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2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
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- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
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- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
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1. A gestão municipal de saúde, no gerenciamento do 

cuidado resolutivo e integral, utiliza instrumentos de 
integração dos serviços de saúde que permitem o 
atendimento em tempo e modo oportunos. 
Consideram-se como instrumentos de integração dos 
serviços os seguintes dispositivos: 

 
I. Piso da atenção Básica (PAB) garantindo a 

referência e contrarreferência. 
II.  Central de regulação responsável pela marcação 

de consultas, exames especializados, controle de 
leitos, internações e urgência e emergência, a 
partir de sistema on-line ou outro mecanismo de 
classificação de risco e vulnerabilidade. 

III.  Veículos em boas condições de uso, 
manutenção e segurança, com motorista, para 
realização das atividades externas programadas 
dos profissionais das equipes da Unidade Básica 
de Saúde. 

IV.  Monitoramento das filas de espera para atenção 
especializada. 

V. Institucionalização de plano de carreiras, cargos 
e salários aos profissionais de saúde, nas 
instituições vinculadas ao SUS. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) IV e V. 
D) III e V. 
E) I e IV.  
 

2. As diretrizes para organização da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
como estratégia para superar a fragmentação da 
atenção e da gestão nas regiões de saúde, têm o 
objetivo de assegurar ao usuário as ações e serviços 
de saúde com efetividade e eficiência.  
A respeito das Redes de Atenção à Saúde, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A Atenção Primária à Saúde constitui o 

primeiro contato de indivíduo, famílias e 
comunidades com o sistema de saúde, 
constituídas de equipe multidisciplinar, 
integrando, coordenando o cuidado e 
atendendo as suas necessidades de saúde.  

B) A RAS fundamenta-se nas ações curativas e 
reabilitadoras, com financiamento baseado em 
séries históricas de procedimentos realizados 
em pontos de atenção. 

C)  A organização dos serviços é de forma 
hierárquica organizada por ponto de Atenção à 
Saúde para as condições agudas e para os 
eventos de agudização das condições 
crônicas.  

D) A população de responsabilidade da RAS vive 
em território sanitário definido por lógica 
politico-administrativa.  

E) A participação social é passiva por meio de 
conselhos de saúde, e a comunidade é vista 

como cuidadora que recebe prescrições dos 
profissionais de saúde.  
 

3. O Sistema de Informação em saúde é um 
instrumento vital para o funcionamento e organização 
dos serviços, pois subsidia a tomada de decisões de 
forma ágil para as medidas de controle de doenças, o 
planejamento e avaliação das ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde.  
Considere as afirmativas a respeito do Sistema de 
Informação em Saúde. 

 
I. Obrigatoriedade de alimentação semestral e 

sistemática dos Sistemas da Atenção à Saúde 
por parte dos municípios, dos Bancos de Dados 
Nacionais de Informação. Assim, o não repasse 
da informação com regularidade implicará na 
suspensão da transferência dos recursos do Piso 
de Atenção Básica. 

II. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
é um instrumento gerencial dos Sistemas Locais 
de Saúde e do monitoramento das ações da 
Estratégia Saúde da Família com a finalidade de 
obter informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia, saneamento, situação de 
saúde, produção e composição das equipes de 
saúde.  

III. O Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 
(SINAN) utiliza como referência as doenças de 
notificação obrigatória a partir das fichas de 
notificações e investigação de agravos com a 
finalidade de controle e auditoria dos serviços de 
saúde. 

 
 É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II. 
D) II e III. 
E) III. 
 

As questões de números 4 e 5 referem-se à 
Norma Regulamentadora NR 32 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, que tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 

 
4. A respeito de emissão da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT) em situações de riscos biológicos, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 

acidente envolvendo riscos biológicos, apenas 
quando houver o  afastamento do trabalhador. 

B) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos, 
somente quando não houver o afastamento do 
trabalhador. 
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C) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos com ou 
sem afastamento do trabalhador. 

D) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos após a 
comprovação de contaminação por agentes 
biológicos. 

E) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos apenas 
se houver requerimento administrativo 
assinado pelo empregador. 

 
5. Em relação à vacinação dos trabalhadores em saúde 

pode-se afirmar que:  
 

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B 
e os estabelecidos no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, com comprovante 
e registro no prontuário clínico individual do 
trabalhador, das vacinas recebidas. 

II. Sempre que houver vacinas eficazes contra 
outros agentes biológicos a que o trabalhador 
está, ou poderá estar, exposto, o empregador 
pode fornecê-las, mas com oneração ao 
trabalhador.  

III. O empregador deve fazer o controle da eficácia 
da vacinação sempre que for recomendado pelo 
Ministério da Saúde e seus órgãos, e 
providenciar, se necessário, seu reforço.  

IV. O empregador deve assegurar que os 
trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a 
que estarão expostos por falta ou recusa de 
vacinação, devendo, nestes casos, guardar 
documento comprobatório e mantê-lo disponível 
à inspeção do trabalho.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II e III. 
C) II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) II, III e IV. 
 

6. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente que 
a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, 
espera-se um crescimento de 223 %, em torno de 
694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 
2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 
bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 
haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em 
desenvolvimento. (OPS, 2005) 
Essas mudanças confirmam necessidades e 
demandas de serviços sociais e de saúde com novas 
exigências que requerem um planejamento inovador 
e reformas políticas substanciais.  No planejamento 
em saúde os indicadores demográficos e 
epidemiológicos constituem um dos principais 
componentes na análise da situação de saúde para o 
apoio à tomada de decisões e o desenvolvimento de 
ações em saúde. 

Considere as afirmativas abaixo a respeito dos 
indicadores de saúde no Brasil: 

 
I. Redução da morbidade das doenças infecciosas 

e parasitárias, deixando de constituir em 
problema de saúde pública. 

