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Nutricionista 

Língua Portuguesa 
 
Questão 01) 
“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, 
estes não invejam o juízo e a prudência dos 
velhos: uns conhecem o que perderam, os outros 
desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de 
Maricá) 
Assinale a alternativa que representa a colocação 
pronominal do vocábulo em destaque: 
 
A) Mesóclise. 
B) Prosopopeia. 
C) Próclise. 
D) Metonímia. 
E) Ênclise. 
 
Questão 02) 
Indique a frase INCORRETA de acordo com a 
norma culta: 
 
A) Vitor comprou algumas couves-flores para o 

restaurante. 
B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro. 
C) O bíceps direito do paciente está distendido.  
D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são 

muito comuns.  
E) Cuidado com os degraus molhados!  
 
Questão 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a 
palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de 
sentidos. Como denominamos esse efeito? 
 
A) Sinonímia. 
B) Polissemia. 
C) Hiponímia. 
D) Hipérbole. 
E) Hiperonímia. 
 
 
Questão 04) 
Assinale a alternativa cuja grafia está 
INCORRETA, segundo o Novo Acordo 
Ortográfico. 
 
A) Fiéis. 
B) Paranoico. 
C) Anti-herói. 
D) Feiura. 
E) Conteiner. 

Leia o texto a seguir para responder às 
questões 5, 6 e 7. 
 
“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha 
recusava-os todos por causa do seu mau estado 
de saúde. 
Foi uma verdadeira calamidade. 
Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas 
pessoas achavam que a doença devia ser interna, 
muito interna, profundamente interna, visto que lhe 
não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos 
caluniados!) foram a explicação que geralmente 
se deu à singular moléstia da moça. 
Três meses correram assim, sem que a doença de 
Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. 
Os esforços do médico não podiam ser maiores; 
de dois em dois dias uma receita. Se a doente se 
esquecia do seu estado e estava a falar e a corar 
como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a 
lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo 
entregando-se à mais prudente inação.”  
(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, 
Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal 
das Famílias, setembro de 1875.) 
 
Questão 05) 
Qual das informações a seguir está CORRETA de 

acordo com o texto? 
 
A) A doença da moça começou a melhorar antes 

de três meses de tratamento. 
B) O tema central do trecho citado é uma 

calamidade. 
C) A viuvinha recusava todos os cuidados 

médicos. 
D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, 

profundamente interna”, há uma repetição 
desnecessária do adjetivo. 

E) “Prudente inação” significa um estado de falta 
de força ou estímulo para atuar em momento 
de cautela.  

 
Questão 06) 

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º 
e 3º parágrafos): 
 
I. É defectivo. 
II. Indica fenômeno da natureza.  
III. Não é impessoal. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 

 
A) I e III. 
B) I, II e III.  
C) Apenas I.  
D) Apenas II. 
E) Apenas III. 
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Questão 07) 
Indique a alternativa em que o vocábulo NÃO é 

formado por sufixação: 
 
A) Verdadeira. 
B) Inação. 
C) Profundamente. 
D) Viuvinha. 
E) Caluniados. 
 
Questão 08) 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente, de acordo com a norma 
culta: 
 
A) Pretensão, analisar, consiliar. 
B) Excesso, ancioso, siso. 
C) Exceção, preveem, abcesso. 
D) Excesso, torsão, ironizar. 
E) Forceps, empecilho, obcecado.  
 
Questão 09) 

Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
I. A opinião do presidente _______ do esperado.  
II. Um _______ pediatra foi demitido.  
III. Muitos comerciais de televisão irritam o 
_______.  
IV. A _______ de neurologia do hospital estava 
desfalcada.  
 
A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador;  

IV. seção. 
B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador;  

IV. sessão. 
D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. seção. 
E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
 
Questão 10) 
Na frase “Dicas para que emagreça mesmo que 
coma de tudo”, as conjunções destacadas 
indicam, respectivamente: 
 
A) Consecução e conformidade. 
B) Causa e condição. 
C) Finalidade e condição. 
D) Causa e conformidade. 
E) Finalidade e concessão. 
 
 

 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 
Questão 11) 
Os monossacarídeos atravessam as células da 
mucosa e da corrente sanguínea pelos capilares 
das vilosidades, e são carreados pela veia porta 
para o fígado. 
Leia as afirmativas e indique se V (verdadeira) ou 
F (falsa). 
 

