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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 1)  

O paciente entrou para dentro da sala de exames agora. 

A expressão em destaque no trecho acima consiste em uma figura de linguagem denominada 

A) elipse 

B) zeugma 

C) metáfora 

D) eufemismo 

E) pleonasmo vicioso 

Questão 02 (Peso 1) 

Vou ___ Policlínica todos os dias, obedeço ____ regulamento. Eu viso ___ cargo de Coordenador do 
Serviço. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) na / o / ao 

B) à / ao / ao 

C) na / ao / o 

D) na / o / o 

E) a / o / ao 

Questão 03 (Peso 1)  

Na inauguração da Policlínica, estiveram presentes várias autoridades, inclusive o Reitor de uma 
Universidade. A alternativa que contém o pronome de tratamento usado para se dirigir de forma 
cerimoniosa aos Reitores de universidades é 

A) Vossa Senhoria 

B) Vossa Excelência 

C) Vossa Eminência 

D) Vossa Reverência 

E) Vossa Magnificência 

Questão 04 (Peso 2)  

Alguém _________ que o atendimento está suspenso, mas ninguém ____________ para desmarcar a 
consulta. Assim, _______________ amanhã no horário combinado. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) me disse / me telefonou / aguardar-lhe-ei 
B) disse-me / telefonou-me / aguardar-lhe-ei 
C) disse-me / me telefonou / aguardarei-lhe 
D) me disse / me telefonou / aguardarei-lhe 
E) me disse / telefonou-me / aguardarei-lhe 

Questão 05 (Peso 2) 

 

Sobre “[...] logo existo”, é correto afirmar que é uma oração coordenada 

A) assindética. 
B) sindética conclusiva. 
C) sindética explicativa 
D) sindética alternativa. 
E) sindética adversativa. 
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Questão 06 (Peso 2) 

Apesar da falta de energia, os atendimentos na policlínica não foram ______________. A equipe de 
manutenção procedeu ____ acionamento do gerador e todos os pacientes agendados _________ 
atendidos. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima 

A) suspensos / o / forão 

B) suspensos / o / foram 

C) suspensos / ao / foram 

D) suspendidos / o / foram 

E) suspendidos / ao / forão 

Questão 07 (Peso 2)  

A alternativa que contém o verbo em destaque conjugado corretamente é 

A) Eu odio chegar atrasado 

B) Eu medio os conflitos entre pais e filhos. 

C) Eles remediam a situação, mas deviam ter prevenido. 

D) Ele medeia o conflito entre trabalhadores e empresários. 

E) Ele ansia pela aprovação do novo tratamento pela ANVISA. 

Questão 08 (Peso 3) 

A ____________ (propósito) é boa, porém o resultado é ______________ (duvidoso). Só saberemos 
após a próxima _______________ (reunião) da Comissão. 

De acordo com o significado apresentado entre parênteses, a alternativa que preenche, correta e 
sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) intensão / incerto/ seção 

B) intenção / incerto / seção 

C) intenção / inserto / cessão 

D) intenção / incerto / sessão 

E) intensão / inserto / sessão 

Questão 09 (Peso 3) 

_____________ uma hora começou a discussão entre os familiares, mas somente agora descobrimos 
o _______________ do conflito: o comportamento negligente de um dos filhos. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Há cerca de / porquê 
B) Há cerca de / porque 
C) A cerca de / por que 
D) A cerca de / porquê 
E) Acerca de / porque 

Questão 10 (Peso 3) 

Considerando as vozes verbais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Voz ativa (   ) Alugam-se muletas. 
(2) Voz passiva (   ) O menino se feriu com a faca. 
(3) Voz reflexiva (   ) O menino foi ferido com a faca. 
  (   ) Os médicos farão um mutirão amanhã. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 3 

B) 1 3 2 1 

C) 2 3 2 1 

D) 2 1 2 3 

E) 3 2 3 1 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1)  

As diretrizes que norteiam os aspectos estruturais e de funcionamento dos Conselhos de Saúde estão 
previstas por meio da Resolução nº453/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Conselho de Saúde tem autonomia para tomar decisões sobre aspectos relacionados ao 
próprio orçamento. 

(   ) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público, exceto quando estiverem 
em pauta temas relacionados a aspectos financeiros. 

