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QUESTÃO 01  

De acordo com o conceito dos princípios do SUS, 
selecione a opção CORRETA:  

A) O princípio da Equidade garante a igualdade 
da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie, com base 
na utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, alocação de 
recursos e a orientação programática das 
ações e serviços de saúde. 

B) O princípio da 
Regionalização/Hierarquização da rede de 
serviços de saúde recomenda a 
regionalização do atendimento por áreas e 
populações definidas e estabelece as 
normas para o atendimento de saúde no 
nível de maior complexidade. 

C) O princípio da Universalidade garante o 
acesso às ações e serviços de saúde 
apenas às pessoas mais pobres, definindo 
que as pessoas de melhor nível sócio 
econômico procurem a assistência por meio 
de planos de saúde. 

D) O princípio da integralidade assegura a toda 
a população o direito ao acesso às ações e 
serviços de saúde apenas no nível da 
atenção básica, que deve apresentar 
capacidade de resolução de todos os 
problemas de saúde da população. 

E) O princípio da descentralização garante as 
ações e dos serviços de saúde devem ser 
executadas apenas no âmbito do governo 
federal, e cabe aos governos estaduais e 
municipais apenas colocar em prática as 
decisões tomadas pela União. 

QUESTÃO 02  

“O SUS rompeu com a trajetória de formação do 
Estado brasileiro assentada na centralização e na 
concepção de cidadania que vinculava os direitos 
sociais à inserção no mercado de trabalho”1 

1- Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). SUS: 
avanços e desafios. Brasília: CONASS, 2006. (p. 26) 

O texto acima se refere a uma condição vigente no 
modelo médico assistencial privatista, que existia no 
Brasil antes da criação do SUS, que condição era 
essa?  

A) Desvios dos recursos da Previdência Social 
pelo governo federal para financiar a 
construção de hospitais privados. 

B) Sanitarismo Campanhista que impôs a 

vacinação obrigatória para os trabalhadores 
dos portos.  

C) Cidadania regulada que garantia o direito à 
saúde apenas aos trabalhadores que tinham 
carteira de trabalho assinada.  

D) Centralização das ações de saúde 
realizadas no período da ditadura militar que 
privilegiou o desenvolvimento da medicina 
curativa em detrimento da saúde pública. 

E) Criação do Instituto Nacional de Previdência 
Social que unificou todos os Institutos de 
Aposentadorias e Pensões. 

QUESTÃO 03  

Sobre o Pacto pela Saúde, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 

A) O Plano Diretor de Regionalização (PDR), o 
Plano Diretor de Investimento (PDI) e a 
Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção em Saúde (PPI) são os principais 
instrumentos de planejamento da 
regionalização das ações e serviços do 
SUS. 

B) Articula-se em torno do Pacto pela Vida, do 
Pacto em Defesa do SUS e do Pacto de 
Gestão. 

C) O Pacto de Gestão do SUS radicaliza a 
descentralização de atribuições do Ministério 
da Saúde para os estados e para os 
municípios, além de reforçar a 
territorialização da saúde como base para 
organização dos sistemas, estruturando as 
regiões sanitárias e instituindo colegiados de 
gestão regional. 

D) A redução da mortalidade infantil e materna 
foram as únicas prioridades estabelecidas 
no pacto pela vida. 

E) Pauta-se na gestão por resultados e na 
responsabilização sanitária dos gestores da 
área de saúde. 

QUESTÃO 04  

Sobre a Atenção Básica em Saúde, é INCORRETO 
afirmar que: 

A) Se orienta pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade e da 
coordenação do cuidado, do vínculo e 
continuidade, da integralidade, da 
responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social. 

B) A Estratégia Saúde da Família é a forma 
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prioritária para reorganização da Atenção 
Básica no Brasil. 

C) Utiliza tecnologias de cuidado simplificadas 
e uniformes que auxiliam no manejo das 
demandas e necessidades de saúde de 
maior frequência e relevância em seu 
território. 