(   ) 
Em baixas concentrações, a glicose e a 
galactose são absorvidas por transporte 
passivo. 

(   ) 

Em concentrações luminais mais elevadas 
de glicose, o GLUT 2 se torna o principal 
transportador facilitador para a célula 
intestinal. 

(   ) 
A frutose é transportada por transportador 
de glicose GLUT 5. 

(   ) 
O GLUT 5 transporta tanto glicose quanto 
frutose pelas membranas das células 
intestinais para o sangue. 

  

A sequência CORRETA é: 
 
A) F, V, V, F;  
B) F, V, V, V; 
C) V, V, F, F; 
D) F, F, V, F 
E) V, F, F, V. 
 
Questão 12) 
A fisiologia gastrointestinal humana permite uma 
digestão bastante efetiva e absorção de grandes 
quantidades das fontes proteicas ingeridas. Em 
relação à digestão de proteínas, analise as 
assertivas abaixo:  
 
I) Ao contrário de outras enzimas proteolíticas, a 
pepsina digere colágeno, a principal proteína do 
tecido conjuntivo.  
II) O contato do quimo com a mucosa intestinal 
estimula a liberação de pepsina, uma enzima que 
transforma o tripsinogênio pancreático inativo em 
tripsina ativa.   
III) A carboxipeptidase é uma das enzimas 
pancreáticas que participam na digestão da 
proteína.  
IV) A fase final da digestão de proteínas ocorre na 
borda em escova, na qual alguns dos di e 
tripeptídeos são hidrolisados em seus 
aminoácidos constituintes pelas hidrolases de 
peptídeos.  
     
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) I, III e IV, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I e III, apenas. 
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Questão 13) 
Correlacione as colunas 1 e 2: 

 

Coluna 1 Coluna 2 

1. Raquitismo (   ) deficiência de niacina.       

2. Beribéri (   ) deficiência de vitamina D.  

3. Pelagra (   ) deficiência de tiamina.  
 

A sequência CORRETA é: 
 
A) 3, 2, 1; 
B) 1, 2, 3; 
C) 2, 3, 1; 
D) 3, 1, 2; 
E) 2, 1, 3. 
 
Questão 14) 
A hemocromatose é uma doença hereditária, em 
que os pacientes absorvem excessivamente 
através do intestino o seguinte micronutriente: 
 
A) Cromo; 
B) Cobre; 
C) Cálcio; 
D) Manganês; 
E) Ferro. 
 
Questão 15) 

Os frutanos têm propriedades prebióticas, sendo 
considerados como fibras funcionais. As principais 
fontes de frutanos incluem: 
 
A) Aveia, goma-guar, alho; 
B) Trigo, cebola, banana; 
C) Cevada, algas marinhas, maçã; 
D) Chicória, tomate, goma-guar; 
E) Cebola, maçã, feijão. 
 
Questão 16) 
Eletrólitos existem como íons em fluidos corporais, 
estando distribuídos por todos os fluidos do corpo. 
Os principais eletrólitos extracelulares são: 
 
A) Sódio, cálcio, magnésio e fosfato; 
B) Potássio, magnésio, cálcio e fosfato; 
C) Sódio, cálcio, cloreto e bicarbonato; 
D) Bicarbonato, cloreto, potássio e fosfato; 
E) Magnésio, potássio, bicarbonato e sódio. 
 
Questão 17) 

Os hormônios produzidos na gestação são 
responsáveis pelas modificações corporais nas 
gestantes. O hormônio que reduz as proteínas 
séricas, causa hiperpigmentação cutânea, modifi-
cações no metabolismo glicídico e diminui o 
apetite na segunda metade da gestação é: 
 
 
 
 
 

A) Hormônio de crescimento; 
B) Gonadotrofina coriônica humana; 
C) Progesterona; 
D) Estrogênio; 
E) Tireoxina. 
 
Questão 18) 
O padrão de crescimento infantil é um importante 
indicador para avaliar o estado de saúde e 
nutrição de crianças. Em relação à avaliação 
nutricional de crianças, é INCORRETO afirmar 
que: 
 
A) A estatura é um importante método para o 

diagnóstico de déficit linear, refletindo os 
efeitos cumulativos de eventos anteriores 
possivelmente melhor do que qualquer outra 
medida; 

B) Em média, a criança triplica seu peso de 
nascimento ao final do primeiro ano de vida;    

C) A medida da dobra cutânea tricipital é utilizada 
para estimar a quantidade de massa magra 
corporal em crianças; 

D) A circunferência cefálica pode ser usada como 
um índice de desnutrição crônica durante os 
primeiros 24 meses de vida; 

E) O índice antropométrico peso para idade é o 
mais utilizado para avaliar ou monitorar o 
estado nutricional de crianças. 