(   ) Os Conselhos de Saúde podem buscar auditorias externas e independentes para a verificação 

das contas e atividades do Gestor do Sistema Único de Saúde. 

(   ) A estrutura administrativa e a composição do quadro de pessoal do Conselho de Saúde são 
definidas pelo Poder Executivo da esfera de governo correspondente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
 

Questão 12 (Peso 1)  

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a participação complementar da iniciativa 
privada, quando as disponibilidades de sua rede forem insuficientes para garantir uma adequada 
cobertura assistencial à população de determinada área (BRASIL, 1990). 

Em relação à complementariedade da iniciativa privada no âmbito do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A participação complementar dos serviços privados deve, obrigatoriamente, ser formalizada 
mediante contrato ou convênio. 

(   ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial são estabelecidos pela instituição contratada. 

(   ) Quando há necessidade de recorrer aos serviços da iniciativa privada, as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência para participar do SUS. 

(   ) Os serviços da iniciativa privada contratados possuem normas técnicas e administrativas 
específicas e, dessa forma, não obedecem aos princípios e diretrizes do SUS.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V V F F 
D) V F F V 
E) V F V F 

Questão 13 (Peso 1)  

A participação da comunidade nas questões relacionadas à saúde é garantida por lei, tendo sido 
assegurada desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Os Conselhos de Saúde se 
constituem em instâncias colegiadas que oportunizam a participação e o controle social na construção 
das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2013). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que 

A) as decisões do Conselho de Saúde são sempre tomadas mediante quórum mínimo, considerando 
tratar-se de um espaço democrático. 

B) o Regimento Interno do Conselho de Saúde deve orientar suas ações e ser devidamente aprovado 
pelo correspondente Poder Executivo. 

C) a chamada Mesa Diretora deve promover articulações políticas internas e externas, que garantam 
a intersetorialidade do controle social.  

D) o chamado Plenário se refere ao espaço de deliberação do Conselho e deve realizar reuniões no 
mínimo trimestrais, sendo estas fechadas ao público. 

E) as Comissões e os Grupos de Trabalho são estruturas do Conselho que possuem caráter 
deliberativo e são instituídos de acordo com a necessidade. 
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Questão 14 (Peso 1)  

O princípio da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde defende que o acesso 
“[...] às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede 
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço” (BRASIL, 2011, p. 2).  

Em relação aos aspectos da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados referenciam aqueles considerados 
de menor complexidade e densidade tecnológica. 

(   ) Os serviços de atenção primária, bem como aqueles de atenção de urgência e emergência, e 
de atenção psicossocial são considerados como Portas de Entrada. 

(   ) Os entes federativos podem criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde desde 
que haja justificativa técnica e acordo pactuado nas Comissões Intergestores. 

(   ) Os serviços de atenção primária ocupam papel secundário no que diz respeito ao ordenamento do 
acesso às ações e aos serviços de saúde, por serem de menor complexidade tecnológica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V V F 
E) F V F V 

Questão 15 (Peso 1)  

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde devem nortear todas as ações realizadas em seu 
âmbito, balizando desde a concepção das políticas públicas de saúde até a execução das ações de 
cuidado no cotidiano dos serviços (BRASIL, 2018). 

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) a hierarquização da rede acaba por contribuir para a fragmentação do cuidado ofertado ao trazer a 
divisão do sistema em níveis de atenção. 

B) a equidade visa reduzir as desigualdades, considerando que, embora todos tenham direito aos 
serviços, as pessoas têm necessidades diferentes.  

C) a regionalização propõe que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de 
complexidade, a despeito de critérios epidemiológicos. 

D) a descentralização, enquanto princípio, não tem influência sobre a qualidade dos serviços, nem 
sobre o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.  

E) a universalidade traz o desafio de ofertar serviços e ações de saúde a todos os que necessitem, 
priorizando o tratamento dos agravos às ações preventivas. 

Questão 16 (Peso 2) 

A Lei nº 8.142/1990 tem como objetos principais a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de 
saúde (BRASIL, 1990).  

Sobre as possibilidades de participação da comunidade na gestão do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas que asseguram 
a participação social na gestão do SUS. 

(   ) As decisões tomadas pelo Conselho de Saúde são homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

(   ) O Poder Executivo em cada esfera de governo é o responsável pela aprovação dos regimentos 
das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. 

