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NÚCLEO COMUM 
 
 
1. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os 

fatores condicionantes à saúde conforme o texto da 
Lei Orgânica da Saúde.  

 
A) Higiene, saúde e moradia. 
B) Alimentação, trabalho e educação.  
C) Transporte, lazer e controle social. 
D) Saneamento básico, territorialização e educação. 
E) Alimentação, renda e cidadania. 

 
2. Assinale a alternativa CORRETA sobre os objetivos 

do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme a Lei 
Orgânica da Saúde. 

A) Executar políticas econômicas e sociais que  
visem à redução de riscos de doenças. 

B) Diminuir o percentual de pobreza na sociedade 
organizada. 

C) Executar políticas de vigilância sanitária internaci-
onal. 

D) Organizar o setor de educação em saúde visando 
à formação profissional. 

E) Executar as políticas de assistência social para o 
setor filantrópico. 

 
3. Assinale a alternativa CORRETA sobre o campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 
Orgânica da Saúde. 

 
A) A fiscalização e a inspeção da indústria de tabaco 

e bebidas para consumo humano.  
B) A formulação da política de medicamentos, equi-

pamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde. 

C) A colaboração na proteção social ambiental, nela 
compreendida a educação. 

D) A formulação, o financiamento e a execução de 
ações de saneamento básico. 

E) A formulação, execução e produção de sangue e 
seus derivados. 

 
4. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei 

Orgânica da Saúde, um conjunto de atividades que se 
destina, por intermédio das ações de vigilância epi-
demiológica e vigilância sanitária, à promoção e pro-
teção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhado-
res submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho.  
 
Assinale a alternativa CORRETA que demonstra essa 
abrangência. 

 
A) Programação e execução da listagem oficial de 

doenças originadas no processo de trabalho con-
forme o CID X. 

B) A informação ao trabalhador e à sua respectiva 
entidade sindical e a empresas sobre os riscos de 
acidente de trabalho, doença profissional e do tra-
balho, bem como resultados e exames de saúde, 
de admissão, periódicos e de demissão, respeita-
dos os preceitos da ética profissional, exceto os 
resultados de fiscalizações e avaliações ambien-
tais.  

C) A garantia ao sindicato dos trabalhadores de re-
querer ao órgão competente a interdição de má-
quina, de setor de serviço ou de todo o ambiente 
de trabalho, quando houver exposição a risco imi-
nente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

D) A garantia ao sindicato patronal e ao sindicato dos 
trabalhadores de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço, quan-
do houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores, exceto de todo o 
ambiente de trabalho.   

 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20 DE JANEIRO DE 2014 
 
 

NUTRIÇÃO 

 
Duração total da prova: 4 horas 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 

RASURAS. 
 

 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 11/2013. 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva . 
 

 

CÓDIGO DE PROVA   
0005 
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E) A execução da normatização e controle dos servi-
ços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas privadas. 

 
5. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde – SUS obedecem aos se-
guintes princípios:  

 
A) Participação da comunidade e preservação da au-

tonomia das pessoas na defesa de sua ética e 
moral. 

B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde e utilização da vigilância sanitária para 
o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática. 

C) Integração, em nível executivo, das ações de sa-
úde, meio ambiente e saneamento e segmenta-
ção da assistência como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e cura-
tivos em todos os níveis de complexidade do sis-
tema. 

D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência e participação 
da comunidade. 

E) Capacidade de resolução dos serviços em todos 
os níveis de assistência e direcionamento hierar-
quizado político-administrativo, com direção única 
em cada esfera de governo. 

 
6. O Conselho Nacional de Saúde articula as políticas e 

programas por meio de comissões intersetoriais. As-
sinale a alternativa CORRETA sobre as principais ati-
vidades dessas comissões, conforme a Lei Orgânica 
da Saúde. 

 
A) Recursos humanos; saúde da família. 
B) Alimentação e nutrição; reprodução humana. 
C) Saneamento e meio ambiente; atenção básica em 

saúde. 
D) Ciência e tecnologia; vigilância epidemiológica. 
E) Saúde do trabalhador; ciência e tecnologia. 

 
7. Assinale a alternativa CORRETA que demonstra a 

competência da direção nacional do Sistema Único de 
Saúde – SUS, conforme a Lei Orgânica da Saúde. 

 
A) Promover a articulação com os órgãos educacio-

nais e de fiscalização do exercício profissional, 
bem como com entidades representativas de for-
mação de recursos humanos na área de saúde. 

B) Estabelecer complementarmente os critérios, pa-
râmetros e métodos para o controle da qualidade 
sanitária de produtos, substâncias e serviços de 
consumo e uso humano. 

C) Formular, avaliar e executar as políticas de  
alimentação e nutrição. 

D) Definir as normas e mecanismos de controle, com 
órgãos afins, de agravos sobre o meio ambiente, 
ou deles decorrentes, que tenham repercussão na 
saúde humana.  

E) Coordenar, formular e normatizar as ações de  
vigilância epidemiológica. 
 

8. Assinale a alternativa CORRETA sobre o atendimento 
e internação domiciliar incluído na Lei Orgânica da 
Saúde pela Lei Federal 10.424/02. 

 
A) O atendimento e a internação domiciliares somen-

te poderão ser realizados por médicos, enfermei-
ros e assistentes sociais, com expressa concor-
dância do paciente e de sua família. 

B) Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares, os procedimentos prescri-
tos pelos médicos devem incluir, além da assis-
tência de enfermagem e fisioterapêuticos, também 
os previdenciários. 

C) A internação domiciliar poderá ser realizada por 
equipes multidisciplinares reguladas que atuarão 
nos níveis da medicina curativa, terapêutica e pa-
liativa. 

D) Na modalidade de assistência de atendimento 
domiciliar, os procedimentos serão prescritos pe-
los médicos e devem ser supervisionados pela 
equipe de agentes comunitários de saúde. 

E) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atua-
rão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica 
e reabilitadora. 

 
9. Assinale a alternativa CORRETA sobre o escopo da 

Lei Federal 8.142/90.  
 

A) Dispõe sobre a inclusão de medicamentos e pro-
cedimentos terapêuticos no Sistema Único de 
 Saúde. 

B) Dispõe sobre os procedimentos do subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.  

C) Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos fi-
nanceiros na área da saúde.  

D) Dispõe sobre os procedimentos para acompa-
nhamento durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato. 

E) Dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 

 
10. Sobre as instâncias colegiadas do Sistema Único de 

Saúde – SUS, é CORRETO afirmar que: 
 

A) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três 
anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais. 

B) os trabalhadores do SUS representam 35% da 
instância colegiada na Conferência de Saúde. 

C) as Conferências de Saúde terão sua organização 
e normas de funcionamento definidas por lei. 

D) o Conselho de Saúde é parte integrante das ins-
tâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde. 

E) a representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde será maioria em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 

 
11. Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde – 

FNS, é CORRETO afirmar: 
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A) Podem alocar os investimentos previstos em Lei 
Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional.  

B) Podem alocar despesas de custeio e de capital 
somente do Ministério da Saúde e órgãos da ad-
ministração direta. 

C) Podem alocar investimentos previstos no plano 
decenal do Ministério da Saúde. 

D) Podem alocar a cobertura das ações e serviços 
de saúde a serem implantados somente pelos Es-
tados e Distrito Federal. 

E) Podem alocar os investimentos previstos em Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do Po-
der Executivo e aprovados pelo Congresso Naci-
onal. 

 
12. Assinale a alternativa CORRETA que condiz com a 

legislação federal vigente sobre as condições para os 
municípios, estados e Distrito Federal poderem rece-
ber os recursos do Sistema Único de Saúde. 

 
A) Aderir à Estratégia de Saúde da Família. 
B) Apresentar regulação em saúde. 
C) Ter vinculação com órgãos de classe. 
D) Possuir Plano de Saúde. 
E) Não possuir dívidas tributárias federais. 

 
13. Assinale a alternativa CORRETA sobre as atribuições 

administrativas comuns a todas as esferas de gover-
nabilidade do Sistema Único de Saúde, conforme a 
Lei Orgânica da Saúde. 

 
A) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para 

o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso huma-
no. 

B) Definição das instâncias e mecanismos de contro-
le, avaliação e fiscalização das ações e serviços 
de saúde. 

C) Elaborar normas para regular as relações entre o 
Sistema Único de Saúde – SUS e os serviços pri-
vados contratados de assistência à saúde. 

D) Coordenar a rede estadual de laboratórios de sa-
úde pública e hemocentros e gerir as unidades 
que permaneçam em sua organização administra-
tiva. 

E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 
14. Assinale a alternativa CORRETA conforme a Lei Or-

gânica de Saúde. 
 

A) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e 
municipais de previdência social não integrarão a 
direção correspondente do Sistema Único de Sa-
úde – SUS, bem como quaisquer outros órgãos e 
serviços de saúde. 

B) Fica proibido, pela legislação vigente, ao Sistema 
Único de Saúde-SUS estabelecer mecanismos de 
incentivo à participação do setor privado no inves-
timento em ciência e tecnologia. 

C) Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, 
os serviços de saúde das Forças Armadas pode-
rão integrar-se ao Sistema Único de Saúde-SUS, 
por meio de convênio firmado. 

D) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica 
preservada nos serviços públicos e privados con-
tratados, independente das cláusulas dos contra-
tos estabelecidos com as entidades privadas. 

E) Os serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram-se ao Sistema Único de Sa-
úde-SUS mediante convênio. Sua autonomia ad-
ministrativa, patrimônio, recursos humanos e fi-
nanceiros, ensino, pesquisa e extensão serão vin-
culados ao Ministério da Saúde. 

 
15. Assinale a alternativa CORRETA sobre o planejamen-

to e orçamento, conforme a Lei Orgânica da Saúde. 
 

A) A Comissão Nacional de Finanças do MDS esta-
belecerá as diretrizes a serem observadas na ela-
boração dos planos de saúde, em função das ca-
racterísticas epidemiológicas e da organização 
dos serviços em cada jurisdição administrativa. 

B) Os planos de saúde serão facultativos para as 
programações de cada nível de direção do Siste-
ma Único de Saúde – SUS e seu financiamento 
será previsto na respectiva proposta. 

C) Será permitida a destinação de subvenções e au-
xílios a instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade lucrativa. 

D) É vedada a transferência de recursos para o fi-
nanciamento de ações não previstas nos planos 
de saúde, exceto em situações emergenciais ou 
de calamidade pública, na área de saúde. 

E) O processo de planejamento e orçamento do Sis-
tema Único de Saúde – SUS será ascendente, do 
nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deli-
berativos. 

