ciclos de 3 meses, de 
segunda a sexta, com intervalo de 3 a 4 meses; 

III) O sachê contendo os micronutrientes em pó, deve ser misturado, exclusivamente, aos 
alimentos prontos para o consumo, ou seja, diretamente no prato em que a criança vai comer a 
refeição.  

IV) Para garantir o adequado aproveitamento dos nutrientes, o conteúdo do sachê depois de 
misturado à refeição deve ser oferecido à criança no prazo máximo de 3 horas.  

V) Cada ciclo mínimo efetivo se dá com a ingestão de 38 sachês ou mais durante 60 dias.  

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) I,II,IV 

b) I e V 

c) III,IV e V 

d) Apenas III 

e) II e III  

 

Questão 20. 

No cuidado e atenção ao indivíduo com sobrepeso e obesidade é necessária uma ação 
contínua de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) para identificação dos casos, estratificação 
de risco e organização da oferta deste cuidado. De acordo com as questões abaixo, é incorreto 
afirmar que: 

 

a) O Programa saúde na escola em uma de suas ações prioritárias, identifica educandos com 
sobrepeso e obesidade e encaminha para as suas unidades de saúde de referência; 

b) A VAN pode ser realizada em todos os pontos de atenção da rede, desde a Atenção Básica 
(AB) até a Atenção Hospitalar; 

c) O aumento da obesidade é uma realidade não apenas no Brasil, mas praticamente em 
todos os países do chamado mundo ocidental, em todas as faixas de idade e em ambos os 
sexos; 

d) Nos casos de indivíduos que apresentam sobrepeso (IMC de 25 kg/m² a 29,9 kg/m²), mas 
sem comorbidades, as equipes de AB devem organizar, com estes indivíduos, planos de cuidado 
para retornar à faixa de IMC normal (IMC de 18,5 kg/m² a 24,9 kg/m², dando prioridade ao 



atendimento individual; 

e) Para indivíduos adultos, independentemente do IMC, é necessário garantir a oferta de ações 
de promoção da alimentação adequada e saudável e atividade física, seja na Unidade de saúde 
ou em outros espaços no território, como as Academias da Saúde, os clubes, as praças, etc. 

 

Questão 21.  

Com relação à alimentação por sonda em domicílio, necessita-se que o profissional 
nutricionista discorra a respeito dos cuidados necessários com a terapia nutricional enteral para o 
usuário e/ou família. Dentre as orientações, assinale a alternativa que não condiz com o melhor 
modo de educar o paciente e o cuidador: 

 

a) Devem ser fornecidas instruções claras sobre a lavagem da sonda com água e sobre a 
não necessidade adicional de água visto que a fórmula é líquida. 

b) As instruções devem ser escritas em medidas caseiras, como xícaras, colheres de sopa e 
latas em vez de mililitros. 

c) O regime de nutrição enteral deve ser o mais simples possível e a embalagem da fórmula 
deve ser aberta e utilizada por completa em um só dia. 

d) Os aditivos alimentares devem ser reduzidos ao mínimo para evitar confusão e a 
obstrução das sondas de alimentação. 

e) Devem ser fornecidas instruções claras sobre o aumento gradual da velocidade de 
alimentação até chegar à velocidade-meta. 

 

Questão 22.  

Já está devidamente comprovada, por estudos científicos, a superioridade do leite materno 
sobre os leites de outras espécies. São vários os argumentos em favor das inúmeras vantagens 
do aleitamento materno tanto para a criança quanto para a mãe que amamenta. Considerando o 
tema citado, observe as afirmações:  

 

I) A Alimentação pode variar enormemente entre as pessoas, no entanto, o leite materno, 
surpreendentemente, apresenta composição semelhante para todas as mulheres que 
amamentam do mundo. Apenas as com desnutrição grave podem ter o seu leite afetado na sua 
qualidade e quantidade;  

II)  Apesar de evitar a diarreia, a amamentação não exerce influência na gravidade dessa 
doença. Crianças não amamentadas apresentam apenas um pequeno risco de desidratarem e de 
morrerem por diarreia quando comparadas com as amamentadas;  

III) A introdução precoce de outros alimentos está associada ao risco de desnutrição se os 
alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno, como, por exemplo, 
quando os alimentos são muito diluídos;      

IV) Na amamentação, o volume de leite produzido não varia, dependendo do quanto a criança 
mama e da frequência com que mama;   

V) A concentração de gordura no leite diminui no decorrer de uma mamada. Assim, o leite do 
final da mamada (chamado leite posterior) é mais pobre em energia (calorias). 

