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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a 
numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 
de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. 
Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá 
ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto no item 
4.3.3 do Edital. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando 
indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, exceto quando autorizado por meio de solicitação de Atendimento Especial. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para a realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, conforme estabelecido no item 7.11, nem antes 
do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.14, ou ainda não permanecer na sala conforme 
estabelecido no item 7.15 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído deste processo seletivo. 

9. Será ainda excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o cartão-resposta e/ou o caderno de prova, conforme os itens 7.14 e 
7.16.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

g) For surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o caderno de prova, o cartão-resposta. 

11.  Após a entrega do material ao aplicador de prova, você deve dirigir-se imediatamente ao portão de saída e 
retirar-se do local de prova, sob pena de ser excluído do processo seletivo. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

01 - Considerando o estabelecido na Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa que apresenta 
apenas princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

 

a) Descentralização político-administrativa, integralidade e duplicidade de meios para fins idênticos. 
b) Equidade, universalidade, integralidade e preservação da autonomia das pessoas. 
c) Direito à informação, duplicidade de meios para fins idênticos e preservação da autonomia das pessoas. 
d) Igualdade, participação da comunidade, equidade e descentralização político-administrativa. 
►e) Universalidade, igualdade, direito à informação e participação da comunidade. 

 

02 - A Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal nº 8.080/1990, estabelece competências para os três entes federativos dentro da 
organização do Sistema Único de Saúde. De acordo com essa lei, é correto afirmar: 

 

a) É competência dos municípios promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício 
profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde. 

►b) É competência da união participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravos sobre 
o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana. 

c) É competência da união coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica; 
vigilância sanitária; alimentação e nutrição; e saúde do trabalhador. 

d) É competência dos estados participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos 
ambientes de trabalho. 

e) É competência dos municípios estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de 
produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. 

 

03 - Considerando a história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O movimento conhecido como Reforma Sanitária Brasileira defendeu a democratização da política e também da área da 
saúde, lutando por uma reestruturação dos serviços de saúde. 

b) No Brasil, durante o século XX, existiu um sistema de saúde, subdividido em Saúde Pública, Medicina do Trabalho e 
Medicina Previdenciária, que conseguia prestar um atendimento integral à população. 

c) Com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões em 1923, a população brasileira passou a contar com um sistema 
de saúde que conseguia atender minimamente os problemas de saúde. 

d) Com a criação do Sistema Único de Saúde, o Brasil passou de uma assistência à saúde com base na seguridade social 
para uma assistência com base no seguro social. 

e) Até o início do século XX, a saúde estava atrelada ao Ministério do Trabalho e Saúde, sendo tratada de forma secundária, 
mas já como uma questão social. 

 

04 - Com relação à história do Sistema Único de Saúde no governo de Fernando Collor (1990-1992), assinale a alternativa 
correta. 

 

a) No início da década de 1990, os recursos da Seguridade foram garantidos com repasses frequentes da União, levando a 
uma estabilidade nas políticas de saúde e de assistência. 

b) Logo após o surgimento do Sistema Único de Saúde, em 1990, um dos fatores que garantiu seu financiamento em um 
primeiro momento foi a incorporação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) ao 
Ministério da Saúde. 

►c) Apesar das restrições orçamentárias do início da década de 1990, foram desencadeadas estratégias relevantes, como o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o fornecimento nacional da terapia antirretroviral para pessoas com AIDS. 

d) Com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, fixaram-se diretrizes de financiamento com base na descentralização dos 
recursos para o município, iniciando-se assim a descentralização e regionalização do Sistema Único de Saúde. 

e) Apesar da existência de uma disputa entre os reformistas e o governo, a aprovação da Lei Orgânica da Saúde 
(Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990) sem vetos garantiu uma política de recursos humanos e de financiamento para o 
Sistema Único de Saúde. 

 

05 - A respeito da medicalização da educação e da infância, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As bases materiais do rastreamento crescente das crianças pelas instituições escolares em busca de patologias 
encontram-se no movimento de respostas às exigências do mundo do trabalho por sujeitos mais produtivos, 
atentos, concentrados e cumpridores de metas. 

2. Com a inserção da mulher no trabalho assalariado, modifica-se o cotidiano das crianças, que passam a contar 
com cada vez mais atividades (educativas, culturais, esportivas etc.), fazendo com que a multifuncionalidade da 
reestruturação produtiva encontre também no novo cotidiano infantil sua expressão. 

3. Ao se exigir das crianças, e consequentemente dos adultos, que eles sejam multifuncionais e ativos, com graus 
de atenção, dedicação e produtividade significativamente maiores que os anteriormente exigidos, tem-se que 
muitos só atingirão essas exigências farmacologicamente. 

4. Com a ampliação do acesso à escola para a maioria da população e com exigências cada vez maiores desses 
espaços no desenvolvimento das crianças, mas sem o investimento necessário para isso, transfere-se a culpa do 
“baixo rendimento” escolar para os alunos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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06 - Durante os oito anos de presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o Sistema Único de Saúde passou 
por avanços e retrocessos. Com relação a esse período, assinale a alternativa correta. 

 

a) A promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal permitiu a expansão de serviços estaduais e municipais, que até então 
eram executados principalmente pelas contratações de profissionais de saúde alternativas à administração direta em todo 
o país. 

