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212 – Saúde da Família – Nutrição 
 
 

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 prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

9. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

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 - O significado de medicalização social é: 
 

a) Participação da comunidade frente às questões do processo saúde-doença. 
b) Alicerce atual da medicina após a superação do modelo biomédico. 
c) Prescrição excessiva de medicamentos influenciada pela indústria médico-farmacêutica. 
►d) Apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida pela medicina. 
e) Redução dos limites do patológico frente ao que é considerado normal. 

 
02 - Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os conselhos de saúde têm composição igualitária, com 1/3 representando os usuários, 1/3 os profissionais de saúde e 
1/3 os prestadores de serviço e governo. 

►b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

c) Os estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando parcelas de 
recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde. 

d) As conferências e os conselhos municipais e estaduais deverão seguir o regimento da Conferência Nacional e do Conselho 
Nacional de Saúde. 

e) O Conselho de Saúde tem como função avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
03 - Com base na história da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa 

correta. 
 

►a) Os primeiros anos de implantação da atenção primária no SUS foram marcados pela integração e fusões de instituições 
associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira. 

b) A formulação de novos modos de prática e formação de recursos humanos da atenção primária no SUS teve como base 
o movimento sanitário da década de 1970. 

c) As Normas Operacionais foram ao encontro das políticas neoliberais implementadas a partir de 1990, fazendo com que a 
descentralização do SUS e a implementação da atenção primária demorassem a se estabelecer. 

d) Durante a implementação da atenção primária no SUS, o que predominou foi a busca por reorganizar o modelo assistencial 
na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico até então vigente. 

e) Para a implementação da atenção primária no SUS, fez-se necessária a descentralização da administração, o que levou 
a uma implementação por todo o país de estruturas administrativas que depois foram utilizadas pelos municípios ao 
assumirem a gestão. 

 
04 - Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Antes do surgimento do SUS em 1990, as políticas de saúde eram pouco efetivas, apesar de garantirem inclusão de toda 
a população, com uma assistência médica mínima coberta pela saúde pública. 

b) A implantação do SUS esbarrou em diversos obstáculos, mas pode acontecer devido às políticas econômicas de 
inspiração neoliberal, que garantiram recursos públicos para áreas principais, como a saúde. 

►c) A política de saúde entre 1930 e 1980 foi representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de 
doenças específicas, e de outro pela assistência médica previdenciária, voltada para os trabalhadores do mercado formal. 

d) O ápice da Reforma Sanitária foi o relatório da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, entretanto as suas propostas não foram 
incorporadas à Constituição de 1988, sendo realizadas somente após 1996 com a Estratégia Saúde da Família. 

e) Até o início dos anos 1980, existiam no Brasil dois sistemas de saúde concorrentes, um público e um privado, sendo os 
dois absorvidos pelo SUS a partir de seu surgimento. 

 
05 - No Sistema Único de Saúde, tem-se o princípio de que a assistência à saúde deve ocorrer sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa que corresponde a esse 
princípio. 

 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Longitudinalidade. 
►e) Igualdade. 

 
06 - Sobre a história da gestão do hospital no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou 
a ser a empresa responsável por gerir os hospitais universitários no Brasil. 

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma organização da sociedade civil de interesse público, sendo tal 
empresa a atual gestora dos hospitais universitários. 

►c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem como objetivos a busca de resultados, o alcance de metas quantitativas 
e o controle hierarquizado com pouca participação dos funcionários no processo decisório das atividades de trabalho. 

d) Passados alguns anos da implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no HC/UFPR, a percepção dos 
trabalhadores é de que muitos problemas que existiam antes de sua inauguração foram resolvidos. 

e) A gestão atual do HC/UFPR se dá pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma autarquia de administração 
direta do setor público, que gere também outros hospitais universitários do Brasil.  
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07 - Sobre a Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O movimento da Reforma Sanitária, em conjunto com agências multilaterais internacionais, foi responsável pela criação 
do Sistema Único de Saúde. 

b) Quando se iniciou o movimento da Reforma Sanitária na década de 1970, o Brasil possuía um sistema de saúde público, 
mas altamente ineficiente, baseado principalmente nos chamados postinhos de saúde. 

c) Um dos objetivos alcançados pela Reforma Sanitária foi a mudança do caráter da Saúde Pública, que passou do âmbito 
privado para o âmbito público com programas verticalizados e centralizados. 

►d) A Reforma Sanitária tem origem no meio acadêmico, nos profissionais da rede pública de saúde, nas organizações 
sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores da Igreja Católica progressista e demais 
organizações. 

e) Apesar de surgir durante a ditadura civil-militar, a Reforma Sanitária teve independência dos movimentos que lutavam pela 
redemocratização, principalmente por causa do caráter técnico e neutro da própria área da saúde. 

 
08 - Sobre a história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) O hospital, cuja origem pode ser remontada aos templos gregos e aos hospitais militares romanos, transformou-se durante 
a Idade Média no estabelecimento cuja função era a prestação de serviços de saúde. 

►b) Os hospitais preservaram, durante a Idade Média, suas características de estabelecimentos de assistência social, 
mantendo-se como uma combinação de hospedaria e asilo, instituição de abrigo e de tratamento de doentes. 

c) Com o nascimento da clínica e a utilização de novas técnicas, desacelerou a transformação do hospital em sua constituição 
contemporânea, pois se abriu espaço para o surgimento do médico de família e atendimento na comunidade. 

d) A dinastia de monarcas franceses que governou a França de 987 até 1792 foi uma das responsáveis por atribuir aos 
hospitais a função principal de local de cura, a qual vai se consolidar no formato atual no século XIX. 

e) Com o surgimento dos hospitais durante a Idade Média, um dos principais eventos que levou o hospital à conformação 
atual foi a segregação e o tratamento das pessoas que contraíam a peste negra. 

 
09 - A Determinação Social da Saúde: 
 

a) pode ser definida como o conjunto das condições sociais nas quais os indivíduos vivem e trabalham. 
b) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 
c) busca entender a saúde nos âmbitos micro – dos indivíduos, da comunidade e nas condições de vida – e macro – nas 

desigualdades sociais. 
d) é uma teoria que busca explicitar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, de vida e de trabalho e 

redes sociais e comunitárias da população. 
►e) tem como eixo explicativo o deslocamento do indivíduo para o contexto sociopolítico e para a estratificação social, 

relacionando perfis de saúde com contextos sociais, modo de produção e classes sociais. 
 