II. Redução da fecundidade no país nas últimas 
décadas, principalmente a partir de 1967, pela 
implantação do Programa Nacional de Controle 
de Natalidade do Ministério da Saúde. 

III. Aumento das doenças crônicas, como 
cardiopatia, diabetes, câncer e depressão, esta 
particularmente considerada como uma das 
principais causas de morte e invalidez no país. 

IV. Redução das prevalências de desnutrição e o 
aumento da obesidade, consolidando-se como o 
agravo nutricional mais importante. 

V. Baixa razão de masculinidade em grupos etários 
mais velhos, fenômeno que se denomina 
feminização do envelhecimento. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II, III e IV. 
C) II, III e V. 
D) I, III e V. 
E) III, IV e V. 
 

7. Processo desenvolvido em uma perspectiva 
dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que 
contribui para a autonomia do usuário, no que diz 
respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor 
de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 
profissionais diante da possibilidade de reinventar 
modos de cuidado mais humanizados, 
compartilhados e integrais é a conceituação de: 

 
A) Educação em Saúde. 
B) Informação em Saúde. 
C) Territorialização. 
D) Equidade. 
E) Integralidade. 

 
8. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 

institucionais, pactuado entre as três esferas de 
gestão (União, estados e municípios) do Sistema 
Único de Saúde, com o objetivo de promover 
inovações nos processos e instrumentos de gestão. 
Sua implementação se dá por meio da adesão de 
municípios, estados e União ao Termo de 
Compromisso de Gestão, renovado anualmente e 
que estabelece metas e compromissos para cada 
ente da federação.  
Em relação às três dimensões para implantação do 
Pacto tem-se: 

 
I. As prioridades do  Pacto pela Vida envolvem: a 

saúde do idoso; o controle do câncer do colo do 
útero e da mama;  a redução da mortalidade 
infantil e materna; o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza; a promoção da Saúde;  e o 
fortalecimento da Atenção Básica. 
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II. A Carta dos direitos dos usuários do SUS é uma 
das iniciativas atingidas pelo  Pacto em Defesa 
do SUS.  

III. O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a 
gestão do sistema nos aspectos, entre outros,  
da: descentralização; regionalização; e 
participação e controle social.  

IV. O monitoramento dos Pactos é orientado pelos 
indicadores, objetivos, metas e responsabilidades 
que compõem o Termo de Compromisso de 
Gestão.  

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas I, II, III e IV. 
E) Apenas II e IV. 
 

9. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa pode-se afirmar que:  

  
I. Sua finalidade primordial é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim, em 
consonância com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

II. As diretrizes da Política Nacional de saúde da 
Pessoa Idosa incluem, entre outras: promoção do 
envelhecimento ativo e saudável; estímulo às 
ações intersetoriais, visando à integralidade da 
atenção  e atenção integral, integrada à saúde da 
pessoa idosa. 

III. A caderneta de saúde da pessoa idosa; o 
programa nacional de formação de cuidadores de 
idosos dependentes na rede de Escolas Técnicas 
do SUS e fomento ao acesso e uso racional de 
medicamentos correspondem a estratégias da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

IV. As diretrizes estabelecidas na referida Política 
implicam no desenvolvimento de um amplo 
conjunto de ações, que requerem o 
compartilhamento de responsabilidades com 
outros setores como: educação; previdência 
social; sistema único de assistência social; 
trabalho e emprego; desenvolvimento urbano, 
transporte; justiça e direitos humanos; ciência e 
tecnologia e esporte e lazer. 

 
Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas I, II, III e IV. 
 

10. Em relação à Política Nacional de Humanização 
(PNH) pode-se afirmar que:  

 
I. A humanização do Sistema Único de Saúde se 

operacionaliza com o trabalho em rede com 

equipes multiprofissionais; com atuação 
transdisciplinar; com o mapeamento, a análise e 
o atendimento de demandas e interesses dos 
diferentes sujeitos do campo da saúde. 

II. Uma das orientações gerais da Política Nacional 
de Humanização é a construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados 
na rede do SUS. 

III. Um dos parâmetros para implementação de 
ações da PNH na atenção hospitalar é a garantia 
de visita aberta, da presença do acompanhante e 
de sua rede social. 

IV. A indissociabilidade entre atenção e gestão 
envolve a integralidade do cuidado e integração 
dos processos de trabalho. 

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I, II, III e IV. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e IV. 
 

11. Em relação às práticas de Educação em Saúde 
afirma-se que: 

 
I. As práticas ideais a serem adotadas são aquelas 

de caráter prescritivo de comportamentos ideais. 
II. As práticas ideais são aquelas que valorizam o 

olhar reducionista a respeito dos determinantes e 
condicionantes do processo saúde-doença. 

III. As práticas ideais são aquelas que promovem o 
diálogo para a autonomia do sujeito bem como a 
emancipação de grupos populacionais. 

IV. As práticas ideais são aquelas que 
problematizam a realidade, tomada como 
referência, e apresenta-se como um dispositivo 
de crítica social das realidades de vida dos 
indivíduos e das coletividades. 

V. As práticas ideais são aquelas que adotam a 
concepção positivista para a educação, 
transmitindo e prescrevendo hábitos e costumes 
necessários para se obter saúde. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

 
A) I e II.  
B) III e IV.  
C) II e III.  
D) IV e V.  
E) I e V. 
 

12. Aos princípios básicos e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecidos pelo Art. 198 da 
Constituição Federal de 1988, incluem-se: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
II. Atendimento integral, com prioridades para as 

atividades assistenciais.  
III. Participação da comunidade somente no nível 

local. 
IV. Atendimento especializado e participativo. 
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V. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

 
 Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) opção(ões):   

 
A) I, II e IV. 
B) I e V. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) II, IV e V. 
 

13. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-
se afirmar que: 

 
I. Compreende um conjunto de ações e serviços, 

prestados por órgãos e instituições públicas, nas 
três esferas de governo, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

II. Entre seus objetivos está a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

III. A  iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde,  em caráter complementar. 

IV. Um dos campos de atuação SUS envolve a 
fiscalização e o controle de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a  Saúde.  

 
Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas I, II, III e IV. 
 

14. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  
envolve responsabilidades institucionais cabendo aos 
gestores do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis, e de forma articulada, prover os  meios e atuar 
para viabilizar o alcance do propósito desta Política.  
Entre as diretrizes para implantação desta política, 
tem-se: 

 
I. A promoção do envelhecimento ativo implica em 

ações para  manter a capacidade funcional e a 
autonomia do idoso; em reconhecer os direitos 
das pessoas idosas; e em princípios de 
independência, participação, dignidade, 
assistência e autorrealização. 

II. O atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa 
idosa, baseado em critérios de risco.  

III. Uma prática de cuidados com abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, considerando  
a interação entre os fatores físicos, psicológicos e 
sociais que influenciam a  saúde dos idosos e o 
ambiente em que está inserido. 

IV. O enfrentamento de fragilidades, da pessoa 
idosa, da família e do sistema de saúde e a 
promoção da saúde e da integração social em 
todos os níveis de atenção são os dois grandes 
eixos norteadores para a integralidade de ações. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativas():  

 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) I, III e IV. 
 

15. Os indicadores de saúde tem como objetivo analisar 
a situação de saúde. Podem ser estar relacionados 
diretamente à saúde de indivíduos ou de uma 
população; às condições do meio ambiente  que 
influenciam no estado de saúde; e aos serviços de 
saúde.  
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Os indicadores de saúde são fundamentais para 

o planejamento em saúde e formulação de 
políticas públicas. 

II. Os indicadores de saúde servem apenas para 
avaliar o nível de vida de uma população.  

III. Taxa de mortalidade e taxa de incidência medem, 
respectivamente, o risco de uma população 
morrer e  adoecer. 

IV. A mortalidade proporcional com 50 anos ou mais 
de idade, também chamado Indicador de 
Swaroop e Uemura, auxilia na análise das 
condições de saúde. Quanto maior o seu valor, 
significa que  morreram mais pessoas e piores 
são as condições de saúde. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE nas afirmativas: 

 
A) I e IV. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) I, II e IV. 

 
16. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

 

I. Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

II. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III. Participação da comunidade. 
IV. Fiscalização permanente por parte do tecido 

social. 
V. Financiamento direto por parte das esferas de 

governo e indireto, primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias 
público-privadas (PPP). 

 
Estão CORRETAS as opções: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II, IV e V. 
E) Apenas II, III, IV e V. 
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17. Ao longo do tempo o processo saúde-doença foi 
interpretado de diversas maneiras, do “mágico ao 
social”, com algumas teorias interpretativas como da 
unicausalidade, multicausalidade e determinação 
social.  Em relação à determinação social do 
processo saúde-doença, pode-se afirmar: 

 
I. A inserção do indivíduo na sociedade, renda, 

educação, moradia, relações sociais e familiares 
influenciam no aparecimento de riscos de 
adoecer e morrer. 

II. Entende que a doença surge em decorrência da 
inserção do indivíduo na sociedade, mas pode 
ser controlada apenas com intervenções 
individuais. 

III.  As condições de trabalho interferem no processo  
saúde-doença do trabalhador, podendo colocá-lo 
em situações de risco à sua saúde. 

IV. Desconsidera a interferência do saneamento no 
processo-saúde doença, em detrimento das 
relações sociais do indivíduo. 
 

Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) afirmativa(s):   
 

A) I, II e IV. 
B) I e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) II e IV. 
 

18. Entre os métodos utilizados para planejar as ações 
de saúde, tem-se o planejamento estratégico 
situacional (PES), proposto por Matus, voltado para a 
resolução de problemas.  
Quanto ao PES, pode-se afirmar que: 

 
I. A ação é centrada na governabilidade do ator 

social. 
II. Compreende quatro (4) momentos: explicativo, 

normativo, estratégico e tático-operacional. 
III. O sujeito que planeja não faz parte da realidade 

dos atores envolvidos no processo. 
IV. Considera a existência de conflitos e relações de 

poder  entre os atores sociais. 
 

É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

A) I e IV. 
B) I, III e IV. 
C) I, II e IV. 
D) III e IV. 
E) II, III e IV. 
 

19. Em relação à vigilância em saúde: 
 

I. O conceito de vigilância em saúde surge no 
Brasil, na década de 1990 na reestruturação de 
secretarias estaduais e municipais de saúde, 
unificando administrativamente as vigilâncias 
epidemiológica, sanitária e de saúde do 
trabalhador. 

II. Envolve apenas ações no setor saúde, voltadas 
principalmente à cura e reabilitação. 

III. Possibilita rearticular saberes e práticas 
sanitárias que contribuem para consolidar os 
princípios do SUS. 

IV. É fundamentada em várias disciplinas, tais como 
epidemiologia, ciências sociais, geografia crítica. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) II, III e IV. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II e III. 
E) I, III e IV. 
 

20. As políticas públicas formam um conjunto de ações 
públicas que têm como objetivos e funções:  

 
I. Atender às necessidades de apenas um 

segmento da sociedade, com função 
redistributiva. 

II. Trabalhar apenas com a coletividade e promover 
proteção a todos. 

III. Atender às necessidades individuais e coletivas e  
promover políticas redistributivas. 

IV. Garantir a articulação entre o indivíduo e a 
sociedade. 

V. Articular a sociedade com o Estado. 
 

É correto o que se afirma  APENAS  em:   
 

A) I e II.  
B) II e IV.  
C) I, II e V. 
D) III e V.  
E) II, III e IV. 
 