►b) Progressivos esforços de fortalecimento do papel dos estados e da regionalização foram registrados, principalmente no 
final do período 2000-2002, em contraste com a ênfase municipalista do momento anterior. 

c) A criação do Programa Saúde da Família permitiu uma expansão na cobertura dos serviços, mesmo não sendo compatível 
com as propostas de reforma que defendiam uma ação do Estado mais delimitada, emanada do governo brasileiro desse 
período. 

d) A adoção da política nacional de controle do HIV/AIDS garantiu direitos para a população, mas aumentou 
consideravelmente seu custo para o sistema, devido à propriedade intelectual e aos interesses da indústria 
médico-farmacêutica. 

e) Nesse período, alguns problemas estruturais do Sistema Único de Saúde foram superados devido à agenda de reforma 
do Estado colocada em prática, mas houve dificuldade na expansão de programas específicos e da cobertura dos serviços 
descentralizados. 

 
07 - De acordo com a teoria da Determinação Social da Saúde, assinale a alternativa correta. 
 

a) Como a saúde é determinada socialmente, o avanço tecnológico atingido por uma sociedade é o que explica a eliminação 
ou não de certas doenças e uma aproximação da saúde cada vez maior. 

b) Diferenças nas taxas de mortalidade entre grupos sociais distintos dentro de uma mesma população são resultado de 
acessos diferentes aos serviços médicos. 

c) Os estudos realizados sobre a determinação social da saúde permitiram entender que elementos sociais constituem fator 
de risco de determinada doença. 

►d) A saúde é social na medida em que não é possível focalizar a normalidade biológica do ser humano à margem do momento 
histórico em que se encontra. 

e) O processo biológico estudado em determinado grupo de indivíduos em um longo período de tempo é o que permite revelar 
o seu caráter social. 

 
08 - Considerando que a medicalização social pode ser definida, de forma geral, como o processo de apropriação e 

normatização de crescentes aspectos da vida social pela medicina, assinale a alternativa correta. 
 

►a) É constante a situação em que patologias já estabelecidas têm seus critérios de inclusão diagnóstica flexibilizados, fazendo 
com que situações antes consideradas manifestações normais da vida passem a ser enquadradas como patológicas. 

b) Pode-se entender medicalização social como a tradução de condições outrora consideradas normais em patológicas, 
ampliando-se assim o número de patologias dentro da sociedade. 

c) A medicalização social é um processo que, nas últimas décadas, tem favorecido a concentração dos cuidados em um 
mesmo profissional, o médico, relegando os outros profissionais de saúde a um papel secundário nos sistemas de saúde. 

d) A partir da metade do século XX, com a consolidação da indústria médico-farmacêutica, ou complexo médico-industrial, 
foi possível verificar também uma consolidação da medicalização social. 

e) A indústria médico-farmacêutica é, atualmente, a principal responsável pela medicalização social, ao buscar a criação 
constante de novas patologias para aumentar sua margem de lucro. 

 
 
09 - Sobre a Atenção Primária de Saúde e a Estratégia Saúde da Família, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma das bases da atenção primária no Brasil foi a Reforma Sanitária, que realizou esforços tanto em questões mais gerais 
das políticas e do direito à saúde quanto em novos modos de práticas e formação de recursos humanos em nível local. 

b) A origem da atenção primária no Brasil pode ser vista como diferente da origem em outros países, nos quais foi centrada 
no controle de custos, na competição e na eficiência, enquanto aqui foi centrada na democratização da área da saúde. 

►c) Duas concepções de atenção primária são predominantes: a de cuidados ambulatoriais na porta de entrada e a de uma 
política de reorganização do modelo assistencial, seja sob forma seletiva, seja ampliada. 

d) A Saúde da Família foi criada como um programa por ter atrativos políticos para o governo de cunho neoliberal da época 
e se consolida como estratégia com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

e) Um dos fatores que garantiram a expansão da Saúde da Família a partir de 1994 foi sua ênfase na utilização de tecnologia 
simplificada, indo ao encontro do relatório do Banco Mundial daquele ano, que propôs pacotes mínimos de serviços. 

 
10 - Com relação à história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) A origem dos hospitais modernos pode ser encontrada nos lugares de acolhimento dos doentes dos templos gregos, onde 
ocorria o atendimento de toda a população quanto ao cuidado, principalmente dos que não possuíam recursos para 
tratamento domiciliar, como os escravos. 

b) Com o nascimento da clínica no capitalismo, surge a necessidade de um local para a nova medicina que está surgindo, a 
laboratorial, tornando-se o hospital o local de acolhimento dos doentes. 

c) O hospital possui função de cuidado assistencial desde sua origem, entretanto, em um primeiro momento, essa função 
também era exercida pela acolhida em espaços não hospitalares. 

►d) Durante a Idade Média, o hospital tinha como objetivo ser albergue dos pobres e doentes desprovidos e lugar de contenção 
de grupos populacionais considerados perigosos à vida das cidades – mendigos, imigrantes e portadores de moléstias 
repulsivas ou contagiosas. 

e) Com as mudanças sociais ocorridas desde a década de 1970, o hospital contemporâneo tem perdido seus principais traços 
descritivos, que são a imposição de mecanismos disciplinares e a sua confluência em disciplina biomédica. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Sobre o aleitamento materno, é correto afirmar: 
 

a) A maior parte do leite disponível durante a mamada fica armazenada nas mamas. 
b) Nos primeiros dois dias após o parto, o leite materno é secretado em grande quantidade. 
c) Durante a mamada, o posicionamento da mão da mulher em tesoura na mama favorece a ejeção do leite. 
d) O leite materno pasteurizado apresenta o mesmo valor biológico do leite materno cru. 
►e) O colostro produzido por mulheres que tiveram seus bebês a termo apresenta menor quantidade de calorias do que o leite 

de vaca. 
 