10 - A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com base na concepção de seguro social, o SUS supõe uma sociedade solidária e democrática, movida pelo 
princípio da equidade. 

2. O sistema de saúde no Brasil, apesar do adjetivo “único”, é composto por estabelecimentos e serviços vinculados 
a diversas organizações públicas e privadas. 

3. A educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir o 
risco a doenças e agravos se compuserem as políticas sociais. 

4. Apesar de a saúde constar como direito de todos e dever do Estado, não está bem definido se deve ser 
considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11 - O uso da antropometria para fins de avaliação nutricional é bem difundido para acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento de crianças. Sobre a avaliação e monitoramento do estado nutricional da criança, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) O melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro do perímetro cefálico, de zero a cinco anos. 
►b) O Índice de Massa Corporal para a idade permite que a criança que já esteve desnutrida seja mais bem avaliada na sua 

relação peso versus estatura. 
c) O Índice Peso para Idade permite que seja diagnosticado um estado de desnutrição crônica da criança. 
d) O Índice Estatura para Idade permite que a criança seja diagnosticada com estatura elevada para idade, indicando 

sobrepeso ou risco de sobrepeso. 
e) Peso para Estatura é o índice preconizado pelo Ministério da Saúde para avaliar a massa corporal em relação à 

altura/comprimento. 
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12 - O Ministério da Saúde adota as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto ao uso das curvas de 
referência, lançadas em 2006 e 2007, para avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes. Com base nas 
informações apresentadas e nos conhecimentos sobre as curvas de crescimento, assinale a alternativa correta. 

 

a) Considerando os desvios padrão em relação à mediana das curvas de referência, valores positivos (DP > 0) indicam 
gravidade no diagnóstico. 

b) O percentil pode ser calculado a partir da diferença entre o valor observado e o valor médio da população de referência, 
dividida pelo desvio padrão da mesma população. 

c) Escore-z se refere à posição ocupada pelo valor observado dentro de uma distribuição normal (Curva de Gauss). 
d) Percentil e escore-z se diferem na aplicabilidade prática: o percentil é destinado à avaliação coletiva, enquanto o escore-z 

é destinado à avaliação individual. 
►e) Considerando a distribuição normal das medidas antropométricas na população, cada valor de escore-z apresenta um 

valor de percentil correspondente. 
 

 
13 - A orientação e o acompanhamento das mudanças relacionadas aos hábitos alimentares para o autocuidado de 

pessoas com doenças crônicas devem ser conduzidos de maneira individualizada. Sobre a atuação profissional de 
apoio ao processo de autocuidado para o tratamento de doenças crônicas, assinale a alternativa correta. 

 

a) As metas devem ser previamente estabelecidas pelo profissional de saúde e apresentadas ao paciente para serem 
cumpridas. 

b) É recomendado que as orientações sobre alimentação saudável sigam uma linha de intervenção proibitiva, promovendo 
melhores escolhas alimentares. 

►c) O processo de acompanhamento do paciente poderá ocorrer em consultas individuais, coletivas ou em grupos, de acordo 
com a realidade do serviço de saúde e das necessidades do indivíduo. 

d) A incorporação e a consolidação dos novos hábitos alimentares no dia a dia ocorrem rapidamente e, após o alcance da 
meta final pactuada, o processo de acompanhamento clínico da pessoa com doença crônica chega ao fim. 

e) O atendimento nutricional deve ter foco em dois aspectos: qualidade e quantidade, pois assim são alcançadas mudanças 
alimentares temporárias que produzem resultados satisfatórios e duradouros na perda e na manutenção do peso saudável 
dos usuários. 

 
 

14 - A alimentação é entendida como um fator condicionante e determinante da saúde, motivo pelo qual as ações de 
alimentação e nutrição devem ser desempenhadas de forma transversal às ações de saúde, em caráter complementar 
e com formulação, execução e avaliação dentro das atividades e responsabilidades do sistema de saúde. Acerca da 
alimentação e nutrição para promoção da saúde, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A educação em saúde deve capacitar o indivíduo para refletir criticamente sobre os determinantes dos problemas de saúde 
que o afetam, ampliando, assim, sua autonomia para as escolhas e práticas alimentares que promovam saúde. 

b) A nutrição deve ser utilizada como elemento de padronização das práticas de saúde, entendendo o ser humano 
essencialmente na sua condição biológica. 

c) Promover o acesso a uma alimentação adequada e saudável implica superar determinações culturais da alimentação com 
o objetivo maior de melhorar a qualidade da composição nutricional da dieta e, consequentemente, promover a saúde. 

d) Orientar o indivíduo acerca de suas necessidades de nutrientes dá a ele autonomia para que faça escolhas e combinações 
alimentares que promovam sua saúde. 

e) Em face das várias dimensões da alimentação e da complexa relação entre essas dimensões e a saúde e o bem-estar 
das pessoas, todo o conhecimento necessário para realizar ações de promoção à saúde é gerado por estudos 
experimentais ou clínicos. 

 
 

15 - Durante a gravidez, as mulheres passam por mudanças que podem aumentar a predisposição para algumas 
enfermidades. Além disso, o monitoramento clínico periódico no pré-natal favorece o diagnóstico de doenças prévias 
ao período gravídico. No âmbito do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde lançou em 2011 a “Rede Cegonha”, 
que consiste em uma rede de cuidados que visam a assegurar à mulher e à criança o direito à atenção humanizada 
durante o pré-natal, parto, nascimento e puerpério. Com base nos conhecimentos sobre doenças comuns na gestação, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Dietas restritivas em carboidratos têm efeito comprovado no controle da glicemia, mas geralmente têm baixa adesão, 
motivo pelo qual um plano alimentar que combine alimentos fontes de carboidratos simples e de proteínas de alto valor 
biológico é recomendado para melhorar a adesão materna. 