21. O monitoramento da composição corporal do idoso 
permite a detecção precoce de problemas 
nutricionais. Em relação aos parâmetros 
antropométricos para avaliação da massa muscular 
do idoso, pode-se afirmar que:  

 
A) Para obtenção da circunferência muscular do 

braço, importante na estimativa da massa 
muscular de idosos, são necessárias as 
medidas da circunferência do braço e da prega 
cutânea tricipital. 

B) As pregas cutâneas tricipital e subescapular 
correlacionam-se significativamente com a 
massa muscular de idosos. 

C) Devido à sarcopenia do idoso, a circunferência 
muscular do braço não deve ser utilizada como 
parâmetro de avaliação nutricional. 

D) A prega cutânea da panturrilha é uma medida 
sensível da massa muscular em idosos. 

E) O resultado da somatória das medidas das 
pregas cutâneas subescapular, suprailíaca, 
bicipital e tricipital pode ser utilizado para 
estimar a massa muscular do idoso. 

 
22. Vários instrumentos podem auxiliar na identificação 

do risco de subnutrição de idosos; portanto, devem 
ser aplicados no momento da consulta nutricional.  
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No que se refere à Miniavaliação Nutricional (MAN), à 
Miniavaliação do Estado Mental (MEEM) e à escala 
de Atividades da Vida Diária (AVD), afirma-se: 

 
I. A Miniavaliação Nutricional inclui questões que 

permitem avaliar o risco de depleção nutricional 
em pessoas idosas antes que as alterações 
clínicas se manifestem para realização precoce 
de intervenções nutricionais necessárias. 

II. A Miniavaliação do Estado Mental avalia 
condições emocionais e sintomas depressivos 
que influenciam na redução da ingestão alimentar 
predispondo o idoso à desnutrição. 

III. A escala de Atividades da Vida Diária avalia a 
capacidade do idoso de realizar cuidados 
pessoais como banhar-se, vestir-se e alimentar-
se, além de condições de mobilidade e de 
continência urinária e fecal para verificação do 
grau de dependência do idoso. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

 
A) I e III. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) II. 
E) III. 
 

23. A biodisponibilidade do cálcio sofre interferência de 
diversos fatores que devem ser considerados no 
planejamento alimentar do idoso para evitar e/ou 
tratar a osteopenia e a osteoporose. São fatores que 
interferem negativamente na biodisponibilidade do 
cálcio:  

 
A) Excesso de fontes de ferro dietético, presença 

de lactose, fitatos e prebióticos. 
B) Redução da acidez gástrica, presença de 

fitatos, oxalatos e cafeína. 
C) Aumento da acidez gástrica, dieta 

hipercalórica, dieta hiperproteica, presença de 
oxalatos. 

D) Ingestão inadequada de vitamina D, presença 
de lactose, prebióticos e cafeína. 

E) Dieta hiperlipídica, ingestão concomitante de 
fontes de vitamina C, ingestão de probióticos. 

 
24. Dentre os fatores fisiológicos e deficiências 

nutricionais relacionados com a redução do apetite 
dos idosos, incluem-se:  

 
A) O aumento da taxa metabólica basal, a 

xerostomia e a deficiência de retinol.  
B) A odinofagia fisiológica do idoso, o maior 

número de gemas gustativas das papilas 
linguais e a deficiência de cálcio. 

C) A presença de gastrite atrófica, a saciedade 
precoce devido ao aumento da velocidade de 
esvaziamento gástrico e a deficiência de 
vitamina D. 

D) A ausência parcial ou total de dentes, o 
aumento da taxa de produção de oxitocina e à 
deficiência de selênio. 

E) O menor número de gemas gustativas das 
papilas linguais, a saciedade precoce devido 
ao esvaziamento gástrico lento e à deficiência 
de zinco. 

 
25. A flatulência é uma queixa comum dos idosos; 

portanto, na prescrição da dieta, o nutricionista deve 
considerar que: 

 
A) A grande quantidade de enxofre existente em 

alimentos como abobrinha, cenoura, frango e 
alface produz supercrescimento de bactérias 
probióticas produtoras de gases. 

B) A ingestão concomitante de ar no momento da 
refeição, fenômeno denominado disfagia, 
produz eructação intensa e flatulência. 

C) Para resolução do problema de flatulência, 
deve-se aumentar rapidamente o conteúdo de 
fibras solúveis e insolúveis da dieta para 
acelerar o equilíbrio do peristaltismo intestinal. 

D) Na situação de deficiência da enzima lactase, 
a lactose não é hidrolisada, mas é 
metabolizada por bactérias colônicas que 
produzem flatulência. 

E) A administração de líquidos na quantidade de 
30 ml/kg atua na melhoria do sintoma de 
flatulência por promover equilíbrio 
hidroeletrolítico e normalização do ritmo 
intestinal. 

 
26. C.S., casada, do lar, 65 anos, foi encaminhada pelo 

médico da Unidade Básica de Saúde para o 
ambulatório de nutrição. A paciente é hipertensa há 
15 anos e trouxe o resultado da endoscopia digestiva 
alta realizada na semana anterior. O laudo demonstra 
presença de hérnia hiatal e gastrite erosiva plana 
antral discreta. O Índice de Massa Corporal atual 
totalizou 32,5 kg/m². Na terapia nutricional desta 
paciente: 

 
A) A dieta de Sippy constituída de alimentos com 

baixa concentração de sacarose e 
hipogordurosa será eficaz na redução da 
acidez gástrica além de proporcionar perda de 
peso para redução da pressão intra-abdominal 
que favorece refluxo gastroesofágico. 

B) Recomendar dieta líquida completa, 
enriquecida com suplementos nutricionais 
hipercalóricos, hiperproteicos, normolipídicos e 
hipossódicos além de orientar a paciente a 
aguardar duas horas após a última refeição do 
dia para deitar-se, reduzindo, assim, o refluxo 
gastroesofágico e o risco de esofagite. 