(   ) Considerando a hierarquia do SUS, é proibida a atuação de membros do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 17 (Peso 2)  

A realização de consórcios públicos pode ser feita com diversos objetivos, desde que sejam observados 
os limites constitucionais e legais por parte dos entes federados participantes (BRASIL, 2007). 

Sobre os possíveis objetivos para se realizar um consórcio público, é correto afirmar que 

A) o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos pode se constituir em 
objetivo de um consórcio público.  

B) os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados deverão se 
consorciar em relação a todos eles. 

C)  a produção de informações ou de estudos técnicos não pode se constituir, por si só, em um objetivo 
para se realizar um consórcio público. 

D) um consórcio pode ser feito visando à prestação de serviços, mas não o fornecimento de bens à 
administração direta ou indireta dos entes consorciados. 

E) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pela União, que deve observar as 
necessidades locais e regionais antes de autorizar o consórcio. 

 

Questão 18 (Peso 2)  

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços. Para que se cumpram os objetivos e 
atribuições inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), todas as ações em seu âmbito devem, 
portanto, observar seus princípios e diretrizes (BRASIL, 1990).  

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) o SUS deve ser organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, 
buscando garantir a integralidade do cuidado ofertado. 

B) os serviços privados contratados ou conveniados, não obedecem diretamente aos princípios e 
diretrizes do SUS, pois são regulados por legislação própria. 

C) a descentralização dos serviços é preconizada e deve ser feita com ênfase para os Estados, já que 
possuem maior capacidade instalada do que os municípios. 

D) a fim de garantir a integralidade da assistência, deve-se manter a fragmentação dos serviços em 
cada nível de atenção, preservando a hierarquização da rede do SUS. 

E) para ampliar a rede de atenção, a organização das ações e serviços no âmbito do SUS deve ser 
pensada de forma a garantir a duplicidade de meios para fins idênticos. 

 

Questão 19 (Peso 2)  

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) é responsável por desenvolver 
sistemas que auxiliam o Ministério da Saúde no processo de fortalecimento e construção do SUS. Tais 
sistemas contribuem, também, para uma atuação qualificada da gestão no âmbito das secretarias 
estaduais e municipais de saúde, sendo que os Sistemas de Regulação estão entre aqueles mais 
importantes (BRASIL, 2018).  

Em relação aos Sistemas de Regulação em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Sistema de Centrais de Regulação é integrado ao Sistema de Informação Ambulatorial, 
embora não permita a criação de relatórios pelo próprio usuário. 

(   ) As informações relativas ao Serviço Móvel de Atendimento de Urgência não são contempladas 
pelos sistemas de regulação devido às especificidades deste serviço. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde contribuem para uma melhor gestão dos recursos nas 
áreas de transplante de órgãos e procedimentos de alta complexidade. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde atendem às funções do SUS voltadas para a otimização 
na alocação e distribuição de recursos hospitalares e ambulatoriais especializados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 20 (Peso 2)  

Os chamados consórcios públicos devem ser contratados mediante a observância das diretrizes 
definidas pela Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2005).  

Sobre a contratação de consórcios públicos, é correto afirmar que 

A) é proibido aos entes federados, que realizam um consórcio, ceder servidores, independente da 
legislação de cada qual. 

B) a União deve participar de todos os consórcios públicos na área da saúde, respeitando a hierarquia 
do sistema de saúde. 

C) para a celebração de um consórcio público, é obrigatória a prévia subscrição dos entes federados 
participantes em um protocolo de intenções.  

D) os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio responderão pessoalmente pelas 
obrigações contraídas pelo consórcio público. 

E) os consórcios públicos na área de saúde são regulamentados por legislação específica, a despeito 
das diretrizes que regulam o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 21 (Peso 3)  

O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e define conceitos fundamentais para a compreensão da lógica de funcionamento 
e da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011).  

Em relação aos conceitos definidos pelo Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As chamadas Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

(   ) O Mapa da Saúde se refere à descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e não pela iniciativa privada. 

(   ) Uma Região de Saúde é constituída por agrupamentos de municípios, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

(   ) A Rede de Atenção à Saúde compreende um conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade decrescente, respeitando a hierarquia do sistema. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) F F V V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 22 (Peso 3)  

As transferências intergovernamentais realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) buscam 
garantir uma distribuição equitativa de recursos financeiros para a realização das ações de saúde 
previstas em cada esfera de governo, contribuindo para que se concretizem os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). 

Sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as 
assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os municípios, ao realizarem consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, ficam 
impedidos de remanejar entre si, parcelas de recursos do FNS. 

(   ) Pelo menos 70% dos recursos do FNS são destinados aos Estados, sendo o restante 
direcionado para os municípios, respeitando a hierarquia do SUS. 

(   ) Os recursos do FNS são utilizados para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal. 

(   ) A apresentação dos relatórios de gestão e a existência do Conselho de Saúde são condições 
essenciais para recebimento de recursos do FNS por Estados e Municípios. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 

B) V F V F 

C) F F V V 

D) F V V F 

E) F V F V 
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Questão 23 (Peso 3)  

Na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, diversos e importantes eventos 
contribuíram para o delineamento e a construção do que viria a ser o atual Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesse contexto, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, desempenhou um 
papel fundamental ao propor a reformulação do sistema nacional de saúde (BRASIL, 1986). 

Em relação às contribuições da 8ª Conferência Nacional de Saúde para a construção do SUS, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Defendeu a integralização das ações de saúde por meio da manutenção de uma dicotomia 
preventiva-curativa. 

(   ) Propôs a criação de um Sistema Único de Saúde que representasse a construção de um novo 
arcabouço institucional através de uma ampla Reforma Sanitária. 

(   ) Propunha a introdução de práticas alternativas de assistência no âmbito dos serviços de saúde, 
possibilitando ao usuário o direito de escolher a terapêutica preferida. 

(   ) Defendeu que o novo sistema deveria ser coordenado por um único Ministério e, dessa forma, 
a unicidade de comando não deveria ser reproduzida nos níveis estadual e municipal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) F V F V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 24 (Peso 3)  

O estudo dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) busca compreender e estabelecer as relações 
entre a maneira como se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde 
de sua população. Um dos modelos clássicos que se propõe a elucidar tais relações foi proposto por 
Diderichsen e Hallqvist em 1988, tendo sido adaptado por Diderichsen, Evans e Whitehead em 2001 
(BUSS; PELEGRINI FILHO, 2007). 

Figura 1_Modelo Diderichsen e Hallqvist 

 
Fonte: Google Imagens (2018) (Adaptado). 

Considerando o modelo de DSS proposto por Diderichsen e Hallqvist (1988) e a figura 1, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Entende-se por “consequências sociais” o impacto que a situação socioeconômica do indivíduo 
e sua família tem sobre a doença. 

(   ) O modelo apresentado enfatiza a estratificação social gerada pelo contexto social, conferindo 
aos indivíduos posições sociais distintas e provocando diferenciais de saúde. 

(   ) Pode-se afirmar que, de acordo com a posição social ocupada pelos diferentes indivíduos, 
aparecem diferenciais, como o de exposição a riscos que causam danos à saúde.  

(   ) O modelo apresentado propõe dispor os DSS em diferentes camadas, contemplando desde os 
determinantes individuais até uma camada mais distal, onde se situam os macrodeterminantes. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é     

A) F V V F 
B) F F V V 
C) F V F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 25 (Peso 3)  

Ao reconhecer a saúde como “direito de todos e dever do Estado”, a Constituição Federal (CF) de 1988 
confere à saúde um local de destaque, quando pensamos em construção de cidadania e na dignidade 
das pessoas. Ao mesmo tempo, corresponsabiliza o Estado, em seu papel de provedor dos meios 
necessários que garantam à população o acesso às ações e aos serviços de saúde. Este foi um passo 
fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com seus princípios e diretrizes 
(BRASIL, 1988).  

Em relação à temática da saúde no âmbito da Constituição Cidadã, é correto afirmar que 

A) cabem ao poder público ou às pessoas jurídicas de direito privado, as ações de regulamentação, 
fiscalização e controle do SUS. 

B) a oferta de um cuidado integral no âmbito do SUS deve ocorrer com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.  

C) a fiscalização e a inspeção de alimentos, bem como de bebidas e água para consumo humano, não 
se constituem em atribuições do SUS, reconhecidas pela CF.  