►b) São fatores de risco para diabetes gestacional: idade superior a 35 anos, sobrepeso/obesidade ou ganho de peso 
excessivo na gestação atual, circunferência abdominal aumentada por excesso de tecido adiposo, hipertensão ou pré-
eclâmpsia na gravidez atual e síndrome de ovários policísticos. 

c) A hipertensão gestacional é definida pela elevação da pressão arterial (sistólica 140 mmHg e diastólica 90 mmHg) 
diagnosticada pela primeira vez antes da 20.ª semana de gestação e que persista por 12 semanas pós-parto. 

d) O rastreamento de anemia deve ser realizado em toda gestante nos primeiro e terceiro trimestres de gravidez, sendo a 
hemoglobina (abaixo de 11 g/dL) o parâmetro mais indicado para adequada determinação de deficiência de ferro e de 
resposta terapêutica nessa fase da vida. 

e) Gestantes com baixo peso pré-gestacional devem ganhar no mínimo 0,5 kg/semana no primeiro trimestre, enquanto 
aquelas com peso pré-gestacional adequado ou sobrepeso/obesidade devem iniciar o ganho de peso a partir do segundo 
trimestre. 

 
  



6/13 
 

16 - O aumento da população que apresenta agravos crônicos não transmissíveis enfatiza a necessidade de organização 
do serviço de saúde para atender a essa demanda de maneira organizada e qualificada. Atualmente, preconiza-se que 
o cuidado desses indivíduos seja organizado em Redes de Atenção à Saúde. O trabalho promovido em rede para a 
prevenção e controle da obesidade: 

 

a) objetiva a recuperação do estado nutricional por meio de um escopo restrito de intervenções biomédicas. 
b) tem a família e a comunidade como principais alvos das ações de controle de peso. 
►c) deve ofertar ações interdisciplinares que apoiem os indivíduos na adoção de modos de vida saudáveis. 
d) tem a atenção hospitalar como principal porta de entrada para os indivíduos portadores de sobrepeso e obesidade. 
e) estabelece que observar os aspectos relacionados à alimentação e nutrição é atribuição privativa do nutricionista. 

 
17 - Segundo a Organização Mundial da Saúde, a introdução da alimentação complementar deve ocorrer a partir do sexto 

mês de vida do bebê, compreendendo um período de grande importância para o lactente. Com base nos conhecimentos 
sobre o desenvolvimento do bebê e a introdução da alimentação complementar, assinale a alternativa correta. 

 

a) O reflexo de gag é caracterizado por um episódio de tosse vigorosa que tem o objetivo de trazer o alimento ingerido de 
volta das vias aéreas, para que o bebê possa terminar de mastigar. 

b) Na maioria das culturas, as pessoas se alimentam com talheres ao longo da vida e isso é reproduzido já no início da 
alimentação complementar, com a diferença de que o bebê é alimentado por outra pessoa, conforme recomendado pela 
abordagem conhecida como baby-led weaning (BLW). 

c) Em virtude da capacidade gástrica de um bebê de 6 meses, a introdução alimentar deve ser feita com alimentos batidos 
ou peneirados, com consistência líquida ou cremosa, para garantir a densidade energética e nutricional adequadas. 

►d) O processo de transição alimentar do bebê para um padrão alimentar da família é norteado pela disponibilidade de 
alimentos que o cercam, motivo pelo qual o modelo parental desempenha papel importante no desenvolvimento das suas 
preferências alimentares. 

e) Quando um bebê inicia a alimentação complementar, ele tem curiosidade pela comida e a reconhece como algo capaz de 
satisfazer sua fome. 

 
18 - Os objetivos dos formulários dos marcadores de consumo alimentar são possibilitar a identificação de práticas 

alimentares saudáveis e não saudáveis e, principalmente, viabilizar a realização da vigilância alimentar e nutricional. 
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os formulários dos marcadores permitem a avaliação do consumo usual e de exposição alimentar crônica dos indivíduos. 
b) O formulário destinado à avaliação da prática alimentar de crianças foi baseado no guia alimentar infantil para a população 

brasileira. 
c) A partir das informações obtidas por meio dos formulários, o profissional de saúde pode identificar a ingestão de alimentos 

saudáveis, como frutas e vegetais, e aqueles livres de agrotóxicos. 
d) Os formulários dos marcadores de consumo alimentar devem ser aplicados no mínimo uma vez por semestre. 
►e) Qualquer profissional da equipe de Atenção Básica deve estar apto para realizar a avaliação utilizando os formulários dos 

marcadores de consumo alimentar. 
 

19 - Considerando a Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas n.º 599, de 25 de fevereiro de 2018, que aprova o 
Código de Ética e de Conduta do Nutricionista e dá outras providências, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Em caso de imposição legal ou judicial, o nutricionista deve comunicar oficialmente a situação à chefia imediata da 
instituição e ao Conselho Regional de Nutricionistas de sua jurisdição. 

b) É direito do nutricionista subordinar sua atividade profissional à venda casada de produtos alimentícios, desde que traga 
benefícios à saúde humana. 

c) É vedado ao nutricionista prestar serviços profissionais gratuitos. 
d) É dever do nutricionista assumir responsabilidade por suas ações, a não ser que tenham sido solicitadas por terceiros. 
e) É dever do nutricionista, em atividade de preceptoria, informar ao paciente a participação de discentes de graduação nas 

atividades, ainda que a instituição tenha procedimento prévio de informação e anuência. 
 
20 - A classificação NOVA é uma ferramenta que agrupa os alimentos de acordo com o nível de processamento: (1) in 

natura ou minimamente processado, (2) ingrediente alimentar, (3) processado, e (4) ultraprocessado. Assinale a 
alternativa que apresenta uma sequência correta de alimentos, segundo essas quatro categorias: 

 

a) (1) quibe, (2) azeite de oliva, (3) pão de hambúrguer industrializado, (4) brigadeiro. 
b) (1) cenoura congelada, (2) adoçante, (3) atum enlatado, (4) refrigerante. 
►c) (1) feijão cozido, (2) rapadura, (3) queijo minas, (4) leite condensado. 
d) (1) café solúvel, (2) sal, (3) palmito em conserva, (4) biscoito cream cracker. 
e) (1) ameixa seca, (2) óleo de algodão, (3) doce de abóbora caseiro, (4) pizza artesanal. 
 