C) Orientar o paciente a evitar alimentos que 
diminuem a pressão do esfíncter esofágico 
inferior, como a cafeína, a teobromina e o 
álcool, além de direcionar a terapia nutricional 
para perda de peso, pois a obesidade é fator 
de aumento da pressão intra-abdominal que 
favorece o surgimento da hérnia hiatal. 

D) Leite e creme de leite devem ser oferecidos em 
intervalos de duas em duas horas para alívio 
da dor e alcalinização do pH gástrico por no 
máximo três dias e, após, dieta pastosa 
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hipogordurosa para proporcionar perda de 
peso. 

E) Considerar o risco de síndrome de Dumping; 
portanto, é indicado o fracionamento de cinco a 
seis refeições ao dia, além de controle do 
volume para no máximo 150 gramas por 
refeição e prescrição de proteína de 1,5 
gramas por quilo de peso. 

 
27. Um paciente de 75 anos, acamado há 8 meses 

devido acidente vascular encefálico, está internado 
para tratamento de úlcera por pressão em calcâneo e 
sacro.  
Sobre este paciente, afirma-se: 

 
I. Hipoalbuminemia e níveis baixos de hemoglobina 

estão associados ao aumento do risco de 
desenvolvimento de úlceras por pressão. 

II. Uma dieta com 0,8 gramas de proteína por 
quilograma de peso e rica em ácido ascórbico, 
promoverá a formação de fibroblastos e 
colágeno, favorecendo a reparação e 
regeneração tecidual. 

III. A arginina é um aminoácido condicionalmente 
essencial e sua suplementação está associada à 
melhoria do processo de cicatrização tecidual. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) II.  
D) I e III. 
E) III.  
 

28. As propriedades dos ácidos graxos modificam-se de 
acordo com o comprimento, o número e a localização 
das duplas ligações na cadeia carbônica. Sobre os 
diferentes ácidos graxos e sua ação como fatores 
dietéticos nas dislipidemias é CORRETO afirmar que: 

 
A) Ácidos graxos ômega 3 promovem redução de 

níveis de triglicerídeos séricos por meio da 
diminuição da síntese hepática de VLDL e de 
apoproteína B.  

B) Ácido alfa linolênico, classificado como ácido 
graxo ômega 9, é encontrado no azeite de 
oliva e induz a redução da concentração de 
HDL-colesterol. 

C) Ácidos graxos poli-insaturados da série ômega 
6, classificação na qual se incluem gordura de 
coco, cacau e dendê, reduzem o colesterol 
devido a maior remoção de LDL-colesterol e 
aumento da produção de VLDL. 

D) Ácidos graxos saturados presentes na gordura 
de alimentos de origem animal, como leite e 
carnes, produzem aumento do nível de LDL-
colesterol plasmático e reduzem o HDL-
colesterol por aumentar a sua remoção pela 
via biliar. 

E) Ácidos graxos trans, produzidos no processo 
de hidrogenação de óleos vegetais, promovem 
aumento de níveis plasmáticos de LDL-
colesterol, porém, conservam valores de HDL-
colesterol estando presentes em alimentos 

como chocolates diet, molhos para saladas e 
sobremesas cremosas. 
 

29. Pacientes em quimioterapia e radioterapia para 
tratamento antitumoral podem apresentar sinais e 
sintomas que levam à redução da ingestão diária de 
nutrientes e à depleção nutricional. Para um paciente 
com sintomas de xerostomia, odinofagia e esofagite 
são permitidos os seguintes alimentos:  

 
A) Purê de cenoura, leite desnatado com granola, 

creme de maçã. 
B) Biscoito de água e sal, creme de milho, suco 

de laranja pera. 
C) Gelatina com creme de leite, mousse de limão, 

banana caturra assada. 
D) Frango empanado, torrada com geleia, café 

com leite desnatado. 
E) Batata refogada amassada, frango desfiado, 

mingau de amido de milho com leite 
desnatado. 

 
30. Em relação à utilização de dietas com nutrientes 

imunomoduladores e antioxidantes no tratamento 
nutricional do câncer, afirma-se: 

 

I. Dietas com nucleotídeos e ácidos graxos da série 
ômega 3 trazem benefícios a pacientes 
oncológicos que serão submetidos à cirurgia de 
grande porte.  

II. A redução da incidência de complicações 
infecciosas e da intensidade da resposta 
inflamatória justifica a utilização de dietas 
imunomoduladoras em pacientes com câncer que 
serão submetidos a cirurgias de grande porte. 

III. A suplementação de nutrientes antioxidantes 
como alfa tocoferol, ácido ascórbico e selênio 
acima da Dietary Recommended Intake(DRI) 
garante os efeitos benéficos no tratamento do 
câncer. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

 
A) I e III. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) II. 
E) III. 
 

31. J.G., 70 anos, foi submetido à cirurgia de ressecção 
intestinal de 20% do jejuno e 70% do íleo devido à 
neoplasia intestinal. No pós-operatório imediato, o 
paciente apresentava anorexia, astenia, 
hipoalbuminemia e os resultados de hemograma 
demonstravam redução de eritrócitos, hemoglobina e 
volume corpuscular médio em relação aos valores de 
referência. O paciente internou com estado 
nutricional gravemente comprometido e há risco de 
agravamento devido à presença de diarreia (7 
evacuações diárias, de consistência líquida, 
amarelada e oleosa), caracterizando síndrome do 
intestino curto. A equipe multidisciplinar de terapia 
nutricional foi acionada e está reunida para a 
definição do suporte nutricional na fase de pós-
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operatório imediato. Com relação a esta fase, pode-
se afirmar que: 

 
A) A dieta pela jejunostomia com a indicação de 

uma formulação oligomérica e hipo-osmolar, 
associada à dieta pastosa por via oral está 
indicada para evitar atrofia de vilosidades e 
aumento de permeabilidade intestinal. 