12 - Sobre a alimentação e nutrição da nutriz, é correto afirmar: 
 

a) A perda de um quilo por semana é considerada desejável após o parto. 
►b) O corpo da mulher pode produzir leite de boa qualidade mesmo com consumo de dietas que atendam parcialmente as 

recomendações nutricionais.  
c) É preciso estar atento para o risco de deficiência de vitamina A em crianças amamentadas por mães vegetarianas. 
d) As mulheres que amamentam devem restringir o consumo de alimentos que favoreçam formação de gases como 

leguminosas e vegetais verde-escuros. 
e) O consumo de grande quantidade de líquido auxilia na produção de leite materno. 

 
13 - Um fator que interfere negativamente na absorção do ferro é/são: 
 

a) ácidos orgânicos. 
►b) polifenóis. 
c) ácido ascórbico. 
d) vitamina A. 
e) fator carne. 

 
14 - É um alimento que pode ser incorporado à dieta a partir dos seis meses de idade: 
 

a) Mel. 
b) Sopa de vegetais liquidificada. 
c) Feijão passado pela peneira. 
d) Bebida láctea. 
►e) Ovo cozido. 

 
15 - Para uma mulher que inicia a gestação com baixo peso, a recomendação de ganho de peso semanal a partir do segundo 

trimestre, de acordo com o Instituto de Medicina (IOM, 1990), endossada pelo Ministério da Saúde, é de: 
 

a) 300 gramas. 
b) 400 gramas. 
►c) 500 gramas. 
d) 600 gramas. 
e) 700 gramas. 

 
16 - Considerando o documento “Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade”, produzido pelo 

Ministério da Saúde, em uma dieta de 2000 calorias, o consumo máximo de açúcar simples equivale a: 
 

a) 100 calorias. 
►b) 200 calorias. 
c) 300 calorias. 
d) 400 calorias. 
e) 500 calorias. 

 
17 - A respeito da prevenção de complicações do diabetes mellitus, considere as seguintes estratégias: 
 

1. Implementação de políticas que apoiem a alimentação saudável. 
2. Introdução nos serviços de saúde de aconselhamento sobre nutrição e atividade física. 
3. Promoção de atividade diária e controle do peso mediante comunicação de massa. 
4. Criação de ambientes físicos que viabilizem a atividade física. 

 

É/São estratégia(s) sugerida(s) pela Organização Pan-Americana de Saúde para a prevenção de complicações do 
diabetes mellitus: 

 

a) 2 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
►d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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18 - A respeito do Guia Alimentar para a População Brasileira, é correto afirmar: 
 

a) A diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável compreende um conjunto de estratégias que orientam o 
consumo de alimentos variados, ultraprocessados e que respeitem a sazonalidade.  

b) Para concretizar o que preconiza o Guia Alimentar, corroboram outras políticas e planos desenvolvidos no âmbito do SUS, 
como a Política Nacional de Educação Popular em Saúde e o Plano de Ações para a redução de acidentes de trânsito. 

c) A segunda edição do Guia Alimentar reconhece e considera os princípios e diretrizes de dois marcos de referência: o 
marco de referência de educação alimentar e nutricional (EAN) e o marco de referência da assistência social. 

d) A elaboração de guias alimentares insere-se no conjunto de diversas ações setoriais no campo da saúde que têm como 
objetivo melhorar a alimentação e nutrição da população. 

►e) O Guia Alimentar se constitui como instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito 
individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a promoção da saúde e a Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN). 

 
19 - Sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os princípios orientadores propõem que alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados, sejam a base 
da alimentação. 

►b) As orientações sobre o ato de comer e a comensalidade  abordam as circunstâncias – tempo e foco, espaço e 
companhia – que influenciam o aproveitamento dos alimentos e o prazer proporcionado pela alimentação. 

c) São examinados os fatores que podem ser obstáculos para a adesão das pessoas às recomendações tais como acesso 
à informação, oferta e custo, sendo as habilidades culinárias, o tempo e a publicidade fatores descartados em tais análises. 

d) A partir do conhecimento gerado por diferentes saberes, assume-se o compromisso de ampliar a autonomia das pessoas 
nas escolhas alimentares, fazendo-se assim orientações para o consumo de distintas marcas do setor alimentício. 

e) O capítulo 2 enuncia recomendações gerais sobre a escolha dos alimentos e propõe que alimentos in natura sejam 
consumidos de forma moderada em virtude das altas quantidades de agrotóxicos presentes nesses alimentos. 

 
20 - Sobre as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), assinale a alternativa correta. 
 