 
21 - Segundo orientações do Ministério da Saúde, o diagnóstico nutricional de adolescentes utilizando o Índice de Massa 

Corporal é realizado com o ponto de corte de IMC para idade maior ou igual ao percentil: 
 

a) 85. 
b) 90. 
c) 95. 
►d) 97. 
e) 99. 
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22 - A anemia ferropriva é considerada uma das principais carências nutricionais em todo mundo. Com base em sua 
prevalência, a anemia ferropriva é considerada um problema de saúde pública grave a prevalência é maior ou igual a: 

 

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

 
 
23 - Algumas estratégias podem auxiliar no diagnóstico nutricional rápido em populações. Dentre elas, destacam-se as 

chamadas nutricionais. Acerca do tema, é correto afirmar: 
 

►a) A realização de chamadas nutricionais em dias nacionais de vacinação é opção aceita no Brasil. 
b) Em algumas regiões brasileiras, a chamada nutricional é realizada em filas de espera nos hospitais. 
c) A chamada nutricional tradicionalmente realizada no Brasil é a realizada em Shopping Centers. 
d) As chamadas nutricionais em estádios de futebol são práticas recorrentes nas cidades. 
e) Chamadas nutricionais realizadas em escolas no início do ano letivo é uma das estratégias utilizadas no Brasil. 

 
 

24 - Um adolescente, sexo masculino, 12 anos, foi encaminhado ao atendimento do serviço de nutrição em uma unidade 
de saúde com o diagnóstico de sobrepeso. Realiza atividade física (judô) 2 vezes por semana. Considerando as 
informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

a) O adolescente tem um gasto calórico maior que o seu gasto energético.  
b) Uma avaliação do consumo alimentar deverá indicar um excesso em alimentos indesejáveis. 
c) Uma avaliação da composição corporal utilizando bioimpedância será necessária antes do diagnóstico nutricional final. 
d) O diagnóstico nutricional inicial apresentado é implausível, pois a realização da atividade física 2 vezes por semana não 

justifica o diagnóstico de sobrepeso. 
►e) A fase de maturação sexual em que o adolescente se encontra pode explicar o seu sobrepeso. 

 
 
25 - Sobre o impacto da Covid-19 na realização do Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas (Dhana), assinale 

a alternativa correta. 
 

a) A FIAN internacional reconhece que durante crises como a pandemia de Covid-19, a fim de prover energia e nutrientes 
para grupos populacionais marginalizados, os Estados signatários do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais podem relativizar as dimensões do Dhana, sem a necessidade de se justificarem para organismos 
internacionais. 

►b) Dado o acesso limitado aos mercados internacionais e a elevada competitividade, a manutenção de sanções econômicas 
durante a pandemia tem tolhido a capacidade de resposta dos países sancionados à crise sanitária, precipitando crises 
políticas, econômicas e sociais, decorrentes do desabastecimento de alimentos e de insumos médico-hospitalares. 

c) Diante da escassez de alimentos nos supermercados e a elevada procura de alimentos pela população durante a pandemia 
de Covid-19, a garantia da estabilidade da oferta pode ser alcançada por meio de medidas de liberalização econômica, 
promovendo redução da interferência do Estado na regulação dos preços e nos modos de venda de alimentos básicos. 

d) Organizações humanitárias pelo Dhana têm advogado, paradoxalmente, por políticas públicas inespecíficas para 
populações vulnerabilizadas durante a pandemia, pois, por atingir a sociedade como um todo, a fragilização das condições 
de saúde de grupos protegidos poderia aprofundar ainda mais os impactos socioeconômicos em médio e longo prazo. 

e) A implementação do auxílio emergencial de R$ 600,00 em 2020 e a universalização do acesso ao ambiente alimentar 
digital durante as fases mais restritivas de distanciamento social foram passos importantes para a garantia do Dhana da 
população brasileira e a manutenção da capacidade produtiva de pequenos produtores. 

 
 
26 - O padrão de crescimento é um dos principais parâmetros para o monitoramento das condições de saúde e nutrição 

de crianças. Considerando sua interpretação à luz das Curvas de Crescimento da Organização Mundial da Saúde, é 
correto afirmar: 

 

a) Apesar de as curvas de crescimento virem em cores diferentes na Caderneta da Criança, os índices antropométricos de 
peso para idade e comprimento para idade para crianças menores de dois anos não possuem estratificação por sexo, uma 
vez que as diferenças em relação ao padrão de crescimento se expressam apenas após os 24 meses de idade. 

b) Independentemente do sexo, espera-se que, ao final do primeiro ano de vida, as crianças amamentadas de acordo com 
as recomendações da Organização Mundial da Saúde e vivendo em condições adequadas para o crescimento e 
desenvolvimento infantil tripliquem seu comprimento e aumentem em 50% seu peso. 

c) Ao se adotar o escore-Z do índice de massa corporal-para-idade (ZIMC) como parâmetro para a análise nutricional de 
coletividades, é esperado que em uma população saudável de crianças menores de 59 meses, aproximadamente, 5% das 
crianças sejam classificadas em “magreza” (ZIMC < -2 DP) e 5% como com “excesso de peso” (ZIMC > +2 DP). 

►d) Uma criança cuja trajetória do índice peso para idade nos primeiros seis meses de vida na curva de crescimento foi 
ascendente e próxima ao percentil 50 e que, posteriormente, entre o 9.º e o 12.º mês, apresentou trajetória horizontal deve 
ser considerada como em grave risco nutricional. 

e) Considerando que o déficit no crescimento linear é produto da interação insatisfatória entre fatores biológicos e ambientais, 
crianças com o índice estatura para idade abaixo do percentil 50 devem ser priorizadas na atenção nutricional, buscando 
recuperar o estado nutricional por meio da intervenção sobre as causas sensíveis à atenção à saúde e à assistência social. 