B) A dieta branda, constituída de seis refeições 
diárias, além de um suplemento alimentar 
industrializado hiperproteico, de densidade 
energética 2,4 kcal/ml, enriquecido de 
triglicerídeo de cadeia média e associado aos 
ácidos graxos essenciais, deve ser indicada. 

C) A via de acesso central para nutrição 
parenteral, associada à administração de 
glutamina para manutenção do trofismo 
intestinal está indicada para esta fase, por 
permitir a administração de soluções 
hiperosmolares que contêm todos os nutrientes 
necessários para recuperação nutricional. 

D) A nutrição parenteral exclusiva, por veia 
periférica está indicada por reduzir o risco de 
infecções e permitir o fornecimento do valor 
energético total diário necessário ao paciente 
por meio de soluções de osmolaridade menor 
que 350 mOsm/L. 

E) A dieta líquida hipogordurosa com água de 
coco, mingau de amido de milho, leite 
enriquecido com leite em pó desnatado e a 
progressão lenta para dieta branda 
hipogordurosa garantem o fornecimento de 
nutrientes necessários para evitar 
complicações nutricionais de carência de 
vitamina B12 e sais biliares e agravamento do 
estado nutricional. 

 
32. O padrão dietético DASH (Dietary Approaches to 

Stop Hypertension) tem importante impacto na 
redução da pressão arterial. São componentes deste 
padrão dietético as seguintes orientações: 

 
A) Utilização de adoçantes à base de sacarina, 

acesulfame K, estévia ou sucralose para evitar 
o ciclamato de sódio. 

B) Ingestão de café, chá verde e chá preto que 
contêm polifenóis, tendo o cuidado de filtrar o 
café em coador de papel para eliminação do 
Kahweol e cafesterol, substâncias lipídicas do 
café que aumentam a pressão arterial. 

C) Ingestão de um dente de alho cru por dia para 
ingestão da alicina que promove aumento do 
tempo de sangramento e discreta redução da 
pressão. 

D) Ingestão de chocolate com alto teor de cacau 
devido à presença de catequinas e 
epicatequinas, que produzem discreta redução 
da pressão. 

E) Consumo de oito a dez porções de frutas e 
hortaliças ao dia, laticínios desnatados, 
controle de sódio, evitando molhos e caldos 
prontos e produtos industrializados.  

 
 

33. Um paciente diabético de 69 anos de idade internou 
com diagnóstico de acidente vascular encefálico e 
recebe dieta por sonda nasoenteral. O cálculo do 
peso ideal totalizou 67 kg e o nutricionista prescreveu 
30 kcal/kg de peso ideal para estimativa do gasto 
energético total. Foi selecionada uma formulação 
industrializada de densidade calórica 1,2 kcal/ml. 
O volume de dieta necessário para totalizar o gasto 
energético total é: 

 
A) 2412 ml 
B) 2010 ml 
C) 250 ml 
D) 1675 ml 
E) 1800 ml 
 

34. Um paciente de 72 anos com Doença de Parkinson 
iniciou o tratamento com levodopa. Em relação às 
interações desse medicamento com os nutrientes, 
afirma-se:  

 
I. Está contraindicada a ingestão conjunta de 

levodopa com proteína, pois os aminoácidos da 
dieta competem com o fármaco diminuindo sua 
absorção.  

II. A piridoxina aumenta a eficácia terapêutica do 
fármaco por aumentar o metabolismo deste, 
resultando em uma maior biodisponibilidade da 
levodopa no encéfalo. 

III. A levodopa aumenta a absorção de triptofano e 
metionina; portanto, o paciente deverá ingerir 
menores quantidades dos alimentos ricos nestes 
aminoácidos para evitar sobrecarga renal.  

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

 
A) I. 
B) I e II. 
C) II. 
D) II e III. 
E) III. 
 

35. São fatores relacionados às interações fármaco-
nutrientes nos idosos:  

 
A) Aumento da taxa metabólica basal, baixa 

escolaridade e diminuição da gordura corporal. 
B) Uso de suplementos nutricionais, aumento da 

função hepática, hiperalbuminemia. 
C) Alterações na composição ou viscosidade das 

secreções digestivas, aumento da taxa de 
esvaziamento gástrico e aumento da secreção 
de ácido clorídrico. 

D) Polifarmácia, redução da massa corporal 
magra e capacidade de metabolização 
hepática reduzida. 

E) Diminuição do peristaltismo, aumento do pH 
gástrico e aumento do percentual de água 
corporal total. 

 
36. Arritmia cardíaca é observada em pacientes 

hipertensos que fazem uso concomitante do diurético 
espironolactona e de sal hipossódico. A justificativa 
para a ocorrência de arritmia é: 
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A) A hipocalcemia, pois a espironolactona 
interfere na absorção da vitamina D, resultando 
em uma menor absorção de cálcio, agravada 
pela baixa ingestão de sódio. 

B) A hipercalemia, pois a espironolactona é um 
diurético poupador de potássio, resultando no 
aumento de seu nível sérico, agravado pela 
ingestão de cloreto de potássio, que é um dos 
ingredientes do sal hipossódico. 

C) A hiperfosfatemia, pois a espironolactona 
aumenta a absorção de vitamina D, resultando 
em maior absorção de fósforo que não é 
quelado pelo sódio. 

D) A hiponatremia, pois a espironolactona age 
aumentando a excreção urinária hídrica e de 
sódio, que associada a uma baixa ingestão de 
sódio, resulta em uma grave diminuição dos 
níveis pressóricos. 

E) A hipomagnesemia, pois a espironolactona é 
um diurético depletor de magnésio, resultando 
na diminuição de seu nível sérico, agravada 
pela quelação do magnésio com o potássio, 
que é um dos ingredientes do sal hipossódico. 