►a) A diretriz 1, que versa sobre a Organização da Atenção Nutricional, estabelece como prioridade as ações de vigilância 
alimentar e nutricional para identificar quais os determinantes e condicionantes, assim como as regiões e populações mais 
vulneráveis. 

b) A diretriz 2 traz a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável como uma vertente da Política de Assistência Social 
integrada à Política Nacional de Promoção à Saúde. 

c) A diretriz 3, que trata da Vigilância Alimentar e Nutricional, deverá considerar a partir de um enfoque reduzido e individual 
os aspectos alimentares e nutricionais para proceder com o diagnóstico preciso e assim fazer as devidas orientações. 

d) A diretriz 4, Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição, evidencia a necessidade de articular dois importantes sistemas 
em curso no Brasil: o SUS e o SUAS. 

e) A diretriz 5, da Participação e Controle Social, exemplifica que instâncias como o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA) – extinto em 2019 – pouco interferem na condução da política. 

 
21 - Considerando a necessidade de uma ação articulada nas três esferas de governo para atingir o propósito da PNAN, 

assinale a alternativa correta. 
 

a) É responsabilidade do Ministério da Saúde pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (estado e município), prioridades, 
objetivos, estratégias e metas para implementação de programas e ações de alimentação e nutrição. 

b) É responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal desenvolver mecanismos técnicos e 
estratégias organizacionais de capacitação e educação permanente nos temas relacionados a agricultura. 

c) É responsabilidade do Ministério da Saúde garantir fontes de recursos de agências internacionais para compor o 
financiamento de programas e ações de alimentação e nutrição em todo o território nacional reduzindo os custos 
orçamentários do governo brasileiro. 

►d) É responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal implementar a PNAN, no âmbito dos seus 
territórios, respeitando suas diretrizes e promovendo as adequações necessárias, de acordo com o perfil epidemiológico 
e as especificidades regionais e locais. 

e) É responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal prestar assessoria técnica e apoio 
institucional a todo pais no processo de gestão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas e 
ações de alimentação e nutrição. 

 
22 - A respeito do monitoramento previsto pelo Sistema Nacional de segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), é correto 

afirmar: 
 

a) A função do monitoramento do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), previsto pelo SISAN, é de 
responsabilidade do Comitê de Direitos Humanos. 

b) Segmentos sociais mais vulneráveis são monitorados de forma sigilosa sendo que os integrantes do SISAN podem ter 
acesso parcial às informações. 

►c) O monitoramento das ações que compõem o SISAN se alinha aos tratados e leis que que protegem e regulamentam os 
direitos humanos. 

d) As organizações que integram o SISAN como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) são responsáveis 
pela construção de indicadores de monitoramento do DHAA/SAN. 

e) Uma ferramenta de monitoramento é o Suplemento Especial de SAN, que integra a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios/PNAD, realizada a cada 10 anos.  
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23 - A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) tem como característica: 
 

a) no âmbito do governo federal, pactuar junto às instâncias de controle social. 
b) transformar em programas de governo as proposições emanadas pelo setor da saúde. 
c) definir o orçamento para a execução da política e do plano da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). 
d) articular as políticas e os planos no âmbito dos Conselhos Estaduais de SAN. 
►e) indicar diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos de acompanhamento e avaliação das ações da Política e do 

Plano de SAN. 
 
24 - A construção do SISAN inclui a mobilização do marco legal já existente. Considerando esse tema, o conjunto de 

leis – que engloba a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) e a Lei da Agricultura 
Familiar (2006) – a partir das quais o SISAN foi estabelecido é: 

 

►a) Lei Orgânica da Saúde (1990), Lei Orgânica da Assistência Social (1993), Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(1999), Lei da Renda Básica de Cidadania (2004) e Lei da Alimentação Escolar (2009). 

b) Lei Orgânica da Assistência Social (1993), Política Nacional de Alimentação e Nutrição (1999), Lei da Renda Básica de 
Cidadania (2004), Lei da Alimentação Escolar (2009) e Lei de Segurança Nacional (2019). 

c) Lei que institui a Política Nacional de Reforma Agrária (1960), Lei Orgânica da Assistência Social (1993), Política Nacional 
de Alimentação e Nutrição (1999) e Lei da Renda Básica de Cidadania (2004). 

d) Lei da Reforma Agrária (1965), Lei Orgânica da Saúde (1990), Lei Orgânica da Assistência Social (1993), Lei da Renda 
Básica de Cidadania (2004), Política Nacional Segurança Alimentar e Nutricional (2006) e Lei da Alimentação Escolar 
(2009). 

e) Lei da Reforma Agrária (1956), Política Nacional de Alimentação e Nutrição (1999), Programa Bolsa Família (2004) e Lei 
da Alimentação Escolar (2009). 

 
25 - O SISAN estabelece a criação de diretrizes para a Política Nacional de SAN. Assinale a alternativa que apresenta uma 

das ações e/ou políticas e/ou programas em relação a essas diretrizes. 
 

►a) Promover o acesso universal à alimentação adequada, mediante, por exemplo, a transferência de renda ou a alimentação 
escolar ou a garantia de preço mínimo para os produtos alimentares. 

b) Estruturar sistemas justos, de base agroecológica e sustentáveis de produção, extração, processamento e distribuição de 
alimentos, tais como apoio de crédito ao setor agropecuário da agricultura familiar. 

c) Ampliar e coordenar as ações de SAN voltadas para povos indígenas e comunidades tradicionais como o fomento à 
produção de grãos para garantir alimentação e renda a esse segmento. 

d) Promover o acesso à água para consumo humano e para a produção de alimentos a partir da estruturação do Sistema 
Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos mediante a regulação do setor. 

e) Fortalecer as ações de alimentação e nutrição de modo articulado às demais políticas de SAN promovendo cursos e 
oficinas de culinárias em parcerias com indústrias do setor alimentício.  