D) para manter ou expandir a rede de atenção, é permitida a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

E) o sistema de saúde deve ser financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da Seguridade 
Social da União, que faz os repasses para Estados e Municípios. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1)  

O cardápio é uma ferramenta extremamente importante em serviços de alimentação. Quando bem 
planejado, funciona como um catalisador que impulsiona todas as funções operacionais (compra, 
produção e serviço). Existem vários tipos de cardápio disponíveis, o cardápio _____________ é 
considerado ideal para unidades hospitalares, casas de repouso e prisões. Dentre suas vantagens está 
a praticidade, simplificação da previsão e das compras, além da padronização dos procedimentos e o 
uso eficiente dos equipamentos. Contudo, é preciso tomar cuidado para não se tornar monótono.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) cíclico 
B) padrão 
C) estático  
D) seletivo 
E) de uso único 

Questão 27 (Peso 1)  

Dentre os critérios para seleção e aquisição de carnes, as características sensoriais devem sempre ser 
observadas. Sobre as características sensoriais das carnes, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) De maneira geral, a cor adequada da carne é a vermelha escura ou marrom, cor determinada 
pela actina. Alterações na cor da carne podem ser acarretadas por vários problemas, dentre 
eles, a ocorrência de estresse no momento do abate. 

(   ) O sabor e o odor podem ser avaliados em conjunto, e aumentam com a idade do animal. O 
sabor é influenciado também pelo tipo e quantidade de gordura presente em cada espécie e o 
principal problema relacionado a ele é a rancificação de gordura. 

(   ) A maciez da carne é influenciada pela genética e fisiologia do animal, bem como pelo seu 
manejo e alimentação. Também depende da temperatura e velocidade de cocção. Substâncias 
como vinagre, suco de limão e enzimas como bromelina e papaína podem ser usadas para 
promover o amaciamento artificial da carne. 

(   ) A suculência da carne está relacionada à sua capacidade de retenção de sódio e é influenciada 
pelo tempo de congelamento, forma e tempo de preparo. A suculência é mantida pelo baixo teor 
de gordura da carne que estimula a salivação e lubrifica o bolo mastigatório, por isso carnes de 
animais muito velhos ou com alto teor de gordura podem ser menos suculentas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V F F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 28 (Peso 1)  

A metformina é considerada a droga de primeira escolha para o tratamento de pacientes com diabetes 
tipo 2, devido ao seu efeito hipoglicemiante com menor ganho de peso, redução da hemoglobina 
glicosilada e menor custo em relação a outras medicações hipoglicemiantes. No entanto, sua utilização 
vem sendo associada à deficiência de __________________ em uma parcela dessa população. Essa 
deficiência leva ao aumento de seus metabólitos como a homocisteína, que poderia contribuir para o 
aumento do risco de neuropatias periféricas no diabético. Além disso, pode levar à anemia 
megaloblástica e perniciosa.    

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) ferro 
B) tiamina (B1) 
C) piridoxina (B6) 
D) ácido fólico (B9) 
E) vitamina B12 (cianocobalamina) 

Questão 29 (Peso 1) 

Dietas com restrição de gorduras são indicadas para pacientes com dislipidemias. As gorduras são 
empregadas largamente na preparação de alimentos e exercem um importante papel na sua 
lubrificação e preparo, no amaciamento, tempero e melhoria do sabor de alguns alimentos. Reduzir a 
quantidade de gordura ou substituí-la, mantendo a palatabilidade das preparações, se constitui num 
grande desafio para os profissionais envolvidos.  

Sobre os substitutos de gordura disponíveis, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) O uso de substitutos de gordura à base de carboidrato, em virtude do alto poder de associação 
com água, leva à redução da vida de prateleira do produto final. 

(   ) Os substitutos de gordura à base de proteína são comumente usados em panificação e frituras, 
pois são termoestáveis e suportam as altas temperaturas alcançadas nesses processos. 

(   ) Leite desnatado, albumina e gelatina já foram testados como substitutos de gordura em 
sorvetes, queijos, molhos e sobremesas geladas, porém não são usados por não apresentarem 
um resultado final satisfatório. 

