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PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

ONCOLOGIA - 2020/2022 N.01/2019
 

 

NUTRIÇÃO
 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas subdivididas em 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 05 (cinco) questões de 
Legislação Específica conforme Área de Concentração e 25 (vinte e cinco) questões da Área 
Profissional. 

2. Cada questão possui 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma delas a correta. 

3.  A  interpretação faz parte da prova, não sendo permitido solicitação de esclarecimentos junto aos 
Fiscais. 

4. Só será permitido, a utilização de caneta de material transparente na cor preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o 
Cartão de Respostas. Não haverá substituição do cartão-resposta. 

6. Durante a prova o candidato receberá uma folha em branco para anotar o gabarito. 
Essa folha ficará em poder do candidato após o término da prova. 

7. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e 
acompanhamento da fiscalização. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 1 (uma) hora após seu 
início. 

9. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala de prova deverão permanecer na sala até 
o último entregar a prova. 

 10. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão 
resposta devidamente assinado, juntamente com seu caderno de prova. 

11. Serão fornecidos exemplares ou cópias dos cadernos de questões, juntamente com a liberação 
do gabarito das provas via site conforme edital. 

12. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da 
sala e aguardar disponibilidade de fiscal, para acompanhá-lo. 
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CONHECIMENTOS GERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

1. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 8.080/1990, é INCORRETO afirmar: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.  

b) O dever do Estado é garantir a saúde e consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação.  
c) O dever do Estado exclui a responsabilidade à saúde das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 
d) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. 

 
2. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, é CORRETO afirmar que a saúde é: 

 a) Direito do Estado e dever do cidadão. 
 b) Cultivada no seio familiar e aprimorada quando do convívio com a sociedade. 
 c) A responsabilidade maior do Estado, junto com a educação.  

 d) Um direito fundamental do ser humano. 
 

3. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem:  
a) Fortalecimento da raça brasileira e à sua qualificação como uma das superiores no mundo 

moderno. 
b) Redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.  
c) Aumento dos riscos de doenças e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
d) Exposição da população brasileira a endemias e viroses situacionais.  
 

4. De acordo com a Lei 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído: 
a) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados apenas por órgãos e instituições públicas 

federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.  
b) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados apenas por órgãos e 
instituições públicas federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público.  
c) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público.  
d) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público.  

 
5. Avalie se são objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: 
I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
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II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, o 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação.  

III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
Está CORRETO o que se afirma em:  

a) I, apenas.                                                b) I e II, apenas.  
c) I e III, apenas.                                        d) Todas as alternativas corretas. 

 
6. No campo de atuação do SUS, é CORRETO afirmar que está (ão) incluída (s) a:  
a) Capacitação de professores do ensino fundamental e o médio.  

b) Criação de instituições superiores de ensino, em parceria com instituições do terceiro setor.  
c) Formulação das políticas nacionais de proteção ambiental.  

d) Vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 
7. De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações. 
 a) De vigilância sanitária.  

b) De vigilância epidemiológica.  
c) De saúde do trabalhador.  
d) Referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e 

domesticados. 
 

8. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o 

que se ENTENDE por: 
a) Vigilância sanitária.                                   b) Vigilância epidemiológica. 

c) Saúde do trabalhador.                                d) Assistência terapêutica integral.  
 
9. Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes 
complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa CORRETA quanto ao princípio do SUS 

que melhor define essa premissa.  
a) Hierarquização.                                        b) Integralidade. 
c) Regionalização.                                        d) Participação popular. 

 
10. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde 
pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Essa 
política destaca o fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando, dentre 

outros, a transversalidade que é: 
a) Construir redes solidárias interativas e participativas, tendo os profissionais da saúde e os 

gestores como únicos protagonistas do Sistema Único de Saúde. 
b) Ampliar o grau do contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos, fortalecendo as 
relações de poder hierarquizado no sistema de saúde. 

c) Aumentar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os 
profissionais e a administração, promovendo a gestão mediadora e centralizada. 
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d) Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem “conversar” com a 
experiência daquele que é assistido, pois estes saberes juntos, podem produzir saúde de forma mais 
corresponsável. 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

11. Com base nas obrigações dos estabelecimentos de saúde habilitados como Centros de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON), analise as afirmativas a seguir. 
I. A formação profissional oferecida pela UNACON deve incluir residência médica em 
Cancerologia Clínica e Radioterapia. 