 
26 - A classificação NOVA dos alimentos é adotada no Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) para promover a 

escolha de alimentos saudáveis. Nessa classificação, os alimentos são categorizados em quatro grupos: (1) In natura 
ou minimamente processado, (2) ingrediente alimentar, (3) processado e (4) ultraprocessado. Considerando as 
informações apresentadas, assinale a alternativa que contenha a sequência correta de alimentos, segundo essas 
quatro categorias. 

 

a) (1) Bacon, (2) Sal, (3) Queijo, (4) Macarrão instantâneo. 
b) (1) Arroz cozido, (2) Açúcar, (3) Extrato de tomate, (4) Leite UHT. 
►c) (1) Mandioca congelada, (2) Vinagre, (3) Carne seca, (4) Bebida energética. 
d) (1) Pipoca de micro-ondas, (2) Creme de leite, (3) Fruta cristalizada, (4) Bebida láctea. 
e) (1) Café, (2) Margarina, (3) Pepino em conserva, (4) Biscoito recheado. 

 
27 - A anemia por deficiência de ferro ainda é um dos mais graves problemas nutricionais no mundo em termos de 

prevalência. A OMS classifica a prevalência de anemia como grave em relação à importância como problema de saúde 
pública quando a prevalência é maior ou igual a: 

 

a) 30%. 
►b) 40%. 
c) 50%. 
d) 60%. 
e) 70%. 

 
28 - O índice antropométrico que reflete efeitos cumulativos de desnutrição crônica na criança em longo prazo é: 
 

a) peso para idade. 
b) peso para estatura. 
►c) estatura para idade. 
d) índice de massa corporal. 
e) perímetro da cintura. 
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29 - Um indivíduo adulto é diagnosticado com obesidade, segundo Índice de Massa Corporal (IMC) de 38 kg/m2. 
Considerando o fluxograma de atenção à saúde de pessoas com sobrepeso e obesidade apresentado pelo Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional, quais ações de promoção da alimentação adequada e saudável são indicadas? 

 

►a) Prescrição dietética e terapia comportamental. 
b) Plano de ação para voltar ao IMC normal e aconselhamento familiar. 
c) Apoio matricial interdisciplinar e acompanhamento pré e pós-cirúrgico nos casos indicados. 
d) Acompanhamento multiprofissional e dieta individualizada. 
e) Avaliação multiprofissional de atenção especializada e educação nutricional e alimentar. 

 
30 - O sistema que automatiza o monitoramento dos marcadores de consumo alimentar no Sistema de Avaliação 

Nutricional e Alimentar é/são: 
 

a) formulários de marcadores de consumo alimentar. 
b) SISVAN Marcadores. 
c) Datasus. 
►d) SISVAN Web. 
e) e-SUS VAN. 

 
31 - O perímetro da panturrilha é uma das medidas antropométricas que podem ser utilizadas na avaliação do estado 

nutricional. O instrumento ideal para sua medição é: 
 

►a) fita métrica. 
b) paquímetro. 
c) adipômetro. 
d) antropômetro. 
e) estadiômetro. 

 
32 - O diagnóstico nutricional de sobrepeso para uma criança de 7 anos é realizado com a seguinte condição:  
 

a) Índice de peso para idade com escore Z maior que 1 e menor ou igual a 2. 
►b) Índice de massa corporal com escore Z maior que 1 e menor ou igual a 2. 
c) Índice de peso para idade com escore Z maior que 2 e menor ou igual a 3. 
d) Índice de peso para idade com escore Z maior que 2 e menor que 3. 
e) Índice de massa corporal com escore Z maior que 2 e menor ou igual a 3. 

 
33 - A diversidade mínima alimentar é um indicador que pode ser operacionalizado para identificar a proporção de crianças 

que consomem um mínimo de variedade de grupos alimentares. Qual é o número mínimo de grupos alimentares 
considerado no cálculo desse indicador infantil? 

 

a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
►d) 6. 
e) 7. 

 
34 - A respeito da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), assinale a alternativa correta. 
 

►a) A capacidade de resolubilidade no nível da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (SUS) amplia-se na medida em 
que são mobilizados esforços de natureza intersetorial. 

b) O exercício da vontade individual determina o processo de adoecer e caracteriza a perspectiva ampliada de saúde 
acordada pelas Cartas de Promoção da Saúde. 

c) A responsabilidade da esfera de gestão municipal de acordo com a composição bipartite é pactuar e alocar recursos 
orçamentários e financeiros para a implementação da PNPS. 

d) A 8ª Conferência Nacional de Saúde constituiu-se em um fórum de luta pela centralização do sistema de saúde e pela 
implantação de políticas sociais que defendessem e cuidassem da vida. 

e) A garantia da saúde como direito social foi assegurada pela Lei que instituiu a Política Nacional de Promoção da Saúde 
após a Constituição de 1988. 

 
35 - A respeito das ações de saúde, alimentação e nutrição do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), assinale a 

alternativa correta. 
 

a) O nutricionista da Unidade Estratégia Saúde da Família elabora o plano de atuação no território que pode ser executado 
pela equipe do NASF. 

b) Um exemplo do sujeito da abordagem comunidade no cuidado pode ser caracterizado pelo desenvolvimento de um projeto 
terapêutico.  

c) O apoio do nutricionista às equipes compreende a sua responsabilidade direta no protocolo de encaminhamento do usuário 
que necessita de proteção social. 