D) É desenvolvida sob a forma de trabalho em 
equipe, dirigida a populações de territórios 
bem delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária. 

E) Constitui a porta de entrada do usuário no 
sistema de saúde. 

QUESTÃO 05  

Sobre uma unidade básica de saúde que organiza 
seus processos de trabalho segundo a Estratégia da 
Saúde da Família, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 

A) Desenvolve relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita, garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado. 

B) Desenvolve ações que priorizam os grupos e 
os fatores de risco clínico comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a 
finalidade de prevenir o aparecimento ou a 
persistência de doenças e danos evitáveis. 

C) O planejamento local de saúde, fica sob 
responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

D) Trabalha em território de abrangência 
definido, sendo responsável pelo 
cadastramento e acompanhamento da 
população adscrita. 

E) Realiza ações de promoção da saúde, 
prevenção de agravos, recuperação e 
reabilitação de doenças e agravos. 

QUESTÃO 06  

Sobre a Estratégia de Saúde da família, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 
sendo a média recomendada de 3.000 
pessoas. 

B) Tem como um dos seus princípios o 
estabelecimento de vínculo entre 
profissionais de saúde e a população 
adscrita. 

C) A jornada de trabalho para todos os 
profissionais de saúde membros da equipe 
de saúde da família é de 40 horas semanais. 

D) O número de Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um 
máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 
ACS por equipe de Saúde da Família. 

E) Representa uma oportunidade para facilitar 
o processo de regionalização pactuada entre 
municípios adjacentes e para coordenar a 
integralidade da assistência à saúde. 

QUESTÃO 07  

Considerando a organização do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) descrita na Política 
Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) O NASF faz parte da atenção básica, sendo 
de livre acesso para atendimento individual. 

B) O trabalho dos profissionais do NASF 
fundamenta-se em apenas duas 
ferramentas: a clínica ampliada e o apoio 
matricial. 

C) Várias categorias profissionais podem 
compor as equipes do NASF, porém, 
recomenda-se a inclusão de um profissional 
da área de alimentação e nutrição. 

D) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
são constituídos por equipes compostas por 
profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, devendo atuar de maneira 
integrada e apoiando os profissionais das 
Equipes Saúde da Família, das Equipes de 
Atenção Básica para populações específicas 
e as academias da saúde. 

E) O NASF apresenta como eixo de atuação: o 
apoio à coordenação do cuidado. 

QUESTÃO 08  

Visando apoiar a inserção da Estratégia Saúde da 
Família na rede de serviços e ampliar a abrangência 
e o escopo das ações da Atenção Primária, bem 
como sua resolutividade, o Ministério da Saúde criou 
três modalidades de Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF1, NASF2 e NASF3 constituídos por 
equipes compostas por profissionais de diferentes 
áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto 
com os profissionais das Equipes Saúde da Família. 
Com relação à composição dessas equipes, é correto 
afirmar que 
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A) nos NASF 1, uma das opções de 
profissionais é o nutricionista e o educador 
físico  

B) nos NASF 3, é obrigatória a presença de 
médico psiquiatra  

C) o psicólogo não faz parte em nenhuma das 
três modalidades. 

D) é obrigatória a presença de assistente social 
nas três modalidades.  

E) a presença do nutricionista é obrigatória 
apenas nos NASF 2. 

QUESTÃO 09  

A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, 
dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS. Em relação aos Conselhos 
Municipais de Saúde assinale a alternativa incorreta: 

A) É um órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários  

B) A representação dos usuários é paritária em 
relação ao conjunto dos demais 
seguimentos. 

C) Atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política municipal 
de saúde, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros.  

D) Tem sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento 
próprio, aprovadas pela Câmara Municipal.  

E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder municipal legalmente constituído. 