II. Tanto o CACON como a UNACON devem submeter-se à regulação, ao monitoramento e à 
avaliação do Gestor Estadual e Municipal.  

III. O serviço de Radioterapia é obrigatório para os estabelecimentos habilitados como CACON e 
facultado para aqueles habilitados como UNACON.  
Assinale a alternativa CORRETA: 

a)  Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 

12. O câncer pode ser tratado nos hospitais gerais credenciados pelos gestores locais e habilitados 
pelo Ministério da Saúde como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e 

Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). UNACON é o hospital que 
possui todas condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à 
prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e 

tratamento: 
a) De todos os tipos de câncer. 

b) Dos cânceres mais prevalentes no Brasil (cirurgia geral/coloproctologia, ginecologia/mastologia 
e urologia), sendo que todo UNACON tem que ter radioterapia na mesma unidade hospitalar. 
c) De todos os tipos de câncer; caso a UNACON não ofereça assistência para o tratamento 

radioterápico na própria Unidade, deverá ser estabelecida referência formal para o encaminhamento 
dos doentes que necessitarem desse procedimento. 

d) Dos cânceres mais prevalentes no Brasil (cirurgia geral/coloproctologia, ginecologia/mastologia 
e urologia); caso a UNACON não ofereça assistência para o tratamento radioterápico na própria 
Unidade, deverá ser estabelecida referência formal para o encaminhamento dos doentes que 

necessitarem desse procedimento. 
 

13. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher apresenta objetivos, metas, ações e 
estratégias para atingir os princípios de humanização e de qualidade da atenção. Dentre outros, 
pode-se citar: "a capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços 

envolvidos nas ações de saúde para uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e práticas 
educativas voltadas à usuária e à comunidade" (Brasil, 2004). É relevante para essa capacitação 

considerar que: 
I. a redução da morbi-mortalidade pelo câncer de mama requer do enfermeiro domínio da técnica 
do exame clínico e conhecimentos para incentivar a realização do auto-exame pelas mulheres; ação 

de eficácia cientificamente comprovada na prevenção primária da doença. 
II.  a vulnerabilidade para o câncer de colo de útero pode ser representada pela falta de 

conhecimento, portanto, não basta ao enfermeiro incrementar a oferta de colpocitologia oncótica na 
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rede básica, é preciso sensibilizar e mobilizar a população feminina para a prática do autocuidado e 
do sexo seguro.  
III. a assistência em planejamento familiar demanda fornecimento de anticoncepcionais e 

acompanhamento das usuárias, além de promoção de ações de educação em saúde e 
aconselhamento sobre concepção e anticoncepção, visando à escolha livre e informada das opções 

disponíveis tanto para os homens quanto para as mulheres.  
Está CORRETO afirmar que: 
a) I e II.                                                               b) I e III.  

c) II e III.                                                             d) Todas as alternativas estão corretas.  
 

14. O Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) é a versão numa plataforma web que integra os 
Sistemas de Informação do Câncer de Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de Mama 
(SISMAMA), implantada em 2012, que tem o objetivo de: 

a) Garantir o cumprimento dos prazos máximos para início do tratamento nos novos casos de 
câncer. 

b) Aumentar a rede de atendimento de pacientes com câncer no SUS.  
c) Padronizar o tratamento desses cânceres na rede de atenção oncológica do SUS.  
d) Fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero e mama;  

 

15. Na implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas no SUS, qual atividade 

desenvolvida pela equipe de saúde tem o objetivo de realizar uma revisão do diagnóstico com nova 
avaliação de riscos e redefinição das linhas de intervenção? 
a) Projeto Terapêutico Singular 

b) Auto cuidado 
c) Cuidado Continuado/Atenção Programada 

d) Atenção Multiprofissional 

 