►d) As responsabilidades do nutricionista nas ações no âmbito da Estratégia Saúde da Família são elencadas na 
Portaria nº 154 do Ministério da Saúde. 

e) A inclusão da família na agenda da Atenção Primária pode ser ressaltada como um dos avanços da Estratégia de Saúde 
da Família para fortalecer o modelo biomédico de cuidado em saúde. 
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36 - A respeito dos efeitos da pandemia de COVID-19 na alimentação da população, assinale a alternativa correta. 
 

a) A nutrição adequada e equilibrada durante a pandemia pode ser garantida com a mudança das dietas da população para 
alimentos mais baratos, pré-embalados e disponíveis nas prateleiras de supermercados. 

b) A garantia do acesso aos alimentos nutritivos durante as medidas de quarentena pode ser assegurada pelo fortalecimento 
do fenômeno da digitalização de alimentos. 

c) A produção e a distribuição agroindustrial de alimentos por empresas transnacionais, através de cadeias alimentares 
globalizadas, amplia a capacidade de responder rapidamente à escassez de alimentos. 

d) As regras sanitárias mais rígidas adotadas na pandemia favoreceram a segurança alimentar da população na medida em 
que aumentaram a segurança sanitária dos alimentos frescos comercializados. 

►e) A capacidade das pessoas de manter um grau de controle satisfatório em seu relacionamento com sistemas alimentares 
está comprometida na pandemia pela instabilidade dos mercados financeiros. 

 
37 - A respeito do papel do Estado no enfrentamento da pandemia de COVID-19, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A grandeza da crise ocasionada pela pandemia é diretamente proporcional à capacidade do Estado de responder 
a ela.  

2. Deve-se realizar uma avaliação cuidadosa entre as medidas adotadas e a meta a ser alcançada com a garantia da 
proporcionalidade.  

3. Quando as medidas têm impacto negativo inevitável, devem ser adotadas medidas afirmativas para garantir a 
igualdade substantiva.  

4. O Estado está desobrigado de adotar leis que aloquem o máximo de recursos disponíveis para cumprir metas de 
implementação do direito à alimentação.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
38 - A respeito dos efeitos das medidas adotadas pelos governos para enfretamento da pandemia de COVID-19, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) Impactos diferenciados de decisões que afetam grupos vulneráveis e fragilizados são difíceis de serem previamente 
analisados e avaliados pelo Estado. 

b) A adoção pelos governos de sistemas de pagamentos digitais favoreceu o acesso aos alimentos por segmentos 
marginalizados da população. 

c) Uma regulamentação específica para supermercados para garantir a racionalização nos controles de vendas e/ou preços 
precisa ser assegurada pelo sistema agroalimentar e pelo mercado financeiro. 

►d) Medidas adotadas para lidar com a crise econômica exacerbada pela pandemia de COVID-19, como resgates e pacotes 
de estímulo, devem guiar-se pela proteção e promoção dos direitos humanos. 

e) A adoção de sanções econômicas internacionais pelos Estados pode ser um recurso para forçar os governos locais na 
proteção e cumprimento dos direitos humanos de sua população. 

 
39 - A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) é parte da vigilância em saúde instituída no Sistema Único de Saúde (SUS). 

A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Avaliação do estado nutricional da população em situação de rua é um exemplo de VAN em teste no SUS. 
►b) Ações de VAN são referidas nos padrões de qualidade de autoavaliação e de avaliação externa do Pmaq-AB e do 

Pmaq-Nasf. 
c) A VAN auxilia gestores e profissionais na garantia do cuidado nutricional e emocional da população assistida. 
d) A VAN implementada no SUS inclui o monitoramento bioquímico, antropométrico e de consumo alimentar dos indivíduos 

nas Unidades de Saúde. 
e) Ações de VAN nas escolas devem atender o monitoramento de docentes, educadores e demais servidores. 

 
40 - Para a conduta dietoterápica em nível da atenção básica envolvendo a terapia nutricional enteral, considere as 

seguintes características: 
 

1. Fórmulas nutricionais com alimentos: preparadas a partir de uma combinação adequada de alimentos que 
proporcione equilíbrio nutricional de acordo com a finalidade da dieta. 

2. Fórmulas nutricionais industrializadas: produtos formulados industrialmente a partir de uma combinação de 
macro e micronutrientes isolados, cuja composição pode variar de acordo com a finalidade da dieta. 

3. Fórmulas nutricionais mistas: compostas por fórmulas nutricionais com alimentos adicionadas de módulos 
nutricionais ou de fórmulas industrializadas. 

4. Módulos nutricionais: compostos por um grupo de nutrientes utilizados para a suplementação oral, além de 
espessantes e flavorizantes. 

 

É/São característica(s) dos diferentes tipos de fórmulas nutricionais: 
 

a) 1 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4.  
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41 - A Lei nº 11.265, de 3/01/2006 (regulamentada pelo Decreto nº 9.579, de 22/11/2018), aplica-se à comercialização, à 
publicidade e às práticas correlatas, à qualidade e às informações de alimentos para lactentes e crianças na primeira 
infância e de produtos de puericultura correlatos. Além de mamadeiras, bicos, chupetas e alimentos de transição e 
alimentos à base de cereais, indicados para lactentes ou crianças na primeira infância, são produtos abrangidos pela 
NBCAL: 

 

a) fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes; fórmulas infantis de seguimento para 
crianças na primeira infância; e alimentos artesanais caseiros elaborados para crianças. 