  



8/13 
 

27 - De acordo com o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, é correto afirmar: 
 

a) Em regiões onde o clima é quente e seco, recomenda-se a oferta de 50 mL de água durante o dia nos primeiros 6 meses 
de vida concomitantemente ao aleitamento materno exclusivo para garantir a hidratação da criança. 

b) Após a interrupção do aleitamento materno exclusivo, o consumo frequente de água deve fazer parte do padrão alimentar 
das crianças, podendo ser substituída por água de coco, sucos ou chás, desde que não contenham açúcar de adição.  

c) Para que a criança consiga se adaptar adequadamente à alimentação sólida, recomenda-se que na primeira semana após 
a interrupção do aleitamento materno exclusivo, os alimentos sejam batidos no liquidificador e oferecidos sem 
peneiramento. 

►d) Mesmo que suplementados com múltiplos nutrientes, por serem ricos em açúcares e sofrerem adição de múltiplos aditivos, 
os compostos lácteos são classificados como produtos ultraprocessados, motivo pelo qual não devem fazer parte da 
alimentação de crianças. 

e) Mulheres que tiveram gêmeos devem intercalar o aleitamento materno com fórmula infantil, uma vez que a capacidade de 
produção de leite materno não é capaz de superar a taxa de esvaziamento das mamas. 

 
28 - No que diz respeito aos desafios da nutrição no Sistema Único de Saúde para construção da interface entre a saúde e 

a segurança alimentar e nutricional, assinale a alternativa correta. 
 

►a) No II PLANSAN, a rede pública de ensino é caracterizada como lócus estratégico para o enfrentamento da má-nutrição e 
promoção da segurança alimentar e nutricional, pois compreende ações de suplementação com múltiplos micronutrientes, 
de educação alimentar e nutricional e de fornecimento diário de refeições saudáveis; nesse contexto, as compras públicas 
de alimentos favorecem a preservação da sociobiodiversidade alimentar e o desenvolvimento econômico regional. 

b) Apesar de a Política Nacional de Alimentação e Nutrição reconhecer que a melhoria das condições de saúde, alimentação 
e nutrição da população dependem de estratégias que extrapolem o setor saúde, do ponto de vista jurídico-institucional, a 
articulação de políticas intersetoriais permanece como um de seus principais desafios diante da ausência constitucional 
da alimentação como direito social. 

c) O Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) é um incentivo financeiro federal direcionado para despesas 
de custeio e capital que tem por objetivo apoiar as ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição nos estados e 
em municípios com mais do que 30 mil habitantes. 

d) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é o principal sistema de informação em saúde que consolida 
informações sobre o estado nutricional e consumo alimentar para toda a população brasileira e da situação de insegurança 
alimentar para gestantes e crianças menores de sete anos beneficiárias do PBF. 

e) A quantidade insuficiente de nutricionistas na atenção primária à saúde, a persistência do olhar reducionista no cuidado à 
saúde e a ausência da temática da segurança alimentar e nutricional (SAN) na Matriz de Ações de Alimentação e Nutrição 
na Atenção Básica são importantes barreiras na articulação de estratégias de promoção da SAN no SUS. 

 
29 - A estratificação segundo riscos é uma importante estratégia para a organização da atenção à saúde para pessoas com 

doenças crônicas. O quadro abaixo descreve a estratificação de risco para doença cardiovascular, segundo critérios 
de gravidade da doença e capacidade de autocuidado. 

 

Gravidade da Condição Crônica 
Capacidade para 

autocuidado 
insuficiente 

Capacidade para 
autocuidado 

suficiente 

Grau 4: Doença cardiovascular estabelecida. Estrato 5 Estrato 4 

Grau 3: HAS/DM acima da meta, sinais de lesão em órgão-alvo sem 
doença estabelecida (proteinúria, hipertrofia ventricular esquerda), alto 
risco pelo escore de Framingham. 

Estrato 4 Estrato 3 

Grau 2: HAS/DM dentro da meta, baixo/médio risco cardiovascular pelo 
escore de Framingham. 

Estrato 2 Estrato 2 

Grau 1: Somente fatores de risco. Estrato 1 Estrato 1 

 

(Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa 
com doença crônica. Cadernos de Atenção Básica, n. 35. Brasília: Ministério da Saúde, 2014, p. 45). 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Para indivíduos classificados no estrato 1, não cabem ações no contexto das redes de atenção à saúde, pois nesse nível 
mudanças comportamentais devem ser orientadas por políticas macroestruturais (ex. sobretaxação, regulação da 
comercialização e restrição da publicidade de produtos nocivos à saúde) e não na responsabilização dos indivíduos. 

b) Ao evoluir para o estrato 5 da classificação de risco, esgotam-se as possibilidades de atuação das equipes de atenção 
primária à saúde e os indivíduos passam a ser acompanhados apenas na atenção especializada, a fim de receber cuidado 
por uma equipe multidisciplinar, pois, além da doença estabelecida, existem limitações na produção do autocuidado.  

c) Pessoas com doença cardiovascular estabelecida, mas que possuem autonomia para o autocuidado, ainda não requerem 
atenção individualizada por parte dos profissionais, devendo ser acompanhadas, predominantemente, por meio de 
consultas coletivas envolvendo equipes multidisciplinares. 

d) Por não terem a doença cardiovascular estabelecida e serem consideradas de baixo risco, o controle da condição clínica 
de pessoas classificadas no estrato 3 indica que não há necessidade de monitoramento individualizado, sendo a atenção 
realizada, predominantemente, por meio de grupos terapêuticos; o apoio ao autocuidado ainda é a base da abordagem. 

►e) Quando as condições clínicas do indivíduo estão controladas e o risco cardiovascular é baixo, devem predominar as ações 
de saúde baseadas em consultas coletivas, buscando estimular a capacidade do indivíduo produzir seu autocuidado e a 
criação ou o fortalecimento das redes de suporte social. 
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30 - Considerando as estratégias para o cuidado da pessoa com obesidade, assinale a alternativa correta. 
 

a) Após o segundo trimestre de gestação, é contraindicada a prática de atividades físicas para gestantes com obesidade. 
b) Intervenções nutricionais para crianças entre 5 e 7 anos de idade com o Índice de Massa Corporal para idade acima do 

percentil 95 e com complicações não devem ter como objetivo a perda de peso, pois, com o passar do tempo, o crescimento 
linear adequará a relação de proporcionalidade pondero-estatural. 

