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INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
 

 
 

 
 



 

CONCURSO PÚBLICO – ÁREA MÉDICA – EBSERH 857 – Médico – Nutrologia Pediátrica PÁGINA 10/11 

QUESTÃO 41 ______________________  
 
Acerca do efeito da dieta materna na composição do leite, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O volume de leite materno é proporcional ao 

consumo de fluidos. 
(B) O consumo de macronutrientes não interfere em sua 

concentração no leite humano, mas a deficiência de 
alguns micronutrientes pode afetar seu teor no leite 
materno com subsequente depleção nutricional do 
lactente. 

(C) O conteúdo de ácido docosahexaenoico e ácido 
araquidônico da dieta materna não afeta o teor total 
desses ácidos graxos no leite materno. 

(D) A concentração dos principais minerais, como 
cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio e ácido 
fólico é afetada pela dieta materna. 

(E) Os micronutrientes, como tiamina, riboflavina, 
vitamina B6, vitamina A, vitamina B12 e iodo 
podem ter aumento de até 50% em sua concentração 
no leite materno, em relação aos valores normais, se 
houver baixo consumo e (ou) reserva materna. 

 

QUESTÃO 42  ______________________  
 
Dada a natureza multifatorial dos problemas nutricionais, o 
diagnóstico do estado nutricional está vinculado à utilização 
de indicadores antropométricos, dietéticos, bioquímicos e 
clínicos, complementados com dados socioeconômicos. Com 
relação aos indicadores antropométricos, assinale a alternativa 
que apresenta o instrumento atualmente utilizado como 
referência para acompanhar o crescimento de crianças, 
independentemente do tipo de serviço (público ou privado) ou 
do nível de assistência à saúde. 
 
(A) As novas curvas de crescimento infantil propostas 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
(B) A nova caderneta de saúde da criança, elaborada 

pelo Ministério da Saúde, no que se refere à 
aquisição de habilidades e funções. 

(C) As curvas do National Center for Health and 
Statistics (NCHS). 

(D) O calendário básico de vacinação. 
(E) A densitometria por DEXA (dual-energy X-ray 

absorptiometry). 
 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
Prevenir a obesidade na infância é a maneira mais segura de 
controlar essa doença crônica grave, que pode se iniciar desde 
a vida intrauterina até a adolescência. A importância da 
prevenção na infância decorre da associação da obesidade com 
doenças crônicas do adulto, que podem surgir já na infância. 
Acerca desse assunto, é correto afirmar que, para a prevenção 
da obesidade na infância e na adolescência, faz-se necessário 
 
(A) proporcionar horários flexíveis das refeições, 

respeitando-se a vontade da criança e do 
adolescente. 

(B) promover atividades familiares e o comportamento 
sedentário. 

(C) aumentar o consumo de alimentos com elevada 
densidade energética. 

(D) incentivar o consumo de frutas, hortaliças e cereais 
integrais. 

(E) aumentar a exposição à propaganda de alimentos 
saudáveis, estimulando o hábito de comer assistindo 
TV. 

 

QUESTÃO 44  ______________________  
 
A alimentação complementar é o conjunto de todos os 
alimentos, além do leite materno, oferecidos durante o período 
em que a criança continuará a ser amamentada ao seio, embora 
sem exclusividade. No que se refere às recomendações do 
Ministério da Saúde para a introdução da alimentação 
complementar, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A introdução dos alimentos complementares deve 

ser lenta e gradual a partir dos seis meses de idade. 
(B) A oferta de água é desnecessária enquanto a criança 

estiver em aleitamento materno. 
(C) A alimentação complementar deve ser oferecida em 

horários fixos, respeitando-se os hábitos da família. 
(D) No início da alimentação complementar, os 

alimentos oferecidos à criança devem ser 
preparados especialmente para ela. Os alimentos 
devem ser bem cozidos e sempre passados na 
peneira e (ou) liquidificados, a fim de evitar 
engasgos. 

(E) O mel pode ser indicado com o início da 
alimentação complementar, em substituição ao 
açúcar, para adoçar papas de frutas, sucos e chás. 