►b) fórmulas de nutrientes apresentadas ou indicadas para recém-nascidos de alto risco; fórmulas infantis para necessidades 

dietoterápicas específicas; e leites fluidos ou em pó, leites modificados e similares de origem vegetal. 
c) fórmulas infantis de partida e de seguimento para lactentes; mel, açúcar de qualquer espécie, rapadura, melaço e outros 

endulcorantes indicados para alimentação de menores de dois anos. 
d) fórmulas infantis de seguimento para crianças na primeira infância; biscoitos e bolachas; refrigerantes; salgadinhos de 

pacote; macarrão instantâneo; e outras guloseimas desenvolvidas para a primeira infância. 
e) fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes; e empanados de carne, de frango ou de 

peixe tipo nuggets adaptados para a alimentação infantil até três anos. 
 

 
42 - O Capítulo III do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista trata das atividades e ações desenvolvidas pelo 

nutricionista no exercício de suas atribuições. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
 

►a) É direito do nutricionista alterar a conduta profissional determinada por outro nutricionista caso tal medida seja necessária 

para benefício de indivíduos, coletividades ou serviços, registrando as alterações e justificativas de acordo com as normas 
da instituição, e sempre que possível informar ao responsável pela conduta. 

b) É direito do nutricionista cobrar ou receber honorários de indivíduos ou de coletividades por procedimentos com 
remuneração, mesmo os já previstos no contrato pelo plano de saúde, pelo qual o indivíduo ou coletividade estão sendo 
atendidos. 

c) É vedado ao nutricionista fornecer informações e disponibilizar ferramentas necessárias para a continuidade das ações 
pela equipe ou por outro nutricionista, mesmo em caso de afastamento de suas atividades profissionais. 

d) É dever do nutricionista colaborar com as autoridades sanitárias e de fiscalização profissional, prestando as informações 
requeridas desde que as mesmas não comprometam o desenvolvimento da sua prática profissional. 

e) É vedado ao nutricionista assistir indivíduos e coletividades sob sua responsabilidade profissional em instituição da qual 
não faça parte do quadro funcional, mesmo que respeite as normas técnico-administrativas da instituição e informe ao 
profissional responsável. 

 

 
43 - A respeito da pedagogia dialógica, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Essa pedagogia foi concebida e desenvolvida pelo educador Paulo Freire. 
2.  Parte do pressuposto de que a finalidade da educação é a formação de homens conscientes capazes de promover 

a transformação das estruturas sociais.  
3. O trabalho educativo se fundamenta basicamente nos conteúdos selecionados e sistematizados pelo educador 

que os transmite de forma expositiva. 
4. O diálogo é considerado fundamental na comunicação entre educador e educandos, devendo ocorrer de forma 

horizontal. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
 
44 - O Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas tem o objetivo de promover um 

campo comum de reflexão da prática, no conjunto de iniciativas de educação alimentar e nutricional (EAN) que tenham 
origem, principalmente, na ação pública, e que contemplem os diversos setores vinculados ao processo de produção, 
distribuição, abastecimento e consumo de alimentos. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A EAN organizada de forma intersetorial com corresponsabilidades poderá contribuir para produzir soluções quanto à 
melhoria da qualidade da alimentação e vida.  

b) A EAN centrada no atendimento individualizado se torna mais eficaz quando comparada com atividade em grupo na 
promoção das escolhas alimentares mais saudáveis. 

c) A EAN organizada prioritariamente dentro do espaço atenção básica tem se mostrado efetiva para atingir seus objetivos 
além de contribuir para o resultado sinérgico da ação educativa. 

d) A EAN envolve planejamento no qual o nutricionista desenha e define os objetivos das ações educativas e as executa 
garantindo a sua eficácia e efetividade. 

e) A EAN permite o compartilhamento de informações técnicas que irão empoderar os indivíduos para o autocuidado a partir 
do seguimento da dieta prescrita pelo nutricionista. 
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45 - No que diz respeito ao desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional crítico-reflexivas em nível 
individual, assinale a alternativa correta. 

 

a) Espera-se que ocorra mudança imediata de hábitos alimentares com base no seguimento do plano alimentar elaborado 
pelo nutricionista.  

b) Entende-se a doença ou os agravos a partir do ponto de vista de desequilíbrio biológico que precisa ser normalizado o 
mais rápido possível. 

c) Buscam-se mudanças no hábito alimentar de forma permanente e ininterrupta, sendo que as dificuldades em manter as 
mudanças orientadas não são permitidas pelo nutricionista. 

►d) Busca-se um ambiente aberto ao diálogo de forma que as dificuldades do paciente em relação à alimentação possam ser 

comunicadas ao nutricionista. 
e) Busca-se uma avaliação objetiva e mensurável dos resultados que surgirão pelo seguimento da dieta prescrita pelo 

nutricionista. 
 