ÁREA PROFISSIONAL – NUTRIÇÃO 

16. A atuação do nutricionista na área de nutrição clínica abrange o atendimento ao cliente-paciente 
na internação, no ambulatório, no consultório e em domicílio. Considerando a prescrição dietética 

como ato privativo do nutricionista, assinale a alternativa CORRETA. 
a) A capacidade funcional avalia a presença ou não de alterações funcionais, que não modificam o 

risco nutricional. 
b) O exame físico é uma avaliação objetiva, realizada de forma sumária. 
c) O nutricionista, ao realizar a prescrição dietética, deverá considerar o cliente‐paciente somente no 

que diz respeito à patologia e ao diagnóstico. 

d) O diagnóstico nutricional deve ser elaborado com base nos dados clínicos, bioquímicos, 
antropométricos e dietéticos. 
 

17. O Consenso Nacional de Nutrição Oncológica de 2011 (Instituto Nacional de Câncer – INCA) 
preconizou a seguinte recomendação de calorias no paciente séptico e obeso crítico oncológico, na 

fase inicial do tratamento: 

a) 20-25 Kcal/peso atual/dia.                                b) 30-35 Kcal/peso atual/dia. 
c) 25-30 Kcal/peso atual/dia.                                d) 35-45 Kcal/peso atual/dia. 

 

18. O Consenso Nacional de Nutrição Oncológica de 2011 (Instituto Nacional de Câncer – INCA) 
PRECONIZOU o seguinte método para estimar as necessidades calóricas do paciente crítico 

oncológico: 
a) Usar a fórmula de Harris-Benedict. 
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b) Usar a fórmula simples: caloria por quilograma de peso atual e, quando disponível, a calorimetria 
indireta. 
c) Usar apenas a calorimetria indireta. 

d) Usar a fórmula de Curreri e, quando disponível, a calorimetria indireta. 
 

19. Em 2018, ocorreu a publicação do terceiro relatório da WCRF (World Cancer Research Fund), o 
qual apresenta o resultado de análises de evidências sobre dieta, nutrição, atividade física e 
prevenção e sobrevivência ao câncer, que foi realizado por um grupo de pesquisadores 

independentes e fornece uma análise abrangente de evidências sobre prevenção e sobrevivência ao 
câncer por meio de dieta, nutrição e atividade física e compartilha as mais recentes recomendações 

globais de prevenção do câncer, fornecendo a todos o acesso às informações mais atualizadas e 
confiáveis sobre como reduzir o risco de desenvolver um câncer evitável. 
Dentre as recomendações abaixo, qual NÃO está contida nas recomendações do terceiro relatório 

da WCRF: 
a) Faça atividades físicas. 

b) Consuma grãos, verduras e feijões. 
c) Faça uso de suplementos para a prevenção do câncer. 
d) Mantenha um peso saudável. 

 

20. No quarto dia de terapia nutricional enteral (TNE), o paciente evoluiu com quadro de diarreia 

em alto volume. Assinale a alternativa que APRESENTA o melhor manejo clínico para o 
tratamento de diarreia associada a TNE: 
a) Parar a dieta enteral pelas próximas 6 horas e após, retorná-la com menor vazão. 

b) Diminuir vazão de dieta enteral de imediato, até reavaliação da fórmula utilizada. 
c) Associar fibra a dieta, visto que qualquer paciente pode se beneficiar desta medida. 

d) Diminuir a vazão de infusão da dieta enteral, revisar medicações utilizadas e possíveis 
contaminantes da dieta antes de promover alteração da fórmula da dieta. 
 

21. Marque a alternativa INCORRETA em relação a gastroparesia: 
a) Hiperglicemia é um importante fator de risco para a gastroparesia e por isso um correto controle 

glicêmico é importante para o manejo desta complicação. 
b) O uso de procinéticos está recomendado como medida inicial para tratamento de gastroparesia. 
c) O uso de dieta polimérica, principalmente hiperproteica, é uma forma efetiva de melhora do 

distúrbio de motilidade gástrica. 
d) A broncoaspiração mostra-se diretamente relacionada aos altos volumes residuais gástricos. 