 
16. Assinale a alternativa CORRETA sobre a garantia de 

prioridades em relação à Política Nacional para a 
Pessoa Idosa. 

 
A) Destinação privilegiada de recursos públicos e 

privados nas áreas relacionadas com a proteção 
ao idoso. 

B) Prioridade para pessoas acima de 55 anos no re-
cebimento da restituição do Imposto de Renda.  

C) Preferência na formulação, na execução e no fi-
nanciamento de políticas sociais públicas especí-
ficas. 

D) Financiamento prioritário para capacitação e reci-
clagem dos recursos humanos nas áreas de ge-
riatria e gerontologia e na prestação de serviços 
aos idosos. 

E) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 
divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais de envelheci-
mento. 

 
17. Assinale a alternativa CORRETA sobre a dignidade 

da pessoa idosa, segundo o Estatuto do Idoso. 
 

A) Opinião e expressão conforme autorização famili-
ar. 

B) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
C) Prática de esportes e de diversões sempre moni-

toradas. 
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D) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públi-
cos, desde que devidamente cadastrados. 

E) Participação na vida política, associativa e cultu-
ral, desde que orientado pelo Estado. 

 
18. Assinale a alternativa CORRETA sobre a saúde do 

idoso, conforme o Estatuto do Idoso. 
 

A) Subsidiar e parcelar a aquisição de próteses, ór-
teses e outros recursos relativos ao tratamento. 

B) A presença de um acompanhante durante as in-
ternações de saúde é obrigatória por parte da fa-
mília. 

C) É facultada aos planos de saúde a cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade. 

D) O atendimento domiciliar, incluindo a internação, é 
facultado pelo Estado segundo a organização fa-
miliar. 

E) Cadastramento da população idosa em base terri-
torial. 

 
19. Assinale a alternativa CORRETA sobre os direitos 

previdenciários e de assistência social, conforme o 
disposto no Estatuto do Idoso. 

 
A) É facultado às entidades de longa permanência 

firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada. 

B) É proibida às entidades filantrópicas, ou casa-lar, 
a cobrança de participação do idoso no custeio da 
entidade. 

C) O acolhimento de idosos em situação de risco so-
cial, por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza 
a dependência econômica para efeitos legais.   

D) A data base para o reajuste das aposentadorias e 
pensões está fixada para o Dia do Trabalho. 

E) Os benefícios de aposentadoria e pensão do Re-
gime Geral da Previdência Social observarão, na 
sua concessão, que o cálculo será conforme o sa-
lário-mínimo regional.  

 
20. Assinale a alternativa CORRETA sobre as condições 

de habitação e transportes de que trata o Estatuto do 
Idoso. 

 
A) No sistema de transporte coletivo interestadual, 

observar-se-á a reserva de 2 (duas) vagas gratui-
tas por veículo, para idosos com renda igual ou in-
ferior a 2 (dois) salários-mínimos.  

B) É facultada à instituição dedicada ao atendimento 
ao idoso a obrigatoriedade de manter identificação 
externa visível, além de atender toda a legislação 
pertinente. 

C) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos, inclusive nos serviços seletivos 
e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares. 

D) A reserva, para os idosos, nos termos da lei local, 
de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacio-
namentos públicos e privados é facultativa e estas 
deverão ser posicionadas de forma a garantir a 
melhor comodidade ao público em geral. 

E) A assistência integral na modalidade de entidade 
de longa permanência será prestada pelo Estado 
quando verificado prejuízo para a dinâmica famili-
ar, casa-lar, abandono ou carência de recursos fi-
nanceiros próprios. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
21. Considerando os fatores predisponentes à desnutri-

ção no idoso, analise as seguintes asserções: 
 
I. Nos idosos, comumente é observada a sensação 

de saciedade precoce e diminuição da absorção 
de nutrientes.  
                                  PORQUE 

II. Com o envelhecimento, ocorre um menor supri-
mento sanguíneo intestinal, levando à diminuição 
do tempo de esvaziamento gástrico devido à hi-
permotilidade intestinal.  

 
Considerando as duas asserções, é CORRETO  
afirmar que: 

 
A) A primeira asserção é uma proposição falsa e a 

segunda é uma proposição verdadeira.  
B) As duas asserções são proposições verdadeiras e 

a segunda é uma justificativa correta da primeira.  
C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira 

e a segunda é uma proposição falsa.  
D) As duas asserções são proposições verdadeiras, 

mas a segunda não é uma justificativa correta da 
primeira.  

E) Tanto a primeira quanto a segunda asserção são 
proposições falsas.  

 
22. Em relação à avaliação da composição corporal do 

idoso, analise as proposições a seguir: 
 

I. A avaliação pela bioimpedância elétrica não é re-
comendada, pois a maioria dos idosos apresenta 
edema. 

II. A massa magra diminui 1-2% por ano a partir dos 
30 anos, por conta da diminuição do volume dos 
músculos esqueléticos, à medida que são menos 
utilizados. 

III. A massa gorda diminui anualmente de 0,5-1,5% a 
partir dos 30 anos, resultando em menor porcen-
tagem de gordura corporal nos idosos. 

IV. Nos idosos ocorre modificação na distribuição de 
gordura corporal, a qual passa a se concentrar 
menos nos membros e mais em volta dos órgãos 
e na região do tronco. 