 
Questão 19) 
A influência dos ácidos graxos ingeridos sobre os 
fatores de risco das doenças cardiovasculares tem 
sido amplamente demonstrada. Em relação aos 
efeitos dos ácidos graxos, analise as assertivas 
abaixo: 
 
I) Os ácidos graxos saturados de cadeia longa 
mirístico e palmítico estão associados à elevação 
da concentração plasmática de colesterol. 
II) O ácido graxo saturado de cadeia longa 
esteárico é neutro em seus efeitos sobre o 
colesterol. 
III) Os ácidos graxos monoinsaturados não afetam 
significativamente os níveis de colesterol total 
circulantes. 
 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) II e III, apenas; 
B) I e II, apenas; 
C) I e III, apenas; 
D) I, apenas; 
E) todas estão corretas. 
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Questão 20) 
O tratamento não medicamentoso da Hipertensão 
Arterial envolve medidas nutricionais que 
dependem da adoção de um plano alimentar 
saudável e sustentável.  
Leia as afirmativas e indique se V (verdadeira) ou 
F (falsa). 
 

(   ) 

A ingestão de 1 a 2 g/dia de 
eicosapentaenoico (EPA) + docosaexaenoi-
co (DHA) reduz apenas a pressão arterial 
sistólica. 

(   ) 
O limite de consumo diário de sódio em 2,0 
g está associado à diminuição da pressão 
arterial. 

(   ) 

O consumo de café em doses habituais 
está associado com maior incidência de 
hipertensão arterial e com elevação da 
pressão arterial. 

  
A sequência CORRETA é: 
 
A) F, V, F; 
B) V, V, V; 
C) V, F, V; 
D) V, V, F; 
E) F, F, V. 
 
Questão 21) 
A fisiopatologia da doença do refluxo 
gastroesofágico (DRGE) é complexa, sendo a 
pressão reduzida do esfíncter esofágico inferior 
um dos mecanismos subjacentes considerado 
mais comum. Os alimentos carminativos que 
podem diminuir a pressão do esfíncter esofagiano 
inferior e que devem ser evitados na DRGE são: 
 
A) Canela; alho; 
B) Melissa; gengibre; 
C) Menta; hortelã; 
D) Gengibre; menta; 
E) Alho; hortelã. 
 
Questão 22) 

O cuidado nutricional é imperativo em pacientes 
com encefalopatia hepática. 
Leia as afirmativas e indique se V (verdadeira) ou 
F (falsa). 

 

(   ) 

As proteínas vegetais e a caseína podem 
melhorar o estado mental comparadas com 
a proteína da carne em pacientes com 
encefalopatia hepática. 

(   ) 

O aumento das concentrações séricas dos 
aminoácidos valina, leucina e isoleucina 
pode contribuir para o desenvolvimento da 
encefalopatia hepática. 

(   ) 
Na terapia clínica nutricional, os probióticos 
e os simbióticos podem ser utilizados para 
tratar a encefalopatia hepática. 

A sequência CORRETA é: 
 
A) V, V, V; 
B) V, F, V; 
C) V, F, F; 
D) F, V, F; 
E) F, F, V. 
 
Questão 23) 
Em pacientes cuja taxa de filtração glomerular 
(TFG) seja menor que 25mL/min e que ainda não 
tenham iniciado a diálise, a recomendação é de 
que devam manter o consumo de proteína e de 
ingestão calórica diários, respectivamente, em:  
 
A) 0,6 g/kg de proteína; 35 kcal/kg; 
B) 0,8 g/kg de proteína; 30 kcal/kg; 
C) 35 kcal/kg; 1,0 g/kg de proteína; 
D) 0,5 g/kg de proteína; 30 kcal/kg; 
E) 0,6 g/kg de proteína; 25 kcal/kg. 
 