 
37. A pessoa idosa é mais suscetível a complicações 

decorrentes do consumo de alimentos, o que reforça 
a necessidade de cuidados diários para preparar 
refeições seguras. Em relação a esses cuidados, 
afirma-se: 

 
I. Na aquisição dos alimentos é importante escolher 

apenas os que estejam armazenados em 
temperaturas adequadas, ou seja, entre 0°C e 
5°C para alimentos refrigerados e inferior a -18°C 
para os congelados. 

II. É importante assegurar a participação da pessoa 
idosa no planejamento da alimentação diária e no 
preparo das refeições, pois a discussão sobre os 
procedimentos associados à compra, ao 
armazenamento e ao preparo dos alimentos, 
favorece uma alimentação segura. 

III. Para melhorar a preservação dos alimentos, no 
local de armazenamento devem-se evitar 
espaços entre os alimentos guardados, 
diminuindo a circulação do ar, reduzindo o 
contato dos alimentos com o oxigênio. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

 
A) II. 
B) I e III. 
C) I e II. 
D) II e III. 
E) III. 
 

38. O processo de compreensão da população idosa em 
relação à melhoria dos hábitos alimentares vem se 
modificando, especialmente pelo crescente número 
de casos de doenças crônicas não transmissíveis. A 
educação alimentar e nutricional deve ser um suporte 
para os indivíduos expandirem suas habilidades para 
mudanças comportamentais importantes no 
tratamento dessas doenças. Entretanto, existem 
ainda muitas barreiras que podem impedir a resposta 

esperada neste processo de educação do idoso. 
Neste contexto, é CORRETO afirmar que: 

 
A) A orientação nutricional impressa entregue na 

alta hospitalar é a melhor estratégia no 
processo de educação nutricional e alimentar 
do idoso, pois possibilita que os familiares o 
auxiliem na interpretação das informações no 
domicilio.  

B) O saber técnico (do nutricionista) deve se 
sobrepor ao saber popular (do idoso e seus 
familiares) para que o paciente realize as 
mudanças comportamentais necessárias para 
um resultado satisfatório do tratamento 
nutricional. 

C) A educação nutricional é um processo fácil 
quando se refere ao tratamento de doenças 
crônicas não transmissíveis. Com apenas 
algumas palestras, explicando a importância 
das práticas alimentares adequadas, já se 
consegue observar mudanças 
comportamentais significativas nos pacientes.  

D) O analfabetismo é considerado a principal 
barreira para o processo de educação 
alimentar e nutricional e compromete os 
resultados de todo o tratamento 
multiprofissional oferecido aos pacientes. 

E) Os limitados recursos para pagar e preparar o 
alimento, a falta de adequados mercados ou 
calçadas na vizinhança são consideradas 
barreiras externas que impedem que idoso 
apresente a resposta esperada ao processo de 
educação nutricional e alimentar. 

 
39. Uma paciente de 73 anos apresentou na consulta 

nutricional um peso atual de 74 kg e altura de 168 
cm. Calcule o índice de massa corporal da paciente e 
assinale a alternativa que indica a classificação 
CORRETA do seu estado do nutricional: 

 
A) Sobrepeso. 
B) Obesidade grau I. 
C) Obesidade grau II. 
D) Eutrofia. 
E) Desnutrição. 
 

40. Em relação aos níveis de intervenção no âmbito das 
ações de alimentação e nutrição e cuidado nutricional 
desenvolvidas na Atenção Básica à Saúde, é 
CORRETO afirmar que:  

 

A) As ações de assistência, tratamento ou 
cuidado referem-se à assistencia ambulatorial 
que trata de um conjunto de procedimentos 
terapêuticos de baixa complexidade, possíveis 
de realização em ambulatórios e postos de 
saúde, envolvendo o tratamento e a 
reabilitação dos problemas relacionados ou 
associados à alimentação e nutrição.  

B) Prevenção de doenças e disturbios nutricionais 
é a intervenção que teria como meta ideal a 
eliminação permanente ou duradoura de uma 
doença ou distúrbio nutricional, buscando 
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atingir as causas mais básicas das doenças na 
sua dimensão social e coletiva. 

C) A gestão das ações de alimentação e nutrição 
é de responsabilidade do governo federal, pois 
deve garantir a Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) e o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA). 

D) O diagnóstico nutricional é entendido como as 
ações e atividades que visam à identificação e 
à avaliação do estado nutricional do usuário do 
SUS, elaborado apenas com base em dados 
antropométricos e sociais obtidos da avaliação 
nutricional da comunidade. 

E) Promoção da saúde é toda medida que visa 
afastar a doença do doente ou vice-versa, para 
que tal doença não se manifeste - ou 
manifeste-se de forma menos grave nos 
indivíduos ou na coletividade. 

 
41. No nível de intervenção de prevenção de doenças na 

atenção básica à saúde, tendo como sujeito de 
abordagem o indivíduo, são consideradas ações 
específicas de alimentação e nutrição e cuidado 
nutricional para os idosos, EXCETO:  

 
A) Acompanhamento da alimentação do adulto. 
B) Acompanhamento das mudanças fisiológicas e 

das condições de saúde do idoso que possam 
interferir em suas práticas alimentares. 

C) Ações educativas de valorização da 
alimentação como espaço de convívio familiar 
e integração do idoso à família e para 
manutenção de sua identidade. 

D) Ações educativas para prevenção das 
deficiências de micronutrientes e de outras 
doenças mais prevalentes associadas à 
alimentação e nutrição nessa fase da vida. 

E) Suplementação preventiva de micronutrientes. 
 

42. No contexto da Atenção Básica à Saúde, tendo como 
sujeito de abordagem o indivíduo idoso, analise as 
seguintes ações:  

 
I. Monitoramento das mudanças fisiológicas e das 

condições de saúde do idoso que possam 
interferir em suas práticas alimentares. 