 
Considerando todas as proposições acima, é  
CORRETO afirmar que: 

 
A) As proposições I e II estão corretas. 
B) As proposições II e IV estão corretas. 
C) As proposições III e IV estão corretas. 
D) Somente a proposição I está correta. 
E) Somente a proposição III está correta. 

 
23. Na impossibilidade de sua aferição, o peso do idoso 

pode ser estimado aplicando-se a fórmula de Chum-
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lea, a qual utiliza as seguintes medidas corporais para 
fazer esta predição: 

 
A) circunferência do punho, circunferência abdomi-

nal, perímetro de extensão dos braços e prega cu-
tânea triciptal. 

B) circunferência da cintura, altura recumbente, cir-
cunferência da coxa e prega cutânea suprailíaca. 

C) circunferência do braço, diâmetro sagital abdomi-
nal, altura do joelho e prega cutânea do bíceps. 

D) circunferência abdominal, altura do joelho, circun-
ferência da panturrilha e prega cutânea triciptal. 

E) circunferência da panturrilha, altura do joelho, cir-
cunferência do braço e prega cutânea subescapu-
lar. 

 
24. Para os idosos, é importante assegurar uma ingestão 

adequada de vitamina D através dos alimentos, pois a 
síntese endógena tem sua eficiência reduzida com o 
avanço da idade. Assinale a alternativa que contém 
uma das principais fontes de vitamina D. 

 
A) Óleo de soja. 
B) Couve. 
C) Ovos. 
D) Feijão. 
E) Melão. 

 
25. Em relação às orientações especiais para auxiliar a 

autonomia da pessoa idosa, analise as proposições a 
seguir. 

 
I. Recomenda-se simplificar a colocação da mesa 

para as refeições. 
II. Deve-se evitar cores contrastantes entre utensí-

lios e toalha da mesa. 
III. A confecção dos utensílios deve ser com material 

inquebrável e de fácil higienização. 
 

Considerando todas as proposições acima, analise a 
alternativa CORRETA. 

 
A) As proposições I e II estão corretas. 
B) As proposições II e III estão corretas. 
C) Somente a proposição I está correta. 
D) Somente a proposição II está correta. 
E) As proposições I e III estão corretas. 

 
26. Em relação às funções dos antioxidantes quanto à 

redução do risco de alguns tipos de câncer, analise as 
proposições a seguir. 

 
I. Impedem a formação de radicais livres, principal-

mente pela inibição das reações em cadeia com 
íons metálicos. 

II. Interceptam radicais livres gerados, impedindo o 
ataque sobre os lipídeos, os aminoácidos das pro-
teínas, a dupla ligação dos PUFA e as bases do 
DNA, evitando a formação de lesões e a perda da 
integridade celular. 

III. Reparam as lesões causadas pelos radicais livres, 
envolvendo a remoção de danos da molécula de 
DNA e a reconstituição das membranas celulares 
danificadas. 

Considerando todas as proposições acima, é  
CORRETO afirmar que: 

 
A) Somente a proposição I está correta. 
B) Todas as proposições estão corretas. 
C) Somente as proposições I e III estão corretas. 
D) Somente a proposição II está correta. 
E) Somente a proposição III está correta. 

 
27. São indicadores de risco nutricional no paciente idoso 

oncológico: 
 

A) Albumina sérica menor que 3,5 g/dL e diagnóstico 
de fragilidade. 

B) Ingestão alimentar menor que 90% das necessi-
dades nutricionais por mais de três dias e diarreia. 

C) Náuseas e mucosite. 
D) Colesterol sérico total menor que 160mg/dL e in-

gestão alimentar menor que 60% das necessida-
des por um período maior que cinco dias. 

E) Quimioterapia escore da miniavaliação nutricional 
entre 8 e 11. 

 
28. Em relação às Diretrizes da ESPEN para suplementos 

nutricionais orais e alimentação por sonda em geria-
tria, é CORRETO afirmar que: 

 
A) em pacientes geriátricos com disfagia neurológica 

grave, preconiza-se o jejum por via oral e a nutri-
ção parenteral deve ser iniciada 72 horas após a 
internação. 

B) em pacientes com demência, o uso de suplemen-
to nutricional oral é contraindicado. 

C) para pacientes geriátricos com disfagia neurológi-
ca, deve-se dar preferência para gastrostomia 
percutânea em vez de sondas enterais para tera-
pia nutricional prolongada.  

D) para pacientes geriátricos, recomenda-se a utili-
zação de dietas enterais isentas de fibras. 

E) em pacientes com demência terminal, recomenda-
se o uso de nutrição por sonda. 

 
29. Em relação aos nutrientes envolvidos com a preven-

ção ou melhora de alterações cognitivas, analise as 
proposições a seguir. 
 
I. A ingestão aumentada de tiamina leva a um es-

tresse oxidativo sistêmico que produz neurodege-
neração, com formação de proteína beta-amiloide, 
uma característica histopatológica da doença de 
Alzheimer. 

II. O deficit de folato está correlacionado com a atro-
fia das estruturas mediais temporais (amígdala e 
hipocampo). 

III. Concentrações fisiológicas de vitamina E previ-
nem a neurotoxicidade causada pelo produto me-
tabólico do colesterol (24, hidroxicolesterol), que 
está aumentado no plasma de pacientes com Do-
ença de Alzheimer. 