QUESTÃO 10  

A promoção da saúde consiste em proporcionar aos 
povos os meios necessários para melhorar sua 
saúde e exercer um maior controle sobre a mesma. 
Para alcançar um estado adequado de bem-estar 
físico, mental e social, um grupo deve ser capaz de 
identificar e realizar suas aspirações, satisfazer suas 
necessidades e mudar ou adaptar-se ao meio 
ambiente. 

A saúde, então, não vem como um objetivo, mas 
como a fonte de riqueza da vida cotidiana. Trata-se 
de um conceito positivo que acentua os recursos 
sociais e pessoais, assim como as aptidões físicas. 
Portanto, dado que o conceito de saúde como bem-
estar transcende a ideia de formas de vida sadias, a 
promoção da saúde não concerne, exclusivamente, 
ao setor sanitário. (CARTA de Ottawa,1986). 

Com base no texto, è correto afirmar que: 

A) O conceito atual de promoção da saúde 
evoluiu de uma perspectiva de “nível de 
atenção” da medicina preventiva para um 
enfoque político e técnico em torno do 
processo saúde-doença-cuidado e de seus 
determinantes. 

B) A concepção progressista de promoção da 
saúde consiste nas atividades dirigidas à 
transformação dos indivíduos, focados no 
estilo de vida e localizados no seio das 
famílias, concentrando-se, assim, em 
componentes educativos e não nos 
determinantes desse processo. 

C) Os profissionais de saúde devem 
desenvolver atividades com vistas prevenir à 
ocorrência de agravos, tendo o médico a 
maior responsabilidade neste processo. 

D) As ações devem ser desenvolvidas pelo 
setor saúde, sendo dispensável a interação 
com os demais setores do governo. 

E) Os usuários do sistema sanitário devem 
participar apenas das atividades educativas, 
ficando as ações de planejamento e 
avaliação das atividades apenas a cargo dos 
gestores locais. 

 

ESPECÍFICAS 

QUESTÃO 11  

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) foi proposto primeiramente pelo INAN 
(Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição) em 
1976, mas somente em 1990, após a promulgação 
da Lei n° 8080 (19/09/90) e com a publicação da 
Portaria 1.156 (31/08/90) é que o SISVAN foi 
estabelecido nacionalmente. Sobre o SISVAN é 
INCORRETO afirmar que: 
 

A) O SISVAN orienta a formulação das políticas 
públicas relacionadas à área de alimentação 
e nutrição. 

B) O SISVAN oferece suporte para o 
acompanhamento e a avaliação dos 
programas sociais relacionados à 
alimentação e nutrição. 

C) O SISVAN contribui com a eficácia das 
ações governamentais, uma vez que auxilia 
os gestores públicos na gestão de políticas 
de alimentação e nutrição. 

D) As ações em saúde propostas pelo SISVAN 
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são destinadas à população carente e aos 
grupos de maior vulnerabilidade social.  

E) O SISVAN é um instrumento para o 
diagnóstico e o monitoramento do estado 
nutricional e do consumo alimentar da 
população. 

QUESTÃO 12  

Atualmente no Brasil, o excesso de peso e a 
obesidade representam uma ameaça crescente à 
saúde, constituindo um desafio para os profissionais. 
Neste sentido, a prevenção e o controle da 
obesidade exigem uma abordagem integrada e deve 
contemplar os vários fatores envolvidos em sua 
gênese. Considerando o tratamento da obesidade, 
selecione a alternativa que não apresenta uma ação 
de saúde pública: 

A) A promoção da alimentação saudável é uma 
das principais linhas de trabalho da 
Coordenação Geral de Alimentação e 
Nutrição para a prevenção do sobrepeso e 
obesidade, abordando estes problemas em 
toda a sua amplitude e complexidade. 

B) O Programa Bolsa Família auxilia no 
combate ao sobrepeso e obesidade, uma 
vez que o dinheiro transferido às famílias 
possibilita o acesso a uma alimentação mais 
equilibrada. 

C) A pirâmide alimentar é um instrumento que 
deve ser utilizado em populações com o 
peso adequado. 