(   ) A maioria dos substitutos de gordura são à base de carboidrato, são termoestáveis e simulam 
a textura e a sensação de gordura na boca, melhoram a funcionalidade da gordura 
remanescente e promovem corpo e textura, além de dar volume ao alimento.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V F F F 
C) F V F V 
D) F F F V 
E) F V V F 

Questão 30 (Peso 1)  

A tomografia computadorizada é o método padrão-ouro para avaliar gordura visceral, porém o alto 
custo, a emissão de radiação e a necessidade de um profissional especializado para interpretação 
acabam limitando seu uso na prática clínica.  Existem vários métodos alternativos para predizer gordura 
visceral. Segundo a literatura, um dos mais precisos é ___________________, que prediz melhor o 
acúmulo de gordura visceral do que a circunferência da cintura. Apesar de não haver um consenso 
sobre os pontos de corte para essa medida, os estudos apontam que valores superiores a 20 cm 
significam maior risco para o indivíduo desenvolver doenças metabólicas e cardiovasculares. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) a bioimpedância 
B) o índice de conicidade  
C) o diâmetro abdominal sagital 
D) a razão cintura-quadril 
E) a relação cintura-estatura 
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Questão 31 (Peso 2)  

O __________ é um dos mais importantes elementos-traços essenciais à nutrição humana. Mais de 
80% de sua reserva corporal é encontrada nos ossos e músculos, faz parte de centenas de 
metaloenzimas que participam do metabolismo dos macronutrientes, tem função de cofator enzimático 
e exerce função importante na síntese proteica e na regulação da transcrição do DNA.  É absorvido, 
principalmente, no duodeno e jejuno proximal. Sua deficiência tem se tornado um problema nutricional 
mundial, afetando países desenvolvidos e em desenvolvimento, podendo induzir retardo de 
crescimento, prejuízo nas funções cognitivas, dificuldade de cicatrização e alterações imunológicas.   

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Ferro 
B) Zinco 
C) Cálcio 
D) Selênio 
E) Magnésio 

Questão 32 (Peso 2)  

Sobre a dietoterapia das doenças renais, analise as assertivas a seguir. 

Em pacientes com doença renal crônica, uma dieta com maior proporção de fontes vegetais (mais da 
metade da proteina de origem vegetal) tem sido associada a melhores desfechos clínicos. Intervenções 
nutricionais e farmacológicas, incluindo dietas ricas em fibras ou vegetarianas, estão sendo testadas a 
fim de controlar os sintomas urêmicos e retardar a progressão da doença 

PORQUE 

alimentos à base de plantas contêm menores quantidades de ácidos graxos saturados, proteínas e 
fósforo absorvível do que a carne. Geram menos ácido e são ricos em fibras e ácidos graxos 
monoinsaturados e poli-insaturados, magnésio, potássio e ferro. A proteína vegetariana é menos 
fermentável e tem alto teor de fibras, aumentando o peristaltismo e o número de evacuações, além de 
estar associada a menores produção, toxicidade e absorção da toxina urêmica. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas. 
B) a primeira é falsa e a segunda verdadeira. 
C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira. 

Questão 33 (Peso 2)  

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das doenças Crônicas não Transmissíveis 
(DCNT) no Brasil 2011-2022 (Ministério da Saúde, 2011) tem como objetivo promover o 
desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas 
em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de risco, e fortalecer os serviços 
de saúde voltados às doenças crônicas. Doze metas nacionais foram propostas nesse documento, no 
que diz respeito a alimentação e nutrição. Fazem parte dessas metas:  

A) reduzir a ingestão de açúcares, promover a perda de peso e estimular o consumo de frutas e 
oleaginosas. 

B) reduzir a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes; deter o crescimento da obesidade 
em adultos; reduzir as prevalências de consumo nocivo de álcool; aumentar o consumo de frutas e 
hortaliças e reduzir o consumo médio de sal. 

C) reduzir a ingestão de açúcar, gordura, glúten e lactose e reduzir a prevalência da obesidade em 
todos os extratos da sociedade. 

D) estimular o consumo de leite e derivados na forma desnatada; reduzir a incidência de hipovitaminose 
A e anemia ferropriva e estimular o aleitamento materno. 