IV. Uma dieta rica em ácidos graxos saturados me-
lhora o aprendizado e a memória. 

 
Considerando todos as proposições acima, é  
CORRETO afirmar que: 
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A) as proposições I e IV estão corretas. 
B) as proposições I e III estão corretas. 
C) somente a proposição II está correta. 
D) as proposições II e III estão corretas. 
E) somente a proposição IV está correta. 

 
30. Um paciente de 68 anos, sexo masculino, pedreiro, 

está internado com diagnóstico de doença renal crôni-
ca. Há 28 dias, esteve internado em outro hospital pe-
lo mesmo motivo, quando foi estabelecida a fístula ar-
teriovenosa. Programa regular de hemodiálise 
(3x/semana, 3 horas/sessão) foi iniciado. Pela avalia-
ção nutricional, paciente apresenta-se eutrófico, sem 
sinais subjetivos de depleção de massa magra e teci-
do adiposo, apresentando bom apetite, boa condição 
de mastigação e deglutição. Peso seco atual = 74kg, 
altura = 171cm. Assinale a quantidade de proteína 
que deve ser prescrita para esse paciente. 

 
A) 44,4 gramas. 
B) 59,2 gramas. 
C) 74 gramas. 
D) 111 gramas. 
E) 88,8 gramas. 

 
31. Em relação à orientação nutricional de pacientes 

renais crônicos, analise as seguintes asserções: 
 
I. A carambola não deve ser consumida por pacien-

tes renais crônicos.   
                                   PORQUE 

II. A carambola é uma fruta que causa neurotoxici-
dade nos pacientes renais crônicos, cujos sinto-
mas são soluços incoercíveis, vômitos, fraqueza 
muscular, insônia, distúrbios de consciência, agi-
tação, convulsão, e que, principalmente, pode le-
var à morte. 

 
Considerando as duas asserções, é CORRETO  
afirmar que: 

 
A) A primeira asserção é uma proposição verdadeira 

e a segunda é uma proposição falsa.  
B) As duas asserções são proposições verdadeiras e 

a segunda é uma justificativa correta da primeira.  
C) A primeira asserção é uma proposição falsa e a 

segunda é uma proposição verdadeira.  
D) As duas asserções são proposições verdadeiras, 

mas a segunda não é uma justificativa correta da 
primeira.  

E) Tanto a primeira quanto a segunda asserção são 
proposições falsas.  

 
32. Dentre os principais indicadores de adesão a serem 

avaliados nos programas de educação nutricional pa-
ra o idoso, encontram-se: 

 
A) Presença do cuidador nas consultas, resultados 

de exames laboratoriais e assiduidade às consul-
tas. 

B) receptividade do paciente, qualidade de vida e re-
dução dos gastos com a saúde. 

C) eficiência no autocuidado, capacidade de constru-
ção cognitiva e medidas de mudança de compor-
tamento. 

D) menor número de hospitalizações, redução das 
queixas do paciente e redução da frequência às 
consultas. 

E) manutenção do peso corporal, melhora da inde-
pendência do paciente e autonomia deste. 

 
33. Sobre os “dez passos para a alimentação saudável do 

idoso”, analise as proposições a seguir. 
 

I. Recomenda-se que os idosos evitem os alimentos 
ralados, moídos e batidos no liquidificador. 

II. Deve-se incluir 04 (quatro) porções de cereais dia-
riamente nas refeições, dando preferência aos 
grãos integrais e aos alimentos na sua forma na-
tural. 

III. Deve-se evitar combinações como o arroz e fei-
jão, para não ultrapassar a recomendação diária 
de carboidratos. 

IV. Recomenda-se o consumo diário de 03 (três) por-
ções de leite e derivados e 01 (uma) porção de 
carnes, aves, peixes ou ovos. 

 
Considerando todas as proposições acima, é  
CORRETO afirmar que: 

 
A) Somente as proposições II e III estão corretas. 
B) Somente as proposições I e IV estão corretas. 
C) Somente as proposições I e III estão corretas. 
D) Somente a proposição IV está correta.  
E) Somente a proposição II está correta. 

 
34. De acordo com a Matriz de Ações de Alimentação e 

Nutrição na Atenção Básica de Saúde, considera-se 
“promoção de saúde”: 

 
A) a intervenção (ou o conjunto delas) que teria co-

mo horizonte ou meta ideal a eliminação perma-
nente – ou pelo menos duradoura – de uma doen-
ça ou distúrbio nutricional. Esse nível de interven-
ção e as ações que o conformam buscam atingir 
as causas mais básicas das doenças, inclusive na 
sua dimensão social e coletiva, e não apenas evi-
tar que elas se manifestem nos indivíduos ou co-
letividades (famílias e comunidades). 

B) o conjunto de procedimentos de alta complexida-
de envolvendo o tratamento e a reabilitação dos 
problemas relacionados ou associados à alimen-
tação e nutrição.  

C) as ações e atividades que visam à identificação e 
à avaliação do estado nutricional do usuário do 
SUS, elaborado com base em dados clínicos, bio-
químicos, antropométricos e dietéticos conjuga-
dos, ainda, a dados sociais, econômicos e cultu-
rais, obtidos quando da avaliação nutricional e du-
rante o acompanhamento dos três sujeitos da 
atenção nutricional: indivíduo, família e comunida-
de). 