►c) A utilização do modelo transteórico na prática clínica pode auxiliar profissionais no direcionamento de ações e metas 
durante o tratamento da pessoa com obesidade, uma vez que possibilita classificar os indivíduos segundo o estágio de 
mudança de comportamento. 

d) A fim de prevenir a macrossomia fetal e a normalização do estado nutricional da mulher no período pós-parto, recomenda-
se que gestantes com obesidade não ganhem peso durante a gestação. 

e) Na abordagem cognitivo-comportamental para a perda de peso, a hipergeneralização é uma manifestação de pensamento 
disfuncional que corresponde à superestimação da importância de fatos indesejáveis, os quais não são confirmados diante 
de uma análise objetiva. 

 
 
31 - De acordo com a obra Diálogos e Práticas em Educação Alimentar e Nutricional, além da avaliação, são etapas do 

planejamento de ações de educação alimentar e nutricional: 
 

►a) diagnóstico situacional, objetivos, conteúdo programático, estratégias. 
b) diagnóstico situacional, objetivos a serem alcançados, metodologia. 
c) objetivo da ação educativa, estratégias de trabalho, ação. 
d) metodologia de trabalho, estratégias a serem desenvolvidas. 
e) diagnóstico, desenvolvimento do conteúdo, metodologia. 

 
 
32 - Nas políticas públicas de alimentação e nutrição brasileiras voltadas às carências de micronutrientes, são estratégias 

de prevenção e controle dessas deficiências: 
 

a) suplementação e medicalização utilizando diferentes micronutrientes conforme a necessidade.  
b) suplementação e fortificação da alimentação infantil com múltiplos micronutrientes em pó. 
c) medicalização com micronutrientes; suplementação profilática de ferro; e organização da atenção em casos de beribéri da 

rede de atenção à saúde. 
►d) suplementação profilática de ferro e vitamina A; fortificação da alimentação infantil com múltiplos nutrientes em pó; e 

organização da atenção aos casos de beribéri na rede de atenção à saúde. 
e) suplementação profilática de macronutrientes e diversos micronutrientes. 

 
 
33 - Em ações de educação alimentar e nutricional crítica e reflexiva, busca-se a autonomia nas escolhas alimentares pelos 

sujeitos envolvidos no processo. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Autonomia não quer dizer libertação de escolha individualizada, e, sim, a construção de possibilidades de 
escolhas entre indivíduos, família e profissionais de saúde.  

2. A autonomia envolve reflexões contínuas sobre as escolhas alimentares e a desconstrução de crenças sobre a 
alimentação e o ato de comer. 

3. Autonomia envolve decisões compartilhadas e planejadas, de modo que não há espaço para a culpabilização, mas 
para a responsabilização mútua entre os envolvidos.  

4. Autonomia inclui a subjetividade dos indivíduos, uma vez que o sentimento de confiança nas escolhas engloba 
toda uma história de vida com a alimentação, com a comida e com o ato de comer. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 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. 

 
 
34 - O Guia Alimentar para População Brasileira apresenta princípios que orientaram a sua elaboração. A respeito do 

assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Alimentação é mais que ingestão de nutrientes, diz respeito às dimensões culturais e sociais das práticas 
alimentares. 

2. Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo, considerando a evolução da 
alimentação e das condições de saúde da população. 

3. Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar social e ambientalmente sustentável. 
4. Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.  
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35 - No comércio e na publicidade de alimentos para lactantes e crianças na primeira infância, é vedada a promoção 
comercial em quaisquer meios de comunicação, incluídas a publicidade indireta ou oculta e a divulgação por meios 
eletrônicos, escritos, auditivos e visuais dos seguintes produtos: 

 

a) alimentos de transição e alimentos à base de cereais, indicados para lactentes ou crianças na primeira infância, e outros 
alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou apresentados como apropriados para a 
alimentação de lactentes e crianças na primeira infância. 

►b) fórmulas de nutrientes apresentadas ou indicadas para recém-nascidos de alto risco; fórmulas infantis para lactentes e 
fórmulas infantis de seguimento para lactentes; mamadeiras, bicos e chupetas. 

c) fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas; leites fluidos ou em pó, leites modificados e similares de 
origem vegetal; mamadeiras, bicos e chupetas.  

d) fórmulas infantis de seguimento para crianças na primeira infância; fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de 
seguimento para lactentes; e fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas.  

e) fórmulas de nutrientes apresentadas ou indicadas para recém-nascidos de alto risco; fórmulas infantis de seguimento para 
crianças na primeira infância; alimentos de transição e alimentos à base de cereais, indicados para lactentes ou crianças 
na primeira infância. 

 
36 - São algumas das diretrizes que integram a atual Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN): 
 

a) estímulo a ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos; garantia da segurança e qualidade dos 
alimentos; monitoramento da situação alimentar e nutricional; e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos em 
saúde e nutrição.  

b) prevenção das carências nutricionais; manejo dietético da obesidade, diabetes e hipertensão arterial sistêmica; e melhoria 
das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira. 

►c) organização da atenção nutricional; promoção da alimentação adequada e saudável; vigilância alimentar e nutricional; 
gestão das ações de alimentação e nutrição; e qualificação da força de trabalho.  

d) organização da atenção nutricional; garantia da segurança e qualidade dos alimentos; monitoramento da situação 
alimentar e nutricional; e promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. 

e) garantia da segurança e qualidade dos alimentos; promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis; prevenção 
e controle dos distúrbios e doenças nutricionais; e pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição.  

 
37 - A evolução da diabetes mellito tipo 2 e dos estados intermediários de hiperglicemia costuma ser acompanhada de um 

conjunto de anormalidades metabólicas e hemodinâmicas, denominado síndrome metabólica. Sobre essa síndrome, 
considere os seguintes fatores:  

 

1. Falta de atividade física regular. 
2. Elevados níveis de triglicerídios e/ou baixos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL). 
3. Elevada pressão arterial ou uso de medicamentos para hipertensão.  
4. Elevada circunferência da cintura (pontos de corte de acordo com a etnia). 

