
 
Cargo: 204 – Analista De Saúde (ANS) – Nutrição 
 
Parecer da Banca Examinadora: 
 
Questão 4: Os recursos procedem. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os 
candidatos. 
 
Questão 6: O único uso do verbo haver com sentido de tempo é na alterativa que diz que “há muito 
tempo não se vê uma análise tão precisa da situação”. Todas as outras alternativas se referem ao 
sentido de existir. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 8: Vejamos as alternativas uma a uma: 
 
O princípio da integralidade da assistência é entendido como a garantia de acesso às ações 
preventivas para toda a população, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. (Incorreta: 
conforme a lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, “integralidade de assistência é entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”; e não como a garantia de 
acesso a ações preventivas, como diz a alternativa.) 
 
A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades significa que as ações de saúde 
devem ser centradas no tratamento de doenças infectocontagiosas. (Incorreta: não está escrito isso 
na lei.) 
 
A execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é de responsabilidade exclusiva 
da direção nacional do Sistema Único de Saúde, não podendo ser complementada pelos estados e 
municípios. (Incorreta: a execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras pode ser 
complementada pelos estados e municípios, conforme a lei.) 
 
O texto da lei cita como determinantes e condicionantes da saúde: alimentação, moradia, saneamento 
básico, relacionamentos interpessoais, apoio religioso, acesso à leitura e domínio do uso de 
tecnologias essenciais. (Incorreta: o texto da lei não cita como determinantes e condicionantes da 
saúde relacionamentos interpessoais, apoio religioso e nem acesso a leitura.) 
 
O controle da prestação de serviços que se relacionam com a saúde, está incluído dentro do conceito 
de vigilância sanitária. (Correta: está em conformidade com o conteúdo da Lei n.º 8.080, de 19 de 
setembro de 1990.) 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 9: Vejamos as alternativas uma a uma: 
 
Define que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde. (Correta: em conformidade 
com a Lei n.º 8.142/1990) 
 
Estabelece que a representação dos profissionais de saúde nos Conselhos de Saúde deve ser paritária 
em relação ao conjunto dos demais segmentos. (Incorreta: a lei diz que “a representação dos usuários 
nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais 
segmentos”, e não a representação dos profissionais de saúde.) 
 
A organização e normas de funcionamento de cada Conferência e Conselho de Saúde são 
padronizadas, devendo seguir cronograma e pautas unificados, em concordância com as demais 
Conferências e Conselhos de Saúde do país. (Incorreta: a lei diz que “as Conferências de Saúde e os 



 
Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento 
próprio, aprovadas pelo respectivo conselho”, e não normas de funcionamento padronizadas, como 
afirma a alternativa.) 
 
O Conselho de Saúde deve se reunir a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais, para propor diretrizes de saúde. (Incorreta: esta é a atribuição da Conferência, e não do 
Conselho de Saúde.) 
 
A Conferência de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. (Incorreta: a 
Conferência de Saúde não é um órgão de caráter permanente e deliberativo. O Conselho de Saúde, 
por sua vez, o é.) 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 11: Vejamos as alternativas uma a uma: 
 
Para ser instituída, uma região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção 
primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar 
e vigilância em saúde. (Correta: está de acordo com o Decreto Federal n.º 7.508 de 28 de junho de 
2011). 
 
Estabeleceu a Rede de Atenção à Saúde, que é um conjunto de serviços de saúde específicos para o 
atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento 
especial. (Incorreta: o conceito de Rede de Atenção à Saúde está errado. Conforme o decreto, Rede 
de Atenção à Saúde é o “conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde”.) 
 
São portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde, os serviços: 
de atenção primária, de atenção ambulatorial especializada e de atenção psicossocial. (Incorreta: o 
serviço de atenção ambulatorial especializada não é citado como porta de entrada às ações e aos 
serviços de saúde.) 
 
O acesso universal e igualitário aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado apenas no critério cronológico, independentemente, da avaliação da gravidade do risco 
individual e coletivo. (Incorreta: o critério cronológico não é o único que deve ser considerado, conforme 
o decreto: “o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela 
atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no 
critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, 
conforme legislação vigente”.) 
 
As regiões de saúde devem se restringir a áreas específicas dentro dos municípios, sendo vedado o 
agrupamento de municípios. (Incorreta: não está em conformidade com o decreto, que define as 
regiões de saúde como “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação 
e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”.) 
 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 24: O assunto equipamento de proteção coletiva está dentro do conteúdo de administração 
de serviços de alimentação, portanto indefiro este recurso. 
 
 
 



 
Questão 26: A questão refere-se ao principal órgão responsável pela absorção de nutrientes e água, 
e este é considerado como primeiro local de absorção de nutrientes, descrito em diversas literaturas, 
assim como a utilizada para formulação desta. Livro: Krause, alimentos, nutrição e dietoterapia, no 
capítulo: intestino delgado- primeiro local de absorção de nutrientes, portanto indefiro este recurso. 
 
Questão 28: A alternativa C está certa, visto que a resposta correta é a vitamina D, ela é essencial 
para manter os ossos saudáveis, como descrito em várias literaturas, inclusive na pesquisa para 
formular a questão, livro: Krause, alimentos, nutrição e dietoterapia, capítulo 3, ingestão de nutrientes 
e vitaminas. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 31: Mesmo a alternativa que cita “prevalecer-se do cargo de chefia ou da condição de 
empregador para desrespeitar a dignidade dos subordinados e para induzir outros a infringir qualquer 
dispositivo deste Código ou da legislação vigente.”, relacionar-se a empregados, é dever do 
nutricionista em relação aos empregadores. A alternativa diz respeito ao que se é vedado ao 
nutricionista. Portanto a alternativa correta é a que diz: “facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e 
cultural do pessoal sob sua orientação e supervisão.”, indeferindo este recurso. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 34: No conteúdo programático, tem-se a parte de aleitamento materno para estudo, não 
apenas o guia alimentar para crianças menores de 02 anos, portanto outras literaturas poderiam ser 
pesquisadas, indefiro este recurso. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 38:  A alternativa que menciona a fruta Goiaba é a correta, não sendo passível de anulação 
ou troca de de gabarito, recurso indeferido. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 40: A diarréia exsudativa devido seu processo inflamatório, desencadeia secreção de muco, 
sangue e/ou pus para a luz intestinal, portanto a amebíase causa sim este tipo de diarréia conforme 
descrito em literatura: Diagnóstico e tratamento na página 42. Indefiro este recurso. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 42: A Hiperalbuminemia pode ser encontrada em casos de mieloma múltiplo como descrito 
em diversas literaturas, a questão se refere a situação em que pode ocorrer hiperalbuminemia, não 
havendo necessidade de descrever o estágio da doença, já que as outras alternativas só ocorre 
hipoalbuminemia, literatura pesquisada: Bioquímica clínica, capítulo sobre albumina, portanto indefiro 
este recurso. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
Questão 45: A alternativa está correta visto que refere-se às atribuições do nutricionista e em outras 
alternativas cita-se atribuições de outros profissionais como enfermeiro e farmacêutico, indefiro este 
recurso. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere os recursos interpostos e mantém o gabarito publicado. 
 
 
 
 



 
Questão 50: A resposta é vitamina B12 e do ferro, conforme descrito em literatura utilizada: Nutrição 
clínica no dia a dia, página 55, onde trata-se da interação fármaco nutriente, portanto indefiro recurso. 
 
Portanto, a banca examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito publicado. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 
 