Questão 24) 

A Nutrição Enteral consiste na alimentação de 
nutrientes no sistema gastrointestinal por meio de 
sonda ou cateter. Em relação à terapia nutricional 
enteral, analise as assertivas abaixo: 
 
I) A escolha do acesso enteral depende, entre 
outros fatores, da duração prevista para a 
alimentação enteral e da anatomia do paciente.  
II) A alimentação nasogástrica por bolus é um 
método de administração antigo e já em desuso 
na prática clínica.  
III) Estado comatoso e gastroparesia grave são 
condições que indicam a necessidade de 
utilização de terapia de nutrição enteral.  
 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) II e III, apenas; 
B) I e II, apenas; 
C) todas estão corretas; 
D) I, apenas; 
E) I e III, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6 

 
Nutricionista 

Questão 25) 
As deficiências de micronutrientes são comuns em 
pessoas com infecção pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), e podem afetar a 
função imunológica e levar à progressão da 
doença. Assim, o tratamento nutricional destes 
pacientes deve objetivar corrigir os níveis séricos 
dos micronutrientes depletados. Os 
micronutrientes cuja deficiência leva ao 
enfraquecimento do sistema imunológico e ao 
estresse oxidativo, respectivamente, são:  
 
A) Cobre e manganês; 
B) Selênio e manganês; 
C) Zinco e manganês; 
D) Cobre e selênio; 
E) Zinco e selênio. 
 
Questão 26) 
A gota é um distúrbio do metabolismo das purinas, 
em que níveis anormalmente elevados de ácido 
úrico se acumulam no sangue. Dos alimentos a 
seguir, aqueles que são considerados ter um 
conteúdo de purina insignificante são: 
 
A) Leite, café e pão branco; 
B) Leite, levedura e café; 
C) Pão branco, café e sardinha; 
D) Feijão, sardinha e margarina; 
E) Leite, levedura e pão branco. 
 
Questão 27) 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP) foi criado para contribuir para a 
qualificação do cuidado em saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde do território 
nacional. São consideradas ações desenvolvidas 
para implementação do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente, EXCETO: 
 
A) Promover mecanismos de comunicação social 

voltada aos profissionais, usuários de serviços 
de saúde e sociedade, para divulgar e 
promover a segurança do paciente; 

B) Elaborar e apoiar a implementação de 
protocolos, guias, manuais e outros materiais 
de segurança do paciente; 

C) Desenvolver ações isoladas nos municípios e 
estados na promoção da cultura de 
Segurança do Paciente; 

D) Estabelecer metas e indicadores de avaliação 
das ações de segurança do paciente; 

E) Estabelecer parcerias com organismos 
internacionais com o objetivo de promover 
articulação e intercâmbio entre países para 
fortalecimento do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente. 

 
 
 

Questão 28) 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à 
reorganização da atenção básica no País, de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde. Um ponto importante é o estabelecimento 
de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde 
da Família). A Estratégia da Saúde da Família 
define que a equipe multiprofissional deve ser 
composta, no mínimo, pelos seguintes 
profissionais, EXCETO: 

 
A) Médico Generalista, ou Especialista em Saúde 

da Família, ou Médico de Família e 
Comunidade; 

B) Enfermeiro Generalista ou Especialista em 
Saúde da Família; 

C) Auxiliar ou Técnico de Enfermagem; 
D) Agentes Comunitários de Saúde;  
E) Nutricionista Generalista ou Especialista em 

Saúde da Família.  
 
Questão 29) 

O preparo de alimentos em técnica dietética deve 
assegurar valor nutritivo adequado, boa 
digestibilidade e agradável palatabilidade. Em 
relação aos métodos de divisão dos alimentos 
com separação de partes, para se separar um 
sólido de um líquido aplica-se o processo de: 
 
A) Decantar; 
B) Espremer; 
C) Destilar; 
D) Pelar; 
E) Peneirar 
 
Questão 30) 

Os métodos de conservação de alimentos têm o 
objetivo deter os processos capazes de 
deterioração dos alimentos,  aumentando sua vida 
útil e mantendo suas características 
organolépticas. O processo de conservação de 
alimentos por calor, onde ocorre aquecimento de 
forma descontínua (60 – 90ºC) em recipiente 
fechado por alguns minutos e repete por várias 
vezes (3 a 12), para destruir todos os 
microrganismos é: 
 
A) Tindalização; 
B) Branqueamento; 
C) Pasteurização; 
D) Esterilização; 
E) Defumação. 
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Conhecimento de Saúde 

Questão 31) 

Considere as seguintes afirmações e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) 

foram a primeira modalidade de seguro de 
saúde oferecida no Brasil para a população em 
geral.  