D) toda medida tomada antes do surgimento ou 
agravamento de uma dada condição mórbida (ou 
conjunto delas), visando afastar a doença do do-
ente ou vice-versa, para que tal doença não se 
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manifeste ou se manifeste de forma menos grave 
nos indivíduos ou na coletividade. 

E) o conjunto de procedimentos terapêuticos de bai-
xa complexidade, passíveis de realização em am-
bulatórios e postos de saúde, envolvendo o trata-
mento e a reabilitação dos problemas relaciona-
dos ou associados à alimentação e nutrição.  

 
35. Sobre a abordagem nutricional no modelo de atenção 

primária à saúde, analise as proposições a seguir. 
 

I. As intervenções nutricionais devem ser realizadas 
sobre os “sujeitos coletivos” que envolvem os pa-
cientes participantes dos grupos de hipertensos e 
diabéticos, sem a participação da família. 

II. O cuidado individual é desencorajado, para que 
se possa atender a um maior número de pessoas. 

III. Ações de promoção da alimentação saudável são 
ações que têm a família como foco. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Somente as proposições I e II estão corretas. 
B) Somente as proposições II e III estão corretas. 
C) Somente a proposição III está correta  
D) Somente a proposição I está correta. 
E) Somente a proposição II está correta. 

 
36. A DRI (Dietary Reference Intakes) é constituída de um 

conjunto de pelo menos quatro valores de referência 
de ingestão de nutrientes. Para a vitamina C, foram 
estabelecidos os valores de AI(Adequate Intake) – 
90mg para homens e 60 mg para mulheres  e 
UL(Upper Intake Level) – 2000mg para homens e mu-
lheres acima de 70 anos. Na análise da ingestão ali-
mentar de idosos nesta faixa etária deve-se conside-
rar que:  

 
A) Indivíduos que ingerem valores de vitamina C 

acima da AI poderão apresentar efeitos adversos  
B) Denomina-se AI o valor de referência a ser ingeri-

do para obtenção de efeitos funcionais dos nutri-
entes. 

C) Para a vitamina C são conhecidos os valores de 
nutrientes que atendam entre 97 e 98% de indiví-
duos saudáveis do mesmo sexo e idade. 

D) Quantidades acima da UL são capazes de produ-
zir reciclagem da vitamina E e redução do ferro 
férrico a ferroso, trazendo desta maneira, efeitos 
benéficos para o organismo. 

E) Foi determinada a AI para vitamina C porque não 
existem valores do nutriente que se estima que 
atenda a necessidade de metade dos indivíduos 
saudáveis do mesmo sexo e mesma idade. 

 
37. Em idosos frágeis, acamados, dependentes ou gra-

vemente enfermos, há descrição na literatura de au-
mento da prevalência de deficiência de vitamina K. Há 
necessidade de vigilância quanto a esse micronutrien-
te na dieta do idoso, pois 

 
A) a síntese bacteriana é responsável por 100% da 

vitamina K absorvida a partir do intestino delgado, 

portanto, o uso de prebióticos e probióticos garan-
te o suprimento de vitamina K do idoso.  

B) o uso de fármacos como, por exemplo, antibióti-
cos, por tempo prolongado, pode acarretar defici-
ência deste micronutriente, indispensável para a 
síntese de fatores de coagulação. 

C) a varfarina aumenta a excreção de vitamina K, 
portanto, pacientes em uso desse medicamento 
devem aumentar a ingestão desta vitamina. 

D) diuréticos tiazídicos como a furosemida são deple-
tores de vitamina K, portanto, pacientes em uso 
desse medicamento devem aumentar a ingestão 
dessa vitamina. 

E) a vitamina K atua como anticoagulante, portanto, 
deve ser ingerida em altas quantidades por paci-
entes com histórico de trombose. 

 
38. A ingestão de fitoesteróis é considerada de alto im-

pacto na redução dos níveis de colesterol em hiperco-
lesterolêmicos. Sobre os fitoesteróis, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) Os fitoesteróis possuem a capacidade de impedir 

a absorção intestinal de colesterol, atuando, desta 
maneira, na redução da hipercolesterolemia. 

B) Fitoesteróis são encontrados na natureza em fon-
tes vegetais e animais e na forma de produtos in-
dustrializados como manteiga, iogurtes e queijos.  

C) A ingestão diária de 200 a 400mg/dia de fitoeste-
róis garante a redução de 10 a 15% no LDL coles-
terol. 

D) Atualmente, alimentos como massas e pães estão 
sendo acrescidos de fitoesteróis na quantidade de 
2g/dia, constituindo novas linhas de alimentos 
funcionais para hipercolesterolêmicos. 

E) O vinho tinto contém fitoesteróis em quantidades 
significativas, sendo suficiente a ingestão de 
145ml por dia para suprimento das necessidades 
de fitoesteróis. 

 
39. Assinale a alternativa que corresponde a componen-

tes alimentares classificados como ômega 3, ômega 9 
e fibra solúvel, respectivamente , que devem ser en-
fatizados na dieta para hipercolesterolêmicos. 

 
A) ácido linoleico, ácido linolênico, pectina. 
B) ácido docosahexaenoico, ácido eicosapentaenoi-

co, goma jataí. 
C) ácido eicosapentaenoico, ácido oleico, beta glica-

na. 
D) ácido esteárico, ácido erúcico, mucilagens. 
E) ácido gamalinolênico, ácido mirístico, goma guar. 