 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
Quanto à determinação do perfil lipídico, é correto afirmar que 
ela é recomendada, a partir dos dois anos de idade, quando 
 
(A) avós, pais, irmãos e primos apresentam lipidúria. 
(B) há clínica de dislipidemia. 
(C) inexistem outros fatores de risco. 
(D) há acometimento por doenças infecciosas, como 

pneumonia e diarreias agudas. 
(E) há utilização de contraceptivos, imunossupressores, 

corticoides, antirretrovirais e outras drogas que 
possam induzir elevação do clearance de lipídeos 
plasmáticos. 

 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
No processo de recuperação do crescimento de  
recém-nascidos que sofreram algum tipo de retardo do 
crescimento intrauterino (RCIU), é descrito um aumento da 
velocidade de crescimento. Em relação a esse fenômeno, é 
correto afirmar que ele se denomina 
 
(A) síndrome de emaciação. 
(B) recém-nascido pré-termo pequeno para a idade 

gestacional (RNPT PIG). 
(C) pequeno para a idade gestacional (PIG). 
(D) growth. 
(E) catch-up. 
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QUESTÃO 47  ______________________  
 
A diarreia é um problema comum em indivíduos infectados 
pelo HIV e leva à perda de água e eletrólitos, que piora se 
vômitos também estão presentes. Em casos graves, a diarreia, 
que pode ser causada por efeito colateral de medicamentos ou 
contaminação de alimentos, causa desidratação, má absorção 
de nutrientes, acarretando perda de peso, desnutrição e 
fraqueza. Nessa condição, assinale a alternativa que indica a 
melhor conduta nutricional. 
 
(A) Reduzir os requerimentos de energia nos períodos 

em que a criança apresentar diarreia. 
(B) Aumentar o consumo de lipídeos para repor perdas 

hídricas. 
(C) Aumentar gradativamente o consumo de fibra 

insolúvel e evitar alimentos fontes de fibra solúvel. 
(D) Descascar as frutas e os legumes e cozinhar bem os 

vegetais. 
(E) Estimular o consumo de leite e derivados, fontes de 

cálcio. 
 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
A presença de nutriente no lúmen intestinal promove a 
integridade do trato digestório, estimulando as secreções 
entéricas, os hormônios e o fluxo sanguíneo. No período 
neonatal, quanto aos pacientes com restrições temporárias ou 
permanentes de uso pleno da via digestiva e como mecanismo 
trófico da mucosa intestinal, é correto afirmar que se 
recomenda a utilização da 
 
(A) sonda orogástrica. 
(B) terapia de reidratação oral. 
(C) nutrição enteral mínima. 
(D) nutrição enteral em bolus. 
(E) nutrição parenteral. 

 

QUESTÃO 49  ______________________  
 
A literatura reporta que o estado nutricional de uma pessoa 
pode ser afetado por meio das interações entre medicamentos 
e alimentos. Alguns fármacos interferem na absorção de um 
nutriente, bem como podem alterar o respectivo uso pelo 
organismo e (ou) a excreção. Os fármacos também podem 
interferir no estado nutricional aumentando ou diminuindo o 
apetite e afetando, dessa forma, a quantidade de 
alimentos/nutrientes consumidos. Considerando esse tema, é 
correto afirmar que os antimicrobianos, por afetarem a 
microbiota intestinal, interagem diminuindo a disponibilidade 
das vitaminas 
 
(A) A, D, E e K. 
(B) ácido fólico e riboflavina. 
(C) A, B6 e B12. 
(D) C, B6 e tiamina. 
(E) K e B12. 

 
 
 

QUESTÃO 50  ______________________  
 
Acerca da fenilcetonúria clássica, é correto afirmar que se trata 
de um erro inato do metabolismo intermediário de herança 
autossômica recessiva e que ela resulta da deficiência de 
 
(A) fenilalanina. 
(B) tirosina. 
(C) fenilalanina hidroxilase (FAL-OH) hepática. 
(D) dopamina e noradrenalina. 
(E) tetrahidrobiopterina (BH4). 

 
Área livre 

 
 
 