 

É/São fator(es) presente(s) para a definição da síndrome metabólica: 
 

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

 
38 - São todos fatores de risco para a hipertensão arterial sistêmica: 
 

►a) excesso de cloreto de sódio na alimentação; consumo insuficiente de micronutrientes como o potássio; obesidade central 
e consumo abusivo de álcool.  

b) apneia obstrutiva do sono e consumo insuficiente de micronutrientes como o cálcio.  
c) excesso de sal na alimentação; apneia obstrutiva do sono; e consumo insuficiente de micronutrientes como o magnésio.  
d) doenças cardiovasculares; excesso de cloreto de sódio na alimentação; e consumo insuficiente de micronutrientes como 

o potássio.  
e) excesso de sal na alimentação; apneia obstrutiva do sono; e padrão de dieta rica em gorduras saturadas e baixa em frutas 

e legumes. 
 

39 - De acordo com o documento do Ministério da Saúde Desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição: material 
de apoio para profissionais de saúde, sobre o hábito de consumir líquidos durante as refeições, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Ingestão de líquido em quantidades moderadas (até um copo americano) não resultará em distensão no estômago nem 
prejudicará a digestão dos alimentos.  

►b) Ingestão de sucos naturais, obtidos a partir de frutas e hortaliças in natura, ou mesmo água é totalmente desaconselhado 
junto às refeições. 

c) Ingestão de líquidos adoçados, como refrigerantes, sucos e refrescos, com outros alimentos pode contribuir para o 
aumento da densidade energética da refeição.  

d) Ingestão de sucos de frutas naturais sem ou com pouco açúcar, também podem ser consumidos, de preferência aqueles 
contendo frutas ricas em vitamina C, por auxiliarem na absorção do ferro.  

e) Ingestão de líquidos durante as refeições principais deve ser evitada, mas se o indivíduo optar por algum líquido é melhor 
ingerir água. 
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40 - São níveis de obrigação do Estado com relação ao direito humano à alimentação adequada (DHAA): 
 

a) divulgar, defender e acatar. 
b) apoiar, promover, prevenir e proteger.  
c) garantir, apoiar, amparar e proteger.  
►d) respeitar, proteger, promover e prover.  
e) conhecer, sagrar e avalizar. 

 
41 - "A Atenção Nutricional compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição voltados a promoção e proteção da saúde, 

prevenção, tratamento e reabilitação de agravos, devendo estar associados às demais ações de atenção à saúde do Sistema 
Único de saúde (SUS), para indivíduos, família e comunidades, contribuindo para a conformação de uma rede integrada, 
resolutiva e humanizada de cuidados." 

(Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN.)  
 

 A partir desse conceito, considere as seguintes ações:  
 

1. Iniciar o processo de organização e gestão dos cuidados relativos à alimentação e nutrição na Rede de Atenção 
à Saúde pelo diagnóstico alimentar e nutricional da população adstrita aos serviços e equipes de atenção básica, 
devido à sua capilaridade de identificação das necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade.  

2. Incluir no processo de territorialização realizado pelas equipes de atenção básica a identificação de espaços de 
produção, comercialização e distribuição de alimentos, além dos costumes e tradições alimentares locais para 
captar as diversas dimensões da alimentação e nutrição nos territórios. 

3. Reconhecer os indivíduos enquanto membros de famílias e comunidades, sujeitos coletivos que possuem suas 
formas próprias de organização e necessidades distintas, assim como apresentam diferentes respostas a fatores 
que lhes possam afetar; considerando as especificidades de diferentes grupos populacionais, povos e 
comunidades tradicionais, assim como as diferenças de gênero e de cada fase do curso da vida.  

4. Considerar no acolhimento a responsabilidade dos sujeitos com a mudança de suas práticas alimentares e o 
seguimento da dieta prescrita pelo nutricionista para que o tratamento e a reabilitação sejam resolutivos.  

 

É/São caminho(s) para a apreensão ampliada das necessidades de saúde da população: 
 

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

 
42 - São fórmulas nutricionais para administração via enteral aquelas: 
 

►a) com alimentos (artesanais); industrializadas; mistas; e módulos nutricionais.  
b) com micronutrientes medicamentosos; mistas e suplementos nutricionais.  
c) com glicose; semi-industrializadas; e módulos nutricionais.  
d) com alimentos (artesanais); industrializadas; e suplementares.  
e) com soluções de aminoácidos; semi-industrializadas; e mistas. 

 
43 - A terapia nutricional é indicada quando: 
 

a) a alimentação não for nutricionalmente adequada para a doença associada e não suprir 90% das recomendações calórico-
proteicas. 

b) a alimentação não for adequada e saudável acompanhada de sistema digestório comprometido. 
c) a alimentação via oral associada ao suplemento nutricional não suprir, pelo menos, 65% das recomendações calórico-

proteicas.  
d) houver perda ponderal importante (≥ 20% do peso habitual em um período de 6 meses e índice de massa corporal para 

adultos; < 18,5 kg/m2 e para idosos ≤ 22 kg/m2).  
►e) a alimentação via oral não suprir, pelo menos, 60% das recomendações calórico-proteicas, mesmo após adaptações 

dietéticas. 
 
44 - É/São atribuições do nutricionista na estratégia da saúde da família, EXCETO: 
 

a) elaboração de diagnóstico/monitoramento do estado nutricional da família e da comunidade e implantação de ações de 
vigilância alimentar e nutricional. 

b) diagnóstico de problemas alimentares e nutricionais (carências ou excessos) com identificação de grupos biologicamente 
mais vulneráveis do ponto de vista do estado nutricional.  

►c) orientações dietoterápicas em nível hospitalar quando necessário, promovendo a saúde por meio da alimentação e 
nutrição adequadas.  

d) diagnóstico de consumo e práticas alimentares locais com identificação de estratégias de segurança alimentar disponíveis 
na comunidade.  

e) incentivo e definição de estratégias de apoio comunitário ao aleitamento materno e orientações sobre higiene e 
conservação de alimentos. 
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45 - A respeito do desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional que apresentam estratégias 
metodológicas ativas, dialógicas e que consideram a dimensão cultural e histórica do alimento e do ato alimentar, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Os sujeitos do processo educativo conseguem efetivamente mudar seus hábitos alimentares seguindo a dieta prescrita 
pelo profissional.  

b) O profissional e os sujeitos do processo educativo identificam as mudanças alimentares necessárias por meio de métodos 
objetivos de avaliação, como o peso corporal.  

c) O profissional define objetivos factíveis a serem atingidos para a mudança de práticas alimentares dos sujeitos do processo 
educativo.  