 

Assinale a alternativa correta:  

 

a) I e V 

b) I,II e IV  

c) I e III 

d) II, IV e V 



e) IV e V 

 

Questão 23. 

A atual situação epidemiológica brasileira é um objeto em transição, com a chamada dupla 
carga de doenças, ou seja, a coexistência de níveis altos de doenças infecciosas e parasitárias, 
ao lado de doenças cardiovasculares e câncer demonstrando assim a importância das ações de 
alimentação e nutrição no contexto da Atenção Primária à Saúde - APS. Neste sentido, analise as 
afirmativas que condizem com os eixos estratégicos das ações de alimentação e nutrição na APS 
e assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Promoção de práticas alimentares saudáveis, em âmbito individual e coletivo, em todas as 
fases do ciclo de vida. 

b) Realização do diagnóstico alimentar e nutricional da população, com identificação de 
grupos populacionais de maior risco aos agravos nutricionais sem necessariamente identificação 
de áreas geográficas. 

c) Desenvolvimento de projetos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não 
transmissíveis. 

d) Contribuição na construção de estratégias para responder às principais demandas 
assistenciais quanto aos distúrbios alimentares, deficiências nutricionais, desnutrição e 
obesidade. 

e) Promoção da segurança alimentar e nutricional fortalecendo o papel do setor saúde no 
sistema de segurança alimentar e nutricional. 

 

Questão 24.  

O diabetes mellitus contribui para um aumento considerável nas taxas de morbidade e 
mortalidade, que podem ser reduzidas pelo diagnóstico precoce e tratamento. No entanto, os 
diabéticos podem passar por etapas para controlar a doença e diminuir o risco de complicações e 
morte prematura. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Uma característica do Pré-diabetes é o resultado de teste de jejum ou de tolerância à 
glicose serem acima do normal, porém não diagnostica o diabetes. 

b) Na avaliação nutricional do diabético, o nutricionista deve inicialmente avaliar o controle 
glicêmico a fim de elaborar uma terapia nutricional que mantenha os níveis de glicemia 
sanguínea, em seguida, avaliar a ingestão de alimentos, medicamentos e controle metabólico e 
em sequência avaliar o controle de peso. 

c) O automonitoramento da glicemia diariamente pelo paciente é maneira efetiva e segura 
para este acompanhamento, porém medidas laboratoriais da hemoglobina glicada compreendem 
o melhor indicador disponível do controle geral do diabetes. 

d) A intervenção da terapia nutricional em grupos está se tornando cada vez mais 
importante, no entanto, as intervenções em grupo também devem possibilitar a individualização 
da terapia nutricional e a avaliação dos resultados. 

e) No cuidado ao diabetes, o nutricionista pode obter dois tipos de certificado do cuidado, um 
certificado de especialização de orientador de diabetes e o outro certificado de prática avançada 
de tratamento de diabetes avançado, certificado pelo Conselho de classe. 

 

Questão 25. 

O objetivo das condicionalidades do Programa Bolsa Família é garantir a oferta das ações 
básicas (saúde, educação e assistência social), potencializando a melhoria da qualidade de vida 
das famílias e contribuindo para a sua inclusão social. Estas condicionalidades são os 
compromissos que as famílias assumem quando fazem parte do Programa. Sobre tais 
condicionalidades, analise as sentenças abaixo: 

 

I) Todas as crianças menores de sete anos de idade e mulheres (entre 14 e 44 anos) 



pertencentes a essas famílias devem ser acompanhadas nas duas vigências, independente do 
valor repassado às mesmas.  

II) Para as crianças entre  de 07 e 10 anos, é obrigatória a realização  da avaliação nutricional 
uma vez ao ano (uma vigência). 

III) As ações de Saúde que fazem parte das condicionalidades do Programa Bolsa família, são 
universais, ou seja, devem ser ofertadas a todas as pessoas que procuram o SUS.  