II – O movimento que originou a Reforma Sanitária 
brasileira na década de 70 foi impulsionado 
pela concepção da determinação social da 
saúde e, por isso, defendia a construção de um 
modelo de saúde centrado na atenção médica 
e hospitalar. 

III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço 
jurídico ao que se refere aos serviços de saúde 
e às ações para promoção, proteção e 
recuperação da saúde como direito de todos. 

IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde 
está inserida em uma lógica de Seguridade 
Social, em conjunto com as políticas de 
Previdência e Assistência Social. 

 
A) I e II estão corretas. 
B) I e III estão corretas. 
C) II e III estão corretas. 
D) II e IV estão corretas. 
E) III e IV estão corretas. 
 
Questão 32) 

Considerando os níveis de prevenção e suas 
ações, relacione as colunas abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

1 - Promoção 
à saúde. 

 
(   ) Rastreio de câncer de 
mama. 

2 - Proteção 
específica.  

 (   ) Imunização. 

3 - Prevenção 
secundária.   

(   ) Reinserção social de 
portador de transtorno 
mental.  

4 - Prevenção 
terciária. 

 (   ) Alimentação adequada. 

 
A) 3 – 2 – 4 – 1; 
B) 2 – 3 – 1 – 4; 
C) 4 – 1 – 3 – 2; 
D) 3 – 4 – 1 – 2; 
E) 4 – 2 – 3 – 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 33) 
Considerando princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa com a sequência 
CORRETA: 
 

1 – Integralidade 
2 – Equidade 
3 – Hierarquização 
4 – Regionalização 
5 – Descentralização 

6 – Universalidade 

 
(   ) no Brasil, houve clara opção preferencial 

pela municipalização da saúde; 
(   ) a atenção à saúde inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos; 

(   ) quanto mais bem estruturado for o fluxo 
de referência e contra referência entre os 
serviços de saúde, melhor a eficiência e 
eficácia dos mesmos; 

(   ) é o acesso às ações e serviços de saúde 
garantida a todas as pessoas; 

(   ) reconhecer que existem disparidades 
sociais e regionais, e atuar de forma a 
minimizá-las; 

(   ) cada serviço de saúde possui uma área 
de abrangência e tem responsabilidade 
sanitária pela saúde daquela população. 

 
A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3; 
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4; 
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;  
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4; 
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3. 
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Questão 34) 
Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a 
participação da sociedade no Sistema Único de 
Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso 
nas sentenças abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
 

 as Conferências de Saúde ocorrem a cada 
quatro anos em todos os níveis de gestão, 
e são compostas por usuários e gestores; 

 as Conferências de Saúde avaliam a 
situação de saúde e propõem as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes; 

 os Conselhos de Saúde são órgãos 
permanentes e não deliberativos que 
fazem parte da estrutura das secretarias 
de saúde dos municípios, estados e do 
governo federal; 

 as atividades do Controle Social são 
desenvolvidas para fiscalizar e 
acompanhar as ações e políticas de saúde 
no SUS; 

 o Controle Social determina as ações 
prioritárias que serão desenvolvidas, bem 
como, as regras de repasse financeiro da 
federação para os estados e municípios. 

 
A) V – F – V – F – V; 
B) F – V – V – F – F; 
C) F – V – F – V – F; 
D) F – F – V – V – V; 
E) V – F – V – V – F. 
 
Questão 35) 

É possível prover ações e serviços de saúde com 
garantia de acesso equânime, atenção integral, de 
qualidade, humanizada e em tempo adequado, 
através de: 
 
A) Desenvolvimento de serviços especializados 

de referência; 
B) Organização e desenvolvimento das redes de 

atenção à saúde; 
C) Implantação de protocolos internacionais de 

classificação de risco; 
D) Organização de campanhas de prevenção a 

agravos de saúde; 
E) Realização de busca ativa pelas equipes de 

saúde. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Questão 36) 
A vigilância epidemiológica tem como uma de 
suas principais tarefas a notificação de casos. 
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas com relação à notificação de uma 
doença ou agravo, e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 
 deve-se notificar a simples suspeita da 

doença; 
 a notificação tem caráter sigiloso; 
 a ocorrência de casos novos de uma 

doença ou agravo (transmissível ou não) 
indica que a população não está sob risco; 

 os casos de violência contra a mulher que 
forem atendidos em serviços de saúde, 
públicos ou privados, podem ser 
notificados, caso a usuária permita; 

 a vigilância epidemiológica e a vigilância 
em saúde contribuem para o planejamento 
e a tomada de decisões dos gestores da 
saúde em nível federal, estadual e 
municipal.  