D) O SISVAN é uma estratégia de controle e 
prevenção do sobrepeso e obesidade, pois 
permite a obtenção de dados para o 
monitoramento do estado nutricional e do 
consumo alimentar da população, 
orientando e direcionando a atuação dos 
profissionais para o combate do problema. 

E) O Guia Alimentar para a população brasileira 
é um instrumento oficial que define as 
diretrizes alimentares que orientam a 
escolha de uma alimentação mais saudável 
pela população brasileira, contribuindo para 
a adoção de hábitos alimentares saudáveis. 

QUESTÃO 13  

A deficiência de ferro e a hipovitaminose A são 
consideradas deficiências nutricionais importantes na 
área de saúde pública. Sobre essas carências 
nutricionais avalie as afirmativas abaixo: 
I. O “Programa Nacional de Suplementação de Ferro” 

(PNSF) e o “Programa Vitamina A Mais” garantem 

a distribuição de suplementos de ferro e de 
vitamina A para a população de baixa renda. 

II. O PNSF é a única medida de saúde pública 
adotada no país para o combate e controle da 
anemia ferropriva. 

III. Todas as regiões do país são beneficiadas pelos 
programas de suplementação de ferro e de 
vitamina A. 

IV. Os suplementos de ferro e de vitamina A 
distribuídos em pessoas com diagnóstico da 
anemia ferropriva e da hipovitaminose A. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

A) Apenas II. 

B) I, II, III. 

C) II e IV. 

D) Nenhuma das alternativas. 

E) Todas as alternativas. 

QUESTÃO 14  

A avaliação dietética é um dos parâmetros utilizados 
na avaliação do estado nutricional de indivíduos. 
Muitos métodos podem ser utilizados para avaliação 
dietética e, na sua utilização, deve-se considerar que 
o método: 

A) histórico dietético não permite a obtenção de 
informações como preferências e aversões 
alimentares. 

B) questionário de frequência de consumo é 
incapaz de avaliar a ingestão por longo 
período. 

C) registro alimentar pesado é considerado um 
método prático e rápido. 

D) registro alimentar apresenta como vantagem 
não precisar da memória do indivíduo. 

E) recordatório de 24h reflete a ingestão usual 
do indivíduo. 

QUESTÃO 15  

O Índice de Massa Corporal (IMC) é utilizado para 
avaliar o estado nutricional por meio da proporção 
entre peso e altura. Um nutricionista mediu o IMC de 
três pacientes para diagnóstico do estado nutricional 
de cada um e encontrou os seguintes valores: 

Paciente X – IMC 25,3 Kg/m2 idade 67 anos  

Paciente Y – IMC 28,8 Kg/m2 idade 66 anos 
Paciente Z – IMC 26,3 Kg/m2 idade 53 anos 
 
Apresenta(m) diagnóstico de sobrepeso APENAS 
o(s) paciente(s): 



 
 
 
 
 

NUTRICIONISTA - 30H 
 

 

5 

 

 
A) X 
B) Y 
C) X, Y e Z 
D) X e Y 
E) Y e Z 

QUESTÃO 16  

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN) integra os esforços do Estado Brasileiro que, 
por meio de um conjunto de políticas públicas, 
propõe respeitar, proteger, promover e prover os 
direitos humanos à saúde e à alimentação. 
A esse respeito, considere as afirmativas abaixo. 

I – A PNAN estabelece a garantia de processo de 
educação permanente em alimentação e nutrição 
para trabalhadores de saúde. 

II – A PNAN envolve a educação alimentar e 
nutricional que se soma às estratégias de regulação 
de alimentos. 

III – A PNAN refere-se à educação alimentar e 
nutricional como processo de imposição às normas 
de alimentação saudável. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

A) III, apenas 
B) I e II, apenas 
C) I e III, apenas 
D) II e III, apenas 
E) I, II e III 

QUESTÃO 17  

Um nutricionista avaliou 3 crianças com idade entre 3 
e 5 anos, a partir do indicador peso para a idade. A 
criança I se encontra no percentil 5, a criança II, no 
percentil 70 e a criança III, acima do percentil 98. 