46 - O Guia Alimentar para a População Brasileira se constitui em uma das estratégias para implementação da diretriz de 

promoção da alimentação adequada e saudável que integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Esse guia 
apresenta dez passos para a alimentação saudável, entre os quais estão: 

 

a) Evitar o uso de óleos, gorduras, sal e açúcar ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias; desenvolver, 
exercitar e partilhar habilidades culinárias; planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece; e 
dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições rápidas, tipo fast food. 

b) Não consumir alimentos ultraprocessados; comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que 
possível, com companhia; planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece; e ser crítico quanto 
a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. 

►c) Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação; utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar 

em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias; limitar o consumo de alimentos 
processados; e evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 

d) Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação; evitar o consumo de alimentos 
processados; evitar o consumo de alimentos ultraprocessados; fazer compras em locais que ofertem variedades de 
alimentos processados com preços adequados, como em grandes redes de supermercados; e comer com regularidade e 
atenção, em ambientes apropriados. 

e) Evitar o consumo de alimentos processados; limitar o consumo de alimentos ultraprocessados; planejar o uso do tempo 
para dar à alimentação o espaço que ela merece; e ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre 
alimentação veiculadas em propagandas comerciais. 

 
47 - De acordo com Bezerra (2018), na publicação "Educação Alimentar e Nutricional - articulação de saberes", a falta de 

diálogo entre saber acadêmico e saber popular e entre campos de conhecimento acadêmicos prejudica a efetividade 
da ação educativa em alimentação e nutrição. A partir dessa reflexão, é correto afirmar: 

 

►a) A ausência de relações dialógicas entre profissionais – nutricionistas e outros atores sociais – e a população constitui um 
dos principais obstáculos para o enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional e de situações problemáticas 
específicas envolvidas no processo educativo. 

b) O profissional baseado nos conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica, além dos saberes que domina pela 
experiência profissional, possui competência para realizar as orientações e para suprir as falhas apresentadas pelo 
paciente ou grupo populacional com o qual desenvolve suas ações educativas. 

c) A especialização do conhecimento científico auxilia o profissional na tomada de decisões ampliadas uma vez que esse 
domínio de saber leva a orientações mais gerais de acordo com a demanda apresentada pelo paciente ou grupo 
populacional com o qual desenvolve suas ações educativas. 

d) O paciente ou grupo populacional, o qual desenvolve suas ações educativas, muitas vezes apresenta deficiências ligadas 
a aspectos técnicos de natureza linguística, dificultando a interpretação de suas situações de insegurança alimentar e 
nutricional pelo profissional que o está acompanhando. 

e) O profissional comprometido com o processo educativo atua como tutor na sua relação com o paciente ou grupo 
populacional com o qual desenvolve suas ações educativas, visando a superação das situações de segurança alimentar 
e nutricional encontradas no território.  

 
48 - De acordo com o documento do Ministério da Saúde "Cuidados em Terapia Nutricional", a indicação de terapia 

nutricional enteral ocorre quando: 
 

a) o sistema digestório for incapaz de digerir alimentos, absorver e metabolizar nutrientes, de forma total ou parcialmente. 
b) a alimentação via oral não suprir, pelo menos, 50% das recomendações calórico-proteicas, mesmo após adaptações 

dietéticas.  
►c) a alimentação via oral associada ao suplemento nutricional não suprir, pelo menos, 75% das recomendações 

calórico-proteicas.  
d) a perda ponderal for importante, considerada em ≥ 20% do peso habitual em um período de 6 meses e índice de massa 

corporal < 18,5 kg/m2 para adultos. 
e) o indivíduo apresentar restabelecimento clínico e recuperação do estado nutricional associado à condição clínica. 

 
49 - É uma estratégia vigente de prevenção e controle das deficiências de micronutrientes no Brasil: 
 

a) Suplementação profilática de ferro, vitamina A e algumas vitaminas do complexo B. 
b) Fortificação mandatória de alimentos como farinhas de trigo e milho com iodo. 
c) Fortificação da alimentação infantil com múltiplos macronutrientes em pó. 
d) Suplementação proteica em gestantes e nutrizes para garantir a qualidade do leite materno. 
►e) Educação alimentar e nutricional com ênfase na diversificação e modificação alimentar. 
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50 - A respeito da Atenção Nutricional, como diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, considere as seguintes 
ações: 

 

1. Iniciar um processo de organização e gestão dos cuidados relativos à alimentação e Nutrição da Rede de Atenção 
à Saúde pelo diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população adstrita aos serviços e equipes da 
atenção básica, identificando as necessidades de saúde e nutrição da população sob sua responsabilidade. 

2. Incluir no processo de territorialização realizado pelas equipes de atenção básica a identificação dos espaços de 
produção, comercialização e distribuição de alimentos, além dos costumes e tradições locais que possam 
relacionar-se aos seus hábitos alimentares e estado nutricional. 

3. Reconhecer nos indivíduos enquanto membros de famílias e comunidades os tabus e as crenças alimentares que 
deverão ser trabalhados como posturas que devem ser modificadas para não afetar as ações de promoção da 
alimentação saudável e adequada. 

4. Considerar as especificidades de diferentes grupos populacionais, povos e comunidades tradicionais, assim 
como as diferenças de gênero e de cada fase do curso da vida, considerando no acolhimento e na escuta 
qualificada a alimentação e nutrição como determinantes de saúde. 

 

É/São ação/ações voltada(s) à Atenção Nutricional: 
 

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

 