 
A) V – V – F – F – V; 
B) F – V – V – F – V; 
C) F – F – V – V – F;  
D) V – V – F – V – V; 
E) F – V – F – V – F.  
 
Questão 37) 

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as 
assertivas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Inclui a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis, e não abrange a vigilância de 
doenças e agravos não transmissíveis;  

B) As emergências epidemiológicas colocam-se 
em nível de atenção terciária tão somente, em 
face de sua complexidade; 

C) Um importante foco da ação de Vigilância em 
Saúde está no controle dos agravos por meio 
do diagnóstico e tratamento das pessoas 
doentes, interrompendo a cadeia de 
transmissão; 

D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental 
abrangem apenas os fatores biológicos do 
meio ambiente que possam promover riscos à 
saúde humana, tais como animais 
peçonhentos e insetos vetores de doenças; 

E) A Vigilância Epidemiológica consiste no 
conjunto de ações públicas que visam à 
detecção ou à prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde coletiva, excluída a 
compreensão dos agravos individuais. 

 
 



 

 
9 

 
Nutricionista 

Questão 38) 
O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de 
reformas institucionais do Sistema Único de 
Saúde. Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Redefine as responsabilidades de cada gestor 

em função das necessidades dos serviços de 
saúde, na busca de desonerar os municípios; 

B) A implementação se dá de forma obrigatória 
para os municípios, estados e união, através 
do Termo de Compromisso de Gestão, que 
estabelece metas e compromissos para os 
municípios, sendo renovado há cada quatro 
anos;  

C) Promove inovações nos processos e 
instrumentos de gestão, visando alcançar 
maior economicidade, descentralização e 
compartimentalização do Sistema Único de 
Saúde; 

D) Entre as prioridades definidas estão a redução 
da mortalidade infantil e materna, o controle 
das doenças emergentes e endemias, e a 
redução da mortalidade por câncer de colo de 
útero e da mama; 

E) As formas de transferência dos recursos dos 
estados e municípios para federação 
passaram a ser integradas em blocos de 
financiamento, sendo eles: Atenção Básica, 
Média e Alta Complexidade da Assistência, 
Vigilância em Saúde, Assistência 
Farmacêutica e Gestão do SUS. 

 
Questão 39) 
Considerando a Portaria n° 3.194/2017, que 
dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento 
das Práticas de Educação Permanente em Saúde 
no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Promove a formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores no SUS, a partir dos problemas 
cotidianos referentes à atenção à saúde e à 
organização do trabalho em saúde; 

B) Contribui para a elaboração de estratégias 
que visam qualificar a atenção e a gestão em 
saúde, tendo a Atenção Básica como 
coordenadora do processo; 

C) Fortalece a participação do controle social no 
setor, de forma a produzir impacto positivo 
sobre a saúde individual e coletiva; 

D) Promove a articulação intra e interinstitucional, 
de modo a criar compromissos entre as 
diferentes redes de gestão, de serviços de 
saúde e educação e do controle social, com o 
desenvolvimento de atividades educacionais e 
de atenção à saúde integral;  

E) Estimula o planejamento, execução e 
avaliação dos processos formativos, 
impedindo a participação das instituições de 
ensino. 

Questão 40) 
Os Sistemas de Informações de Saúde 
desempenham papel relevante para a organização 
dos serviços. Analise as sentenças a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I – Os Sistemas de Informações de Saúde 

possibilitam a avaliação permanente da 
situação de saúde da população e dos 
resultados das ações de saúde executadas. 

II – O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) fornece dados para a 
análise do perfil da morbidade. 

III – O Sistema de Informação de Mortalidade 
(SIM) fornece dados sobre mortalidade no 
país, de forma abrangente. 

 
A) I e II estão corretas; 
B) I e III estão corretas; 
C) II e III estão corretas; 
D) Todas estão corretas; 
E) Nenhuma está correta. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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