 
22. Quais exames laboratoriais devem ser avaliados diariamente, quando a terapia nutricional 
parenteral é iniciada? 

a) Função renal e eletrólitos. 
b) Vitaminas A, D, E e K. 

c) Triglicérides, Albumina sérica e Transferrina. 
d) Hemograma e PCR. 
 

23. De acordo com o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica de 2011 (Instituto Nacional de 
Câncer – INCA) no que tange à avaliação nutricional do paciente oncológico pediátrico, qual o 

método indicado para estimar as necessidades calóricas e qual a necessidade calórica para uma 
criança acima de 20 kg? 
a) Usar a fórmula de Harris-Benedict e ofertar 1200 kcal + 50 cal/kg para cada kg acima dos 20 Kg. 

b) Usar a Fórmula de Holliday e Segar e ofertar 1200 kcal + 50 cal/kg para cada kg acima dos 20 
Kg. 
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c) Usar a fórmula de Harris-Benedict e ofertar 1500 kcal + 20 cal/kg para cada kg acima dos 20 Kg. 
d) Usar a Fórmula de Holliday e Segar e ofertar 1500 kcal + 20 cal/kg para cada kg acima dos 20 
Kg. 

 

24. No que se refere a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) assinale a alterativa 

que NÃO representa uma atribuição desta equipe. 
a) Estabelecer as diretrizes técnico administrativas que devem nortear as atividades da equipe e suas 
relações com a instituição. 

b) Estabelecer protocolos de avaliação nutricional, indicação, prescrição e acompanhamento da 
terapia nutricional adequada. 

c) Desempenhar as suas atividades, indiferente a análise do custo e benefício no processo de decisão 
que envolve a indicação, a manutenção ou a suspensão da TNE. 
d) Capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a aplicação do procedimento, 

por meio de programas de educação continuada, devidamente registrados. 
 

25. A EMTN, como o seu nome já sugere, é formada por inúmeros profissionais, comprometidos 
com a eficácia da terapia nutricional. Sendo que a presença de algumas especialidades é obrigatória 
por lei, enquanto a de outras é facultativa a cada instituição. 

Dentre as profissões abaixo, assinale aquela que NẪO possui a sua presença na EMTN obrigatória: 
a) Fonoaudiólogo.                                             b) Farmacêutico. 

c) Nutricionista.                                                d) Enfermeiro. 
 

26. Após avaliação da EMTN, foi indicada suplementação oral para complementar a dieta oral 

modificada para disfagia e foi agendada a cirurgia proposta para o paciente, o qual foi submetido ao 
preparo pré-operatório. Qual o manejo CORRETO? 

a) Jejum total de 08 (oito) horas antes da anestesia. 
b) Consumir líquidos claros até seis horas antes da anestesia. 
c) Consumir líquidos claros até duas horas antes da anestesia. 

d) Consumir dieta líquida até seis horas antes da anestesia. 
 

27. Assinale a alternativa INCORRETA quanto as vantagens das fórmulas enterais 
imunomoduladoras em cirurgia eletiva em Câncer: 
a) Fórmulas imunomoduladoras diminuem as taxas de complicações pós operatórias. 

b) Fórmulas imunomoduladoras diminuem as complicações infecciosas pós operatórias. 
c) Fórmulas imunomoduladoras reduzem a mortalidade pós operatória. 

d) Fórmulas imunomoduladoras reduzem o tempo de internação hospitalar. 
 
28.  Sabe-se que na presença da desnutrição, ocorrem diversas alterações metabólicas que afetam a 

capacidade física e as ações necessárias ao funcionamento adequado do corpo humano, dentre as 
afirmativas abaixo, qual a que se apresenta INCORRETA, no que se refere as alterações 

metabólicas decorrentes da desnutrição: 
a) A insulina, por estar reduzida na desnutrição, deixa de agir sobre a síntese proteica e muscular, 
além de reduzir a lipogênese e o crescimento orgânico. 

b) O hormônio do crescimento (GH) tem sua atividade diminuída, o que implica em diminuição da 
síntese de proteínas viscerais e lipólise, aumentando a síntese de ureia e captação de glicose pelos 

tecidos. 
c) A somatomedina encontra-se com atividade diminuída, prejudicando a lipólise e a síntese 
proteica muscular de colágeno e de cartilagens. 

d) As gonodotrofinas encontram-se reduzidas, ocasionando amenorreia em mulheres. 
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29. A sarcopenia pode ser definida como a perda de massa muscular associada a prejuízos de 
função, em decorrência de diversos fatores, dentre as quais as anormalidades metabólicas 
(especialmente em proteínas, carboidratos e lipídios) e carências nutricionais. 