IV) O acompanhamento das ações de saúde e nutrição dessas famílias na atenção básica é 
responsabilidade apenas dos agentes comunitários de saúde e dos enfermeiros. 

V) Cabe a equipe de saúde da família  coordenar o processo de inserção e atualização das 
informações de acompanhamento das famílias  no sistema de Informações do  Bolsa Família na 
Saúde. 

   

Assinale as alternativas CORRETAS:  

a) I e III  

b) I,II e IV 

c) I, II,III e V  

d) I,III e V 

e) II,III e V 

 

Questão 26. 

A anemia pode ser definida com um estado em que a concentração de hemoglobina no 
sangue está anormalmente baixa. Esta carência nutricional é um dos mais graves problemas 
nutricionais mundiais em termos de prevalência. Dados da Organização Pan Americana da 
Saúde estimam que dois bilhões de pessoas no mundo apresentam deficiência de ferro, destas, 
mais da metade é anêmica. Assinale a afirmativa incorreta: 

 

a) O ferro é indiscutivelmente um nutriente de importante contribuição para a anemia 
carencial, e nutrientes como folatos, proteínas, vitamina B12 e cobre contribuem para a 
ocorrência desta anemia. 

b) A faixa etária de 6 meses a 24 meses é uma das fases do ciclo de vida mais sensível à 
deficiência de ferro, sendo, portanto, considerada de maior risco. 

c)  O segundo e terceiro trimestre de gestação formam o período no qual ocorre o mais 
importante aumento de peso e de armazenamento de ferro no feto. Crianças de baixo peso ao 
nascimento terão acumulado menos ferro em comparação com um recém nascido a termo. 

d) Alguns fatores, como a amamentação prolongada e a introdução precoce do leite de vaca 
estão associados à anemia, mas o uso contínuo de fórmulas infantis fortificadas parece ser um 
fator protetor. 

e) A anemia pode contribuir para maior morbidade em razão de menor resistência a 
infecções, podendo prejudicar o crescimento, o desenvolvimento da linguagem, reduzir a 
atividade física, a produtividade e o apetite. 

 

Questão 27. 

As diretrizes que integram a Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN indicam as 
linhas de ações para o alcance do seu propósito e estas são capazes de modificar os 
determinantes de saúde e promover a saúde da população. Com relação a este tema, assinale a 
afirmativa INCORRETA: 

a) A atenção nutricional deve estar associada às demais ações de atenção à saúde do SUS, 
fazendo parte do cuidado integral na Rede de Atenção à Saúde (RAS) para indivíduos, famílias e 
comunidades. 



b) O acolhimento das necessidades de saúde na atenção básica precisa considerar a 
alimentação e nutrição como determinantes de saúde, neste sentido, outras racionalidades 
terapêuticas devem ser consideradas a fim de possibilitar a incorporação de práticas integrativas 
e complementares nos cuidados relativos a alimentação e nutrição no SUS. 

c) A vigilância alimentar e nutricional subsidiará o planejamento da atenção nutricional e das 
ações relacionadas à promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável e à qualidade e 
regulação dos alimentos, sem contribuição para o controle e participação social.  

d) A garantia de estratégias de financiamento tripartite é necessária para o alcance da 
melhoria das condições de alimentação e nutrição da população, tendo como prioridade, por 
exemplo, a aquisição e distribuição de insumos para prevenção e tratamento das carências 
nutricionais específicas. 

e) A estratégia de promoção da saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar os 
aspectos que determinam o processo saúde-doença em nosso país, portanto a promoção da 
alimentação adequada e saudável fundamenta-se nas dimensões de incentivo, apoio, 
proteção e promoção da saúde. 

 

Questão 28. 

Realizar avaliação do consumo de alimentos na rotina da Atenção Básica é uma ação 
estratégica de cuidado em saúde, especialmente no acompanhamento individual, o qual 
potencializa as demais ações de prevenção e de tratamento realizadas no cotidiano dos serviços. 
Quanto aos marcadores de consumo alimentar na atenção básica, julgue as afirmativas como 
verdadeiro (V) ou falso (F): 

 

( ) Os formulários de marcadores de consumo alimentar têm como objetivo possibilitar a 
identificação de práticas alimentares saudáveis e não saudáveis e, principalmente, viabilizar a 
realização da Vigilância Alimentar e Nutricional por todo profissional de saúde, 
independentemente da sua formação. 