E) incentivar o aleitamento materno e a alimentação complementar adequada, promover a adequação 
na rotulagem dos alimentos e divulgar o Guia Alimentar para a população brasileira.  
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Questão 34 (Peso 2) 

Paciente adulto procura consultório de nutrição com história de perda aguda e involuntária de peso de 
etiologia a esclarecer. Peso atual de 68 Kg, peso usual de 83 Kg, altura 172 cm. Ao inquérito alimentar, 
observa-se ingestão proteica de 0,65 g de proteína por Kg/dia. Para este paciente, a recomendação é 
de 1,2 g/Kg/dia. A quantidade de proteína, em gramas, que deve ser oferecida via suplementação 
nutricional oral para garantir a oferta adequada de proteína a esse paciente é 

A) 37,4 
B) 44,2  
C) 45,6 
D) 53,9 
E) 81,6  

Questão 35 (Peso 2) 

Com o aumento da prevalência da obesidade e a escassez de medicações para seu tratamento, 
inúmeras alternativas heterodoxas e suplementos nutricionais surgiram no mercado com a alegação 
de contribuir para a perda de peso.  Algumas dessas substâncias são discutidas nas Diretrizes 
Brasileiras de Obesidade (2016).  

Sobre as informações contidas nesse documento, é correto afirmar que 

A) o uso de cafeína, chá verde, guaraná e capsaicina deve ser indicado para perda de peso, exceto 
para pacientes hipertensos.  

B) a acupuntura, por meio do estímulo do ramo auricular do nervo vagal, aumenta o tônus do músculo 
liso do estômago, suprimindo o apetite. Por isso, sugere-se seu uso no tratamento da obesidade, 
inclusive o serviço deve, obrigatoriamente, ser oferecido pelo SUS. 

C) os efeitos antiobesidade do ácido linoleico conjugado (ALC) foram comprovados em humanos nas 
duas últimas décadas. O ALC é capaz de promover redução da ingestão alimentar, deposição da 
gordura corporal e aumento do gasto energético, independentemente da composição da dieta.  

D) o picolinato de cromo, derivado orgânico composto de cromo trivalente e ácido picolínico, observado 
em muitas fórmulas para emagrecimento, pode ajudar na redução de peso, uma vez que aumenta 
a saciedade por meio da ativação serotoninérgica, estimulando a síntese proteica e o gasto 
energético.  

E) a garcinia cambogia contém ácido hidroxicítrico, que inibe a clivagem enzimática do citrato. Sob 
alegação de aumentar a taxa de síntese hepática de glicogênio e inibir o apetite e a estocagem de 
gordura corporal tem sido prescrita no tratamento da obesidade. Não se encontra na literatura, 
apesar disso, evidencias cientificas convincentes para este fim.  

Questão 36 (Peso 3)  

É consenso o papel relevante da alimentação no risco de desenvolver diabetes tipo 2, bem como no 
manejo da doença após instalada. O carboidrato é o nutriente que exerce maior influência na resposta 
glicêmica.  

Considerando as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018) sobre o carboidrato no 
manejo do diabetes tipo 2, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Apesar de largamente difundida, a contagem de carboidratos não é reconhecida como uma 
ferramenta útil no tratamento do diabetes. 

(   ) Evidências clínicas e científicas mostram que indivíduos com diabetes devem ingerir 10 a 20% 
menos carboidrato do que a população geral. 

(   ) A ingestão diária recomendada de carboidratos totais para portador de diabetes deve ser de 45 
a 60% do valor calórico total/dia, nunca menor do que 130 g/dia. 

(   ) A hipoglicemia leve (50 a 70 mg/dL) deve ser tratada com 15 gramas de carboidratos, enquanto 
a hipoglicemia grave (<50 mg/dL) deve ser tratada com 30 gramas de carboidrato. 

(   ) A contribuição da atividade física para o controle do diabetes é indiscutível; no entanto, 
planejada ou não, ela é uma das causas mais comuns de hipoglicemia no indivíduo diabético.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F V 
B) V F F V F 
C) F V F V F 
D) F F V V V 
E) F V F F V 
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Questão 37 (Peso 3)  

Gorduras são substâncias insolúveis em água, formadas, normalmente, por produtos de condensação 
entre o glicerol e os ácidos graxos ou triacilgliceróis. De maneira geral, recomenda-se o consumo 
moderado de gorduras, porém é importante lembrar sua relevância em toda a cadeia alimentar e seu 
papel fundamental para uma boa saúde, uma vez que fornecem energia, ácidos graxos essenciais e 
são veículos de vitaminas lipossolúveis e antioxidantes.   

Baseado no conhecimento atual sobre as gorduras e seu papel na saúde cardiovascular, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) Para o tratamento da hipercolesterolemia, recomenda-se no máximo 7% das calorias na forma 
de ácidos graxos saturados. 