A classificação do estado nutricional, de acordo com 
o peso para a idade dessas crianças é, 
respectivamente, 

A) peso adequado, peso adequado e 
obesidade 

B) risco nutricional, peso adequado e risco de 
sobrepeso 

C) peso baixo para idade, peso adequado e 
risco de sobre peso 

D) peso baixo para idade, peso adequado e 
peso adequado 

E) peso baixo para idade, peso adequado e 
obesidade 

QUESTÃO 18  

Considerando as diretrizes propostas pela Política de 
Alimentação e Nutrição (PNAN) e as recomendações 
para o tratamento, controle e prevenção das doenças 
e agravos não transmissíveis, analise as afirmativas 
abaixo: 

I - Recomenda-se apenas o atendimento 
individualizado para todos os pacientes portadores 
das doenças e agravos não transmissíveis. 

II - A participação do nutricionista no Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) é 
suficiente para garantir o estímulo às ações 
intersetoriais com vistas ao acesso universal aos 
alimentos de boa qualidade. 

III - Para a prevenção e controle dos distúrbios 
nutricionais e das doenças associadas à alimentação 
e nutrição o profissional deverá realizar ações de 
apoio alimentar e incentivo ao aleitamento materno 
exclusivo, utilizando uma abordagem individualizada. 

IV - Os pacientes portadores das doenças e agravos 
não transmissíveis devem receber acompanhamento 
de uma equipe multiprofissional. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

A) Todas corretas 
B) I – III – IV  
C) I – IV 
D) Apenas a IV 
E) Nenhuma das alternativas   

QUESTÃO 19  

Sobre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) estão corretas as afirmativas, EXCETO: 

 
A) O processo de transição demográfica, 

epidemiológica e nutricional resulta em 

alterações nos padrões de ocorrência das 

doenças com aumento nas Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Como 

o Brasil não conclui seu processo de 

transição nutricional, as DCNT ainda são 

consideradas sob controle.  

B) Um dos grandes problemas relacionado as 

DCNT são os custos crescentes resultante 

da demanda por assistência médica e as 

incapacidades resultantes do seu 

agravamento o que demanda investimentos 

em pesquisas, prevenção e promoção da 
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saúde. 

C) Uma das principais ações da vigilância das 

DCNT é o monitoramento da prevalência 

dos fatores de risco para seu 

desenvolvimento, principalmente os de 

natureza comportamental cujas evidências 

científicas de associação com doenças 

crônicas estejam comprovadas. 

D) Para o maior controle e manejo dos fatores 

de risco relacionados as DCNT as parcerias 

intersetoriais tornam-se fundamentais. 

Principalmente as parcerias relacionadas a 

possibilidade de desenvolvimento e 

aplicação de tecnologias produtivas mais 

saudáveis, principalmente na produção de 

alimentos. 

QUESTÃO 20  

A obesidade é uma doença dispendiosa, de alto 

risco, crônica e reincidente pode ser considerada 

atualmente como a mais importante desordem 

nutricional. Por afetar milhões de pessoas em todo o 

mundo, assume proporções epidêmicas. Essa 

tendência é, sem dúvida, alarmante em virtude das 

doenças associadas. Em relação a esse assunto, 

analise as afirmativas.  

 I - O Índice de Massa Corporal (IMC) é o método 

mais utilizado para avaliar o grau de obesidade.  

II - Para calcular as necessidades energéticas de 

pacientes obesos utiliza-se o peso ajustado por 

representar o  

mais confiável.  

III - Estão frequentemente associadas à obesidade: 

alterações do perfil lipídico, aumento dos níveis 

pressóricos e resistência à insulina.  

IV - A gordura depositada na região abdominal 

oferece maiores riscos à saúde do indivíduo.  

  

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I, III e IV, apenas.  

B) II e III, apenas.  

C) II e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 