►d) O profissional e os sujeitos do processo educativo discutem e apresentam suas perspectivas em relação à alimentação e 
definem os objetivos a serem atingidos. 

e) Os sujeitos do processo educativo mudam suas práticas alimentares, garantindo a sua relação de heteronomia com o 
profissional responsável. 

 
46 - A formulação de políticas públicas de alimentação e nutrição envolve um processo que apresenta diversas fases, o 

qual é chamado de Ciclo de Políticas Públicas que envolvem identificação do problema, definição da agenda, seleção 
de soluções, tomada de decisão, implementação e monitoramento e avaliação. Sobre esse tema, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) A tomada de decisão pela implementação de uma política pública de alimentação e nutrição se fundamenta principalmente 
em aspectos técnicos fornecidos para os gestores na definição da agenda. 

►b) A identificação do problema alimentar e nutricional se faz com diagnóstico situacional e com a garantia de participação 
ampla da sociedade como controle social.  

c) A implementação de políticas públicas de alimentação e nutrição envolve execução estatal de forma direta nas esferas de 
gestão federal, estadual e municipal.  

d) O monitoramento de políticas públicas de alimentação e nutrição subsidia os gestores com informações aprofundadas e 
detalhadas sobre os efeitos da política. 

e) A seleção de soluções é uma etapa fundamental na qual se escolhe como superar um problema alimentar e nutricional 
fundamentado em ações como a distribuição de alimentos. 

 
47 - Em relação à Educação Alimentar e Nutricional (EAN), é correto afirmar: 
 

a) O termo pode ser substituído por educação nutricional, pois abrange os aspectos relacionados ao estado alimentar e 
nutricional dos indivíduos envolvidos no processo educativo. 

b) Ações de promoção da alimentação adequada realizadas na semana mundial de alimentação são exemplo de prática 
contínua e permanente direcionada ao agir autônomo e voluntário dos indivíduos. 

►c) EAN envolve as múltiplas dimensões da alimentação e nutrição, desde seus aspectos de produção, abastecimento e 
transformação dos alimentos aos seus aspectos nutricionais. 

d) Palestras sobre alimentação saudável são exemplos abordagens e recursos educacionais críticos-reflexivos que levam ao 
empoderamento dos indivíduos em relação aos conceitos apreendidos. 

e) Folderes e panfletos que enfatizem os grupos alimentares da pirâmide alimentar visam a autonomia na promoção da 
prática voluntária de hábitos alimentares saudáveis. 

 
48 - De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a promoção da alimentação adequada e saudável (PAAS) 

fundamenta-se nas dimensões de incentivo, apoio, proteção e promoção da saúde. A PAAS envolve: 
 

a) o desenvolvimento de orientações dietéticas elaboradas por nutricionistas voltadas a grupos populacionais específicos, 
visando facilitar seguimento da dieta.  

►b) o incentivo à criação de ambientes favoráveis à saúde nos quais indivíduo e comunidades possam exercer o 
comportamento saudável.  

c) a orientação nutricional, visando à mudança imediata de práticas alimentares consideradas inadequadas e o seguimento 
da dieta prescrita pelo profissional.  

d) o desenvolvimento de objetivos da ação educativa que são estabelecidos em função de metas definidas pelo profissional, 
para controle dos processos patológicos.  

e) o apoio nas escolhas alimentares saudáveis, orientando o consumo de alimentos industrializados (processados e 
ultraprocessados) com leitura crítica dos seus rótulos. 

 
49 - Sobre o controle e regulação dos alimentos como diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, é correto 

afirmar: 
 

a) O monitoramento da qualidade dos alimentos em nosso país é formado por um sistema ágil que permite que esse 
monitoramento seja realizado de forma a reavaliar processos, produzir informações e a subsidiar a tomada de decisões. 

b) O monitoramento da publicidade e propaganda de alimentos, ainda não regulado em nosso país, busca aperfeiçoar o 
direito à informação de qualidade.  

►c) O fortalecimento institucional de setores comprometidos com a saúde pública e a transparência do processo regulatório 
deve estar coordenado e integrado à garantia da inocuidade e qualidade nutricional de alimentos.  

d) A liberação do uso de agrotóxicos na produção de alimentos em nosso país tem regulamentação rígida apresentando 
declínio na sua utilização.  

e) A rotulagem nutricional dos alimentos em nosso país, entendida como instrumento do direito à informação, é clara e precisa 
auxiliando na escolha de alimentos mais saudáveis. 

  



13/13 
 

50 - São princípios para as ações de EAN apresentados pelo marco de referência de educação alimentar e nutricional para 
as políticas públicas: 

 

►a) Sustentabilidade social, ambiental e econômica; abordagem do sistema alimentar na sua integralidade; valorização da 
cultura alimentar local; a comida e o alimento como referências e valorização da culinária enquanto prática emancipatória; 
e a promoção do autocuidado e da autonomia. 

b) Promoção da alimentação saudável e adequada com ênfase em alimentos com baixo índice glicêmico e baixo teor em 
gorduras; direito humano à alimentação como garantia da segurança alimentar e nutricional; e comensalidade como forma 
de empoderamento dos indivíduos;  

c) Reconhecimento da diversidade alimentar e das práticas alimentares locais e regionais; acesso físico e financeiro a 
alimentos saudáveis e adequados conforme a etapa do ciclo da vida; e a definição de temas a serem abordados por meio 
de palestras voltadas a grupos específicos da comunidade.  

d) Planejamento de ações com previsão de etapas de monitoramento das ações de promoção de alimentação saudável e 
adequada; construção coletiva de saberes, linguagens e práticas entre os diversos setores envolvidos com o tema; e 
desenvolvimento de um elenco de planos de atividades e aulas a serem ministradas para diferentes grupos populacionais. 

e) Idealização de ações educativas efetivas de estímulo à alimentação e nutrição adequadas para os indivíduos e famílias; 
intersetorialidade das ações; e segurança alimentar e nutricional envolvendo seus princípios, direito humano à alimentação 
e nutrição adequadas e soberania alimentar. 

 