Dentre as carências nutricionais, que alternativa a seguir deve ser investigada periodicamente para 
detectar deficiências e facilitar a correção com a introdução de suplementação, como terapia 

complementar a sarcopenia. 
a) Vitamina D.            b) Leucina.            c) BCAA’s.               d) Creatina. 
 

30. Paciente masculino, 78 anos, pardo, proveniente de um município do Oeste de Santa Catarina, 
casado e aposentado, atendido no ambulatório de Nutrição do serviço de referência oncológica, com 

câncer de orofaringe, com histórico de tabagismo (20 cigarros/dia a 40 anos). Nutricionista realiza 
avaliação de paciente, onde coleta os seguintes dados: Estatura: 1,78 m e peso atual de 60 kg, com 
perda de 12% nos últimos três meses. Paciente faz uso de prótese dentária e se alimenta dos 

mesmos alimentos que o restante da família. 
Nas orientações repassadas ao paciente, qual seria a melhor adaptação dietética a ser efetuada pela 

nutricionista? 
a) Dieta hiperproteica.          b) Dieta branda.          c) Dieta pastosa.       d) Dieta livre. 
 

31. Paciente masculino, 62 anos, 60 kg, 1,78m, IMC 18,98 kg/m², diagnóstico de adenocarcinoma 
de esôfago, queixa-se de inapetência e disfagia a alimentos sólidos. 

Qual a melhor via de acesso para alimentação deste paciente? 
a) Via oral.                                                  b) Via enteral. 
c) Via parenteral.                                        d) Via enteral + suplementação oral. 

 
32. Paciente do sexo feminino, 53 anos, 46 kg, 1,70m, IMC 15,91 kg/m², diagnóstico de câncer de 

língua, admitida no hospital para realização de procedimento cirúrgico a se realizar em duas 
semanas para ressecção tumoral. Interna para recuperação do estado nutricional visando a 
realização do procedimento. Paciente faz uso de nutrição enteral. 

Qual a fórmula nutricional seria mais indicada para esta paciente? 
a) Fórmula polimérica padrão.                     b) Fórmula polimérica imunomoduladora. 

c) Fórmula elementar.                                  d) Fórmula oligomérica. 
 
33. Com base no novo Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, aprovado pela Resolução do 

CFN n.º 599/2018: “É direito do nutricionista exercer suas atividades profissionais com 
transparência, dignidade e decoro, sem violar os princípios fundamentais deste Código e a ciência 

da nutrição e declarando conflitos de interesse, caso existam”. Assinale a alternativa CORRETA. 
a) É direito do nutricionista isentar‐se de encaminhar a outros profissionais habilitados os 

indivíduos ou as coletividades sob sua responsabilidade profissional quando identificar que as 
atividades demandadas se desviam de suas competências. 
b) É direito do nutricionista utilizar de sua relação com indivíduos ou coletividades sob sua 

assistência para obter vantagens ou benefícios pessoais ou financeiros. 
c) É permitido ao nutricionista cobrar ou receber honorários de indivíduos ou de coletividades por 

procedimentos com remuneração já prevista no contrato do plano de saúde pelo qual está sendo 
atendido. 
d) É vedado ao nutricionista promover, organizar ou realizar eventos técnicos ou científicos com 

patrocínio, apoio ou remuneração de indústrias ou empresas ligadas à área de alimentação e 
nutrição que não atendam aos critérios vigentes estabelecidos por entidade técnico‐científica da 

categoria e quando configurar conflito de interesses. 
 

34. As principais recomendações para reduzir o risco de aspiração pulmonar são: 
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I) Cabeceira da cama com elevação acima de 30º e pressão cuff entre 20-25 cm. 
II) Higiene da cavidade oral com clorexidina e protocolo de controle de Volume Residual Gástrico 
(VRG) considerando pausa com volumes abaixo de 500 mL. 