 
40. J. S., 70 anos, masculino, está internado devido à 

fístula enterocutânea, com débito de 900 ml, após ci-
rurgia de ressecção da porção jejuno distal, íleo e ce-
co, devido à neoplasia maligna. Foi realizada anasto-
mose de jejuno proximal com cólon ascendente, man-
tendo-se a válvula íleocecal, caracterizando síndrome 
do intestino curto. O paciente recebe nutrição parente-
ral. Em relação a esse paciente, analise as informa-
ções a seguir. 
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I. Se o acesso deste paciente for realizado por veia 
basílica, pode-se infundir soluções com osmolari-
dade superior a 900mOsm/L. 

II. Este paciente possui fístula enterocutânea classi-
ficada como de alto débito. 

III. A taxa de fechamento espontâneo da fístula, in-
dependente da localização, é maior com o uso de 
nutrição parenteral. 

 
Considerando as informações acima, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A) Somente II está correta. 
B) Somente I está correta. 
C) Somente III está correta. 
D) Somente II e III estão corretas. 
E) I e II estão corretas. 

 
41. A formulação de nutrição parenteral fornecida a um 

idoso hospitalizado com diagnóstico de isquemia me-
sentérica aguda é composta por 500ml de aminoáci-
dos a 10% e  250ml de glicose monoidratada a 50%,  
adicionados de micronutrientes.  Pode-se afirmar que 
o paciente recebe atualmente:  

 
A) 215kcal de aminoácidos e 125g de glicose em  

solução 3 em 1. 
B) 200kcal de aminoácidos e 500kcal de glicose em 

sistema aberto. 
C) 170kcal de aminoácidos e 1125kcal de glicose em 

sistema fechado. 
D) 50 g de aminoácidos e 425kcal de glicose em  

solução 2 em 1.  
E) 450kcal de aminoácidos  e 62,5g de glicose em 

sistema misto. 
 
42. A. M., 75 anos, sexo masculino, está internado para 

investigação de nódulo hepático. Ultrassonografia ab-
dominal demonstra: imagem nodular intraperenquima-
tosa ,heterogênea, medindo 73x71 mm em lobo direito 
hepático. Paciente pouco comunicativo, restrito ao lei-
to, ictérico, hipocorado, com ascite. Circunferência da 
cintura inicial de 90cm. Após realização de paracente-
se, redução para circunferência da cintura para 84cm. 
Resultados de exames laboratoriais: Albumina: 2,6g/dl 
(VR: 3,2-4,5 g/dL); Proteína C reativa: 63,7 mg/dl( VR: 
< 0,8 mg/dL); Transaminase glutâmico oxalacética: 
119 U/I( VR: até 38 U/L ); Transaminase glutâmico pi-
rúvica: 173 U/L( VR: até 41 U/L ) ; Bilirrubina total: 
6.00 mg/dl( VR: 0,2-1,0 mg/dL). Sobre este paciente é 
CORRETO afirmar que:  

 
A) Valores de albumina abaixo dos valores de refe-

rência denotam necessidade de reposição protei-
ca pois neste caso, não há relato de encefalopatia 
hepática. 

B) A redução da medida da circunferência da cintura 
de 90 para 84cm é indicativo de redução de risco 
cardiovascular. 

C) Resultados elevados de proteína C reativa estão 
relacionados à icterícia deste paciente. 

D) Resultados de transaminases acima dos valores 
de referência significam incapacidade do fígado 
de digerir carboidratos provenientes da dieta.  

E) Valores de bilirrubina total refletem redução da 
síntese de ácido glicurônico que é um metabólito 
proveniente da hemólise. 

 
43. Um paciente em pós-operatório tardio de revasculari-

zação do miocárdio retornou ao pronto atendimento 
com febre, astenia e inapetência. Houve internação 
para investigação de provável quadro infeccioso. Di-
agnóstico: mediastinite. Devido ao agravamento do 
quadro, a alimentação por sonda nasoenteral foi insti-
tuída. Para esse paciente recomenda-se: 

 
A) dieta hipercalórica e hiperlipídica para prevenir 

perda de peso e normoproteica para proporcionar 
nutrientes ao sistema imune sem risco de sobre-
carga renal. 

B) quantidades superiores de proteína em relação ao 
normal para a idade, pois proporcionam manuten-
ção do balanço nitrogenado positivo.  

C) dieta rica nos aminoácidos ramificados leucina, 
valina e triptofano para proporcionar rápida recu-
peração do balanço nitrogenado do paciente. 

D) dieta rica em ferro, cálcio e nucleotídeos, cuja de-
ficiência leva à atrofia do tecido linfoide, causando 
anormalidades na resposta celular e humoral.   

E) quantidades superiores de lipídeos em relação ao 
normal, para prevenir perda de peso e proporcio-
nar melhor funcionamento da via respiratória por 
meio da redução da quantidade de gás carbônico. 

 
44. Paciente com diagnóstico de câncer gástrico recebe 

nutrição enteral por jejunostomia. O nutricionista pres-
creveu uma formulação com densidade calórica 
1,3kcal/ml com 13% de proteína e a bomba infusora 
registra 50 ml/hora, que será infundido em 20 horas. 
Esse paciente recebe atualmente:  

 
A) 1400kcal e 182g de proteína. 
B) 1500kcal e 48,75g de proteína. 
C) 1300kcal e  42,25g de proteína. 
D) 1430kcal e 46,47g de proteína. 
E) 1580kcal e 205g de proteína. 