(   ) Se o organismo humano necessitar de ácidos graxos em períodos em que estes não são 
consumidos adequadamente, eles podem ser sintetizados a partir de carboidratos e proteínas, 
com exceção daqueles considerados essenciais. 

(   ) As oleaginosas são importantes fontes de lipídios, principalmente de ácidos graxos 
monoinsaturados. Têm recebido muita atenção em virtude da baixa proporção de ácidos 
graxos saturados em relação a de monoinsaturados. 

(   ) Ácido linoleico e alfa-linoleico são ácidos graxos considerados, condicionalmente, essenciais. 
Na presença de algumas doenças, quando o corpo não os produz, devem ser consumidos 
diariamente para evitar carências nutricionais. Óleo de coco e de palma representam as 
principais fontes na alimentação humana. 

(   ) Os fitoesteróis, presentes naturalmente em óleos e gorduras de origem vegetal, por sua 
similaridade estrutural com o colesterol, reduzem a sua absorção e aumentam a sua excreção 
fecal. Porém, para que esse efeito seja significativo, são necessárias doses bem superiores 
àquelas naturalmente presentes nos óleos vegetais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V F 
B) V V V F V 
C) V F V F F 
D) F V V V V 
E) F V F F V 

 

Questão 38 (Peso 3)  

A desnutrição é um importante problema de saúde pública nos países em desenvolvimento. O 
monitoramento do estado nutricional é uma ferramenta fundamental para avaliação das condições de 
saúde, sobretudo em crianças. Para crianças de até cinco anos, recomenda-se a mensuração de 
medidas antropométricas e a comparação destas variáveis com curvas ou padrões de referência, 
obtendo assim três conhecidos índices antropométricos: 

A) peso para idade, estatura para idade e peso para estatura. 
B) peso para idade, altura para idade e índice de massa corporal. 
C) circunferência do braço, prega cutânea tricipital e índice de massa corporal. 
D) peso para idade, estatura para idade e índice de massa corporal para idade. 
E) prega cutânea tricipital, circunferência da cintura e índice de massa corporal. 

 

Questão 39 (Peso 3)  

A quantidade de gordura corporal e sua distribuição devem ser levadas em consideração na avaliação 
clínica de qualquer indivíduo, principalmente naqueles com sobrepeso ou obesidade. A 
__________________ reflete bem o conteúdo de gordura visceral e também se associa muito à gordura 
corporal total. Não existe consenso quanto ao local da avaliação. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), deve-se realizar a medida com o indivíduo em posição supina, após uma inspiração 
profunda, ao final da expiração.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) razão cintura quadril 
B) razão cintura estatura 
C) circunferência cervical  
D) circunferência do tronco  
E) circunferência abdominal 
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Questão 40 (Peso 3)  

O consumo excessivo de carboidratos está relacionado à redução da qualidade nutritiva da dieta, 
aumento do peso e maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, por isso estes devem 
ser consumidos com moderação.  

Considerando os tipos de açúcares e similares disponíveis no mercado, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

(1) Mascavo 
 

(   ) Produzido sem qualquer aditivo químico, tanto na fase agrícola quanto na 
industrial. Pode ser do tipo claro ou dourado. 

(2) Orgânico 
 

(   ) Instável, empedra com facilidade. Retirado diretamente do melado de 
cana, não é lavado e não passa por processo de purificação. 

(3) Demerara 
 

(   ) Obtido nas primeiras extrações da cana-de-açúcar, composto, 
principalmente, por sacarose, possuindo, também, glicose e frutose. 

(4) Açúcar invertido 
 

(   ) Obtido através da hidrólise do açúcar, apresenta-se, geralmente, na forma 
de xarope, naturalmente presente no mel. Industrialmente, é usado na 
produção de balas, sucos, isotônicos e sorvetes. 

(5) Xarope de glicose 
 

(   ) Obtido da hidrólise do amido de milho, usado em produtos de panificação, 
geleias e licores. Sua composição varia de acordo com grau de hidrolise. 
Normalmente, contém dextrina, maltose e glicose. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 2 4 5 
B) 2 1 3 5 4 
C) 2 3 1 4 5 
D) 3 2 4 5 1 
E) 4 3 5 1 2 

 