III) Método de ausculta abdominal após a passagem da sonda enteral. 
Considerando as afirmativas acima, estão CORRETAS: 

a) Afirmativas I e II estão corretas.                  b) Afirmativas II e III estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas.             d) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

35. Indivíduo adulto realizou cirurgia de gastrectomia total devido ao câncer gástrico. Considerando 
o papel fisiológico do estômago e o caso descrito, pode-se afirmar que: 

a) A digestão dos lipídios poderá ser parcialmente afetada, já que não haverá produção de lipase 
gástrica, a qual age especialmente sobre triglicerídeos de cadeia curta. 
b) A digestão dos carboidratos poderá ficar comprometida, uma vez que, devido a não produção de 

ácido clorídrico estomacal, a tripsina não será ativada a tripsinogênio. 
c) Poderá haver redução importante da flora bacteriana intestinal, uma vez que a gastrina, hormônio 

que favorece o crescimento bacteriano saudável, não será produzida. 
d) A absorção de vitamina D no jejuno poderá ficar comprometida pela não participação do fator 
intrínseco, que seria produzido pelo estômago. 

 

36. Os tipos de dietas hospitalares variam conforme o estado de saúde do indivíduo. 

Sobre esse assunto, informe se é VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) o que se afirma a seguir e 
assinale a alternativa com a sequência correta. 
(   ) A dieta branda é indicada para indivíduos que não necessitam de modificações dos nutrientes e 

da consistência. 
(   ) A dieta semilíquida também é utilizada como transição para a dieta branda e geral. 

(   ) A dieta líquida é necessária quando há restrição na função digestiva, ou mesmo no preparo para 
alguns exames. 
(    ) Na dieta branda, são incluídas frutas e hortaliças cruas. 

(  ) Na dieta geral, a distribuição padrão dos macronutrientes é: hiperglicídica, normoproteica e 
normolipídica. 

a) F-F-V-F-V.                                                 b) F-V-V-F-F.            
c) V-V-V-F-F.                                                d) V-F-V-F-F. 
   

37. A circunferência do braço é uma medida complementar na avaliação do paciente, mas pode ser 
utilizada como instrumento de triagem ou diagnóstico de estado nutricional em algumas situações, 

EXCETO: 
a) Em casos de desnutrição. 
b) Em casos de obesidade extrema. 

c) Quando não é possível pesar o paciente. 
d) Em casos de edema generalizado. 

 

38. Assinale UMA DAS CONTRAINDICAÇÕES frequentes em terapia nutricional enteral. 
a) Cirurgia do trato gastrointestinal.                b) Doença de Crohn. 

c) Pancreatite aguda grave                               d) Intolerância à lactose. 
 

39. Um dos tipos de avaliação nutricional é a Avaliação Subjetiva Global  (ASG) que inclui, dentre 
outros, os seguintes itens: 
a) Alteração na ingestão alimentar e avaliação bioquímica. 

b) Capacidade funcional e alteração na ingestão alimentar. 
c) Avaliação bioquímica e exame físico. 
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d) Exame físico e recordatório 24 horas. 
 
40. A desnutrição infantil é um dos maiores problemas de saúde pública que atinge países cuja 

assistência social não é prioritária. A anemia é o principal resultado da desnutrição infantil. 
Considere as seguintes informações sobre a desnutrição infantil e assinale com (V) para 

VERDADEIRO e (F) para FALSO.  
(   ) A anemia proteica está relacionada ao baixo peso infantil e à falta de calorias necessárias ao 
desenvolvimento. 

(    ) A proteína de origem animal, que provém de carne, peixes, ovos e leite, é fonte de todos os 
aminoácidos essenciais. 

(   ) A síntese de hemoglobina está diretamente relacionada à anemia e pode ser prejudicada, entre 
outros fatores, pela falta de ferro e de vitamina B12. 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA: 

a) V, V, V.                                                  b) V, F, V.              
c) F, V, V.                                                  d) F, V, F. 

 


