
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA -
2021/2023 N.01/2020

ESPECIALIDADE: NUTRIÇÃO

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – COREMU
PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA

INSTRUÇÕES

1. Devido a prevenção da COVID-19, o candidato deverá permanecer de máscara (cobrindo nariz e
boca) durante todo o processo da prova.  Poderá  manter máscaras reservas acondicionadas em
embalagem plástica transparente, para troca a cada três horas ou quando necessário (úmida).

1.1 O descarte da máscara de proteção à COVID-19, durante a aplicação da prova, deverá ser feito
pelo candidato de forma segura nas lixeiras do local de provas (se descartável) ou armazenada de
forma segura sob responsabilidade do próprio candidato, em embalagem transparente.

2.  Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoas estranhas ao
Processo Seletivo, bem como consulta em livros, revistas ou folhetos, nem uso de relógio de qualquer
espécie,  telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletrônico,  uso de bonés,  chapéus ou
qualquer  outra  cobertura.  Será permitido  ingestão  de  água  somente  acondicionada  em
embalagem transparente e não será permitido o consumo de nenhum tipo de alimento.

2.1 Os telefones celulares e demais pertences que não serão utilizados durante a realização da prova,
deverão permanecer desligados e acondicionados pelos próprios candidatos na parte da frente da
sala.

3. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, subdividida em 10 (dez)
questões  de  Conhecimentos  Geral  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  05  (cinco)  questões  de
Legislação  Específica  conforme  Área  de  Concentração  e  25  (vinte  e  cinco)  questões  da  Área
Profissional.

4. Cada questão possui 4 (quatro) alternativas, sendo que o candidato deverá assinalar somente uma
delas. 

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

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

7. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o Cartão
de Respostas. Não haverá substituição do cartão-resposta. Será atribuída pontuação zero às questões
rasuradas, não assinaladas ou que tiverem mais que uma alternativa marcada.

8. O candidato receberá o caderno de prova, gabarito e uma folha em branco (esta ficará em poder do
candidato para anotação do gabarito e será o único material que o mesmo poderá levar consigo após o
término da prova) 

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

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala de realização da prova 1 (uma) hora após seu início.
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A cada 30 minutos será registrado no quadro o horário atualizado.  Os úlmimos 30 minutos para o
término da prova serão informados verbalmente e mantendo-se o registro no quadro.

11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala de prova deverão permanecer na sala até o
último entregar a prova e aguardar o fiscal lacrar o envelope.

12. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão resposta e
o caderno de prova (rubricar todas as folhas) devidamente assinados.

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

14. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da sala e
aguardar  disponibilidade  de  fiscal,  para  acompanhá-lo,  tomando  todos  os  cuidados  para  proteção
COVID-19, manter máscara, lavar mãos e higienizar com álcool 70º, antes de retornar a sala.

15.  É de única  responsabilidade do candidato  a  retirada dos seus pertences quando da sua saída
definitiva do local de prova, não sendo a ALVF e IES responsáveis por avarias, extravios, furtos ou
roubos do material não autorizado para a realização da prova.

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

1 O  Conselho  de  Saúde,  instância  colegiada  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  em  caráter
permanente e deliberativo, de acordo com a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é composto
por representantes:

a) Do governo,  dos prestadores de serviço,  professores,  dos profissionais  da saúde e  dos
usuários, que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de
saúde na instância correspondente.

b) Dos profissionais de saúde que trabalham no Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e
Secretaria Municipal de saúde, estes controlam e executam a política de saúde.

c) Do governo, dos usuários e dos profissionais da área de saúde e meio ambiente, que atuam
na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente.

d) Do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais da saúde e dos usuários, que
atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.
 

2 O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde -  SUS, o planejamento da
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Com base neste decreto, para ser
instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

I. Atenção primária.
II. Urgência e emergência.
III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
V. Núcleo Ampliado de Saúde da Família na Atenção Básica (NASF-AB)
a) Os itens I, II, IV e V.
b) Os itens I, II, III e IV.
c) Os itens I, III, IV, V.
d) Somente os itens I e IV.
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3 Em concordância com o texto do capítulo da ordem social da constituição federal de 1988 que
criou o sistema único de saúde (sus),  assinale (V)  para a afirmativa  VERDADEIRA e (F) para
FALSA.
(  ) a Constituição Federal de 1988 demonstra claramente que a origem do SUS está baseada num
modelo de atenção à saúde que procura resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar
social da população brasileira.
(  ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde,
tendo preferência as entidades filantrópicas e permitindo a abertura do capital  estrangeiro para
ofertar assistência, desde que sejam operadoras de planos de saúde.
(  ) O texto constitucional estabelece que a saúde é um direito de todos os cidadãos, sendo dever
do Estado garantir sua promoção, proteção e recuperação.
(   ) O texto constitucional define apenas três grandes princípios e diretrizes para SUS, que são:
universalidade, equidade e integralidade.
 Assinale a alternativa CORRETA: 

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

4  Com relação ao financiamento da saúde e a emenda constitucional nº.95/2016 (ec 95 /2016),
avalie as proposições abaixo:

I. A EC 95 /2016 representa um avanço das prioridades entre as políticas públicas que já foram
definidas pelo constituinte quando no art. 6º da CF 1988 elenca os direitos sociais.