(  ) No âmbito coletivo, a avaliação dos marcadores possibilita o reconhecimento de alimentos 
ou comportamentos que se relacionam à alimentação saudável ou não saudável. A observação 
de marcadores de consumo alimentar indica o que deve ser enfatizado pela equipe de saúde 
para a adoção de práticas alimentares mais saudáveis pela população. 

(  ) O novo formulário para avaliação de marcadores de consumo alimentar propõe a avaliação 
de alimentos consumidos no dia anterior, com questões que permitem  apenas ao profissional 
nutricionista realizar continuamente a avaliação dos marcadores e recomende práticas 
alimentares adequadas e saudáveis. 

(  ) O objetivo das perguntas do formulário para a faixa etária de 6 meses a menores de 2 anos 
é avaliar o consumo alimentar bem como a ocorrência de deficiência de micronutrientes e 
excesso de peso. As questões devem ser respondidas pela mãe ou pelo cuidador que tenha 
conhecimento da alimentação da criança. 

(  ) A utilização do formulário de marcadores de consumo alimentar remete à etapa inicial do 
Ciclo de Gestão e Produção do Cuidado, que corresponde ao uso do instrumento para avaliar as 
práticas alimentares e o registro das informações. 

 

A sequência correta é: 

 

a) V, F, V, F, V 

b) V, F, F, F, V 

c) F, V, F, V, F 

d) F, V, F, V, V 

e) V, V, F, V, V  

 



Questão 29. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a administração de suplementos de 
vitamina A para prevenir sua carência, a xeroftalmia e a cegueira de origem nutricional em 
crianças. O Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de 
Saúde, desenvolve, desde 2005, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, cujo 
objetivo é reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças e puérperas no 
pós-parto imediato. Considerando as orientações do Manual de Condutas Gerais do Programa 
Nacional de Suplementação de Vitamina A (2013), é incorreto afirmar que são medidas 
importantes de prevenção da deficiência de Vitamina A: 

 

a) Promoção do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até 2 anos de 
idade ou mais, com a introdução dos alimentos complementares em tempo oportuno e de 
qualidade;  

b) Suplementação com megadoses de vitamina A em crianças a partir de 06 a 11 meses com 
cápsulas de 200.000 U.I; 

c) Participação das famílias, responsáveis e comunidade em geral, nas ações educativas 
desenvolvidas pelas equipes de saúde,que devem estar de acordo com os hábitos culturais e 
regionais da comunidade, utilizando os alimentos regionais fontes em vitamina A.  

d) Suplementação com megadoses de vitamina A em crianças de 06 a 11 meses (cápsulas de 
100.000 U.I) e 12 a 59 meses (capsulas de 200.000 UI);  

e) Suplementação com megadoses de vitamina A com cápsulas de 200.000 UI, em crianças a 
partir de 01 ano. 

 

Questão 30. 

Em observância aos princípios do SUS, os gestores de saúde nas três esferas, de forma 
articulada e dando cumprimento às suas atribuições comuns e específicas, atuam no sentido de 
viabilizar o alcance do propósito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN. Neste 
sentido, assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito às responsabilidades 
institucionais: 

a) É de responsabilidade do Ministério da Saúde pactuar, na Comissão Intergestores 
Tripartite, prioridades, estratégias e metas para implementação de programas e ações de 
alimentação e nutrição na Rede de Atenção à Saúde. 

b) É de responsabilidade do Ministério da Saúde apoiar e fomentar a realização de 
pesquisas consideradas estratégicas no contexto da PNAN, mantendo uma agenda atualizada de 
prioridades de pesquisa em Alimentação e nutrição para o SUS. 

c) É de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal pactuar, 
monitorar e avaliar os sistemas de informação da saúde de forma contínua, com dados 
produzidos no sistema de saúde. 

d) É de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal estimular 
e apoiar o processo de discussão sobre as ações e programas em Alimentação e Nutrição da 
Rede de Atenção à Saúde, com participação dos setores organizados da sociedade nas 
instâncias colegiadas e de controle social. 

e) É de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal 
fortalecer a participação e o controle social no planejamento, execução e avaliação de programas 
e ações de alimentação e nutrição. 

 

 