 
45. Muitos idosos utilizam mais de cinco medicamentos 

diferentes concomitantemente. Assim, podem surgir 
interações adversas com alimentos e com outros me-
dicamentos. A análise dessas interações para reposi-
ção ou controle de ingestão de nutrientes específicos 
é papel do nutricionista. Dado esse contexto, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 
A) Antineoplásicos como metotrexato podem produ-

zir xerostomia, náuseas e vômitos.  
B) Para pacientes em uso de medicamentos como a 

ranitidina por mais de dois anos, há necessidade 
de reposição de vitaminas A, D, E e K devido à 
redução da formação de micelas produzidas por 
esse medicamento. 
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C) O uso contínuo de antiácidos produz aumento da 
absorção de ferro, podendo levar à hemossidero-
se. 

D) Diuréticos como a espironolactona são depletores 
de potássio, aumentando o risco de complicações 
da hipocalemia em pacientes cardiopatas. 

E) A administração concomitante de levodopa e ali-
mentos ricos em proteína produz aumento da ab-
sorção proteica, sendo assim, duplamente benéfi-
ca para pacientes idosos com Doença de Parkin-
son. 

 
46. N. M. O, 67 anos, foi encaminhada ao ambulatório de 

nutrição devido ao diagnóstico de hérnia hiatal, esofa-
gite erosiva distal e obstipação. Na terapia nutricional 
desse paciente, deve-se orientar: 

 
I. a exclusão de alimentos que diminuem a pressão 

do esfíncter esofágico inferior, como café, mate, 
chá preto, bebidas alcoólicas e chocolate. 

II. a exclusão de alimentos que irritam a mucosa in-
flamada, como frutas ácidas, tomate, pimenta e 
vinagre.  

III. o aumento do consumo de fibras solúveis e inso-
lúveis na forma de farelos e torradas integrais, 
além da prescrição de prebióticos por 15 dias.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Somente a alternativa I está correta. 
D) Somente a alternativa II está correta. 
E) Somente a alternativa III está correta. 

 
47. M. F. C, 65 anos, sexo feminino, está internada devido 

à angina instável. A paciente é diabética, há 20 anos 
em uso de 30 unidades de insulina NPH às 7 horas da 
manhã. Observou-se que a paciente tem apresentado 
episódios de hipoglicemia há três dias, sempre no pe-
ríodo entre 14 e 17 horas. Nessa situação, o nutricio-
nista deve pesquisar as causas. Nesse contexto, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) o paciente pode estar ingerindo quantidades de 

carboidrato acima do recomendado para a quanti-
dade de insulina aplicada no café da manhã. 

B) o paciente pode estar ingerindo alimentos trazidos 
por visitantes no horário das 14 horas, o que inter-
fere na glicemia deste paciente até às 17 horas. 

C) o resultado do exame laboratorial de hemoglobina 
glicada deve ser analisado para determinar a cau-
sa da hipoglicemia durante a internação. 

D) o teste oral de tolerância à glicose deve ser anali-
sado para determinar a causa da hipoglicemia 
desta paciente durante a internação. 

E) o paciente pode estar deixando de se alimentar no 
almoço ou no lanche da tarde. 

 
48. C. S, 74 anos, está internada com diagnóstico de in-

suficiência cardíaca congestiva. Apresenta dispneia a 
pequenos esforços, saciedade precoce, inapetência e 

anasarca. Em relação ao narrado, analise as alternati-
vas e assinale a CORRETA. 

 
A) Suplementos nutricionais por via oral com 

2,5kcal/ml e em menor volume estão indicados 
para esta paciente desnutrida. 

B) Dieta com 40% de lipídeos, ricos em ácidos gra-
xos monoinsaturados, e ômega 3 proporcionam 
ganho de peso rápido. 

C) A restrição leve de sódio de 6000mg/d está indi-
cada devido à anasarca. 

D) Devido à obstipação, frequente em pacientes com 
insuficiência cardíaca, a suplementação com mó-
dulos de fibra está indicada para facilitar a totali-
zação de 50g de fibra por dia.  

E) Uma dieta hipercalórica, considerando 45kcal/kg 
de peso por dia, deve ser instituída para favorecer 
ganho de peso rápido e recuperação do estado 
nutricional. 

 
49. Sobre a terapia nutricional no diabetes Mellitus, anali-

se as proposições a seguir. 
 

I. Menos de 30% das calorias totais devem ser pro-
venientes de lipídeos, observando-se que até 20% 
de gordura poli-insaturada e até 10% de gordura 
trans são os limites recomendados. 

II. No idoso, a desnutrição é mais provável do que o 
excesso de peso, portanto, o nutricionista deve ter 
vigilância ao prescrever dietas redutoras de peso 
para essa faixa etária. 

III. A ingestão proteica no limite usual, até 20%, não 
está associada à evolução para nefropatia diabé-
tica. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS: 

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

 
50. O nutricionista prescreveu para uma paciente com 

diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica uma di-
eta com 2800mg de sódio total. Houve liberação de 2g 
de NaCl, sendo 1g no almoço e 1g no jantar, na forma 
de sachê. É CORRETO afirmar que o total de sódio 
intrínseco dessa dieta deverá ser de:  

 
A) 2000mg. 
B) 400mg 
C) 1600mg 
D) 600mg 
E) 1800mg 
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