II. Educação em saúde com enfoque na orientação 
sobre noções básicas de higiene (corporal, 
ambiental, domiciliar, na manipulação de 
alimentos). 

III. Tratamento alimentar dos idosos com baixo 
peso/desnutrição, sobrepeso/obesidade e outras 
doenças crônicas não transmissíveis. 

IV. Articulação com as instituições e pessoas 
cuidadoras do idoso para adequar a alimentação. 

 

São consideradas ações específicas de alimentação 
e nutrição e cuidado nutricional, no nível de 
intervenção de assistência, tratamento ou cuidado ao 
idoso, APENAS : 

 

A) I e II. 
B) III. 
C) I. 

D) III e IV. 
E) II e III. 
 

43. Na avaliação bioquímica do estado nutricional do 
idoso podem ser considerados os níveis séricos dos 
seguintes indicadores, EXCETO: 

 
A) Albumina. 
B) Colesterol. 
C) Ferro. 
D) Transferrina. 
E) Linfócitos. 
 

44. A pirâmide alimentar para o idoso difere de alguns 
aspectos da pirâmide alimentar do adulto. Os 
componentes adicionais foram copos de água em 
sua base, destacando a importância da hidratação. 
Além disso, na ponta da pirâmide, em uma bandeira, 
está representada a possível suplementação de 
alguns micronutrientes. Eentre eles estão: 

 

A) Cálcio, ferro e vitamina B6. 
B) Vitamina C, vitamina K e potássio. 
C) Vitamina D, vitamina B12 e zinco. 
D) Magnésio, vitamina B1 e ácido fólico. 
E) Vitamina E, potássio e ferro. 
 

45. Na terapia nutricional para as dislipidemias e para 
prevenção da aterosclerose, a recomendação 
dietética para a ingestão de ácidos graxos poli-
insaturados é de 10% do valor energético total (VET) 
da dieta, sendo preconizado: 

 

A) Ômega 3: quantidade equivalente a 1%-2% do 
VET; ômega-6: quantidade equivalente a 5%-
8% do VET. 

B) Ômega 3: quantidade equivalente a 6%-8% do 
VET; ômega-6: quantidade equivalente a 1%-
2% do VET. 

C) Ômega 3: quantidade equivalente a 5% do 
VET; ômega-6: quantidade equivalente a 5% 
do VET. 

D) Ômega 3: quantidade equivalente a 9% do 
VET; ômega-6: quantidade equivalente a 1% 
do VET. 

E) Ômega 3: quantidade equivalente a 5-7% do 
VET; ômega-6: quantidade equivalente a 3-4% 
do VET. 

 
46. Um paciente renal crônico de 76 anos, em diálise 

peritoneal ambulatorial contínua, tem o seguinte 
esquema dialítico: 4 trocas por dia, sendo 3 bolsas de 
2 litros com uma concentração de glicose a 2,5% e 1 
bolsa de 2 litros com uma concentração de glicose a 
4,25%. A quantidade estimada de glicose que o 
paciente absorve por dia, proveniente das bolsas de 
diálise, é: 

 

A) 50 gramas. 
B) 85,5 gramas. 
C) 105 gramas. 
D) 235 gramas. 
E) 164,5 gramas.  
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47. Um paciente hipertenso de 74 anos, sem histórico de 
diabetes ou intolerância à glicose, teve diagnóstico 
de doença renal crônica no estágio 4, iniciando o 
tratamento nutricional pré-diálise.  
Assinale a alternativa que corresponde à prescrição 
adequada de proteínas para este paciente, 
considerando um peso atual (livre de edema) de 67 
kg: 

 
A) 40,2 gramas.  
B) 53,6 gramas. 
C) 67,0 gramas. 
D) 80,4 gramas. 
E) 93,8 gramas. 
 

48. O aumento de peso entre as sessões de hemodiálise 
– ganho de peso interdialítico (GPID) – está 
associado com a elevação da pressão sanguínea e 
causa hipertrofia do ventrículo esquerdo, 
aumentando o risco de doença cardiovascular. 
Assinale a alternativa que apresenta o GPID 
adequado para um paciente que com um peso seco 
de 55 kg: 

 

A) 1000 gramas. 
B) 2.750 gramas.  
C) 650 gramas. 
D) 3.500 gramas. 
E) 4.250 gramas. 
 

49. O zinco é extremamente importante para as pessoas 
idosas que necessitam manter elevada a sua 
imunidade. Entre as principais fontes alimentares de 
zinco, encontram-se: 

 

A) Peixe, couve, leite. 
B) Fígado, agrião, cevada. 
C) Ovos, alcachofra, farelo de aveia. 
D) Carne vermelha, germe de trigo e pinhão. 
E) Castanha-do-brasil, arroz integral, brócolis. 
 

50. Em relação aos “Dez passos para uma alimentação 
saudável para pessoas idosas”,  é CORRETO 
afirmar: 

 
A) Deve-se realizar quatro refeições ao dia, com 

volume reduzido, para evitar o sobrepeso 
comum nessa população.  

B) São recomendadas oito porções de cereais e 
tubérculos ao dia, devendo-se evitar os 
integrais pelo risco aumentado de diverticulite 
nessa população. 

C) Limitar o consumo de óleos vegetais, azeite, 
manteiga ou margarina para, no máximo, uma 
porção ao dia, para auxiliar no controle das 
doenças cardiovasculares comuns nesta 
população. 

D) O consumo de frutas é limitado a duas porções 
ao dia, devido ao seu alto índice glicêmico, que 
contribui para um inadequado controle do 
diabetes, que é comum nessa população.  

E) São recomendadas três porções de carnes ao 
dia, pois a proteína dietética auxilia na 

manutenção da proteína sérica, que tende a 
ser mais baixa nesta população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Nutrição  – Janeiro/2013 
Pág. 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