II. EC 95 /2016  não impõe à sociedade brasileira restrições à consolidação do estado do bem-
estar social.

III. A EC 95 /2016 em nada interfere no direito à saúde, uma vez que estão os recursos para
esse setor estão constitucionalmente garantidos.

IV. A EC 95 /2016 irá manter os recursos disponível para a saúde em relação ao Produto Interno
Bruto Brasileiro.

 Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as proposições são corretas.
b) Todas as proposições são falsas.
c) Somente as proposições I, III e IV são corretas.
d) Somente a proposição III é correta.

5 Em 2010, como fruto de um grande acordo tripartite envolvendo Ministério da Saúde, Conass e
Conasems, foi publicada a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes
para organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS),  no âmbito  do SUS.  Considerando a
Política Nacional de Atenção Básica regulamentada pela Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de
2017, qual diretriz do SUS e da RAS é operacionalizada na Atenção Básica?

a) Universalidade.
b) Integralidade.
c) Hierarquização.
d) Participação Social.

6 As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  são  desenvolvidos  de  acordo  com  as  diretrizes
previstas  no  art.  198  da  Constituição  Federal.  Nesse  sentido,  um dos  princípios  do  SUS é  a
utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a
orientação programática. Isso porque a Epidemiologia:
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a) Está relacionada exclusivamente com o planejamento orçamentário e financeiro.
b) Permite  conhecer,  acompanhar  e  definir  as  causas  dos  problemas  de  saúde  de  uma

população.
c) Fornece uma cesta de ferramentas específicas para a mudança organizacional e possibilita a

participação social na gestão do SUS.
d) Está centrada nos estudos de capacidade de oferta dos serviços de saúde.

7 A qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade do atendimento à
população, por isso, o Ministério da Saúde vem reestruturando os Sistemas de Informação em
Saúde. O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), por exemplo, é uma estratégia de reestruturação no
âmbito das informações da Atenção Básica em nível nacional. Além disso, o Prontuário Eletrônico
do  Cidadão  (PEC)  é  um  sistema  que  tem  como  principal  objetivo  apoiar  o  processo  de
informatização das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Considerando as informações acerca do e-
SUS e do PEC, avalie as afirmações a seguir:

I. No  PEC,  ocorre  o  registro  individualizado  das  informações  em  saúde  para  o
acompanhamento dos atendimentos aos cidadãos, sem a integração dos diversos sistemas
de informação existentes, pois estes já são sistemas consolidados. 

II. No PEC, para a finalidade do registro, consideram-se como atributos essenciais da AB a
atenção às condições agudas, a integralidade, a singularidade e a submissão do cuidado
aos demais níveis de atenção em saúde. 

III. No PEC, o método SOAP é organizado em quatro itens sequenciais titulados pela primeira
letra de cada item, sendo eles: Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano, estabelecendo um
vínculo que facilita a localização nas diversas vezes em que um problema é conduzido.

É CORRETO apenas o que se afirma em:
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta.
d) Todas estão corretas.

  8 O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado em 2008 para
apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil,  ampliando as ofertas de saúde na rede de
serviços,  a  resolutividade  e  a  abrangência.  Tais  núcleos  configuram-se  como  equipes
multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), as
equipes de Atenção Básica (eAB) para populações específicas. Esta atuação integrada permite:

I. Realizar discussões de casos clínicos.
II. Atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde como nas visitas

domiciliares.
III. Possibilita a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma a ampliar e qualificar as

intervenções  no  território  e  na  saúde  de  grupos  populacionais.  Essas  ações  de  saúde
também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção
da saúde.

A alternativa CORRETA é:
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

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
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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 De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre os princípios e diretrizes do
SUS, avalie as proposições e assinale a alternativa CORRETA.
São princípios do SUS:

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
III. Participação da comunidade;
IV. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo;
V. Conjugação  dos  recursos  financeiros,  tecnológicos,  materiais  e  humanos  da  União,  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à
saúde da população.

a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

11 A partir da portaria n. 140 de 27 de fevereiro de 2014, os estabelecimentos de saúde habilitados
como  CACON  ou  UNACON  deverão  cumprir  algumas  obrigações,  assinale  a  alternativa
CORRETA:

I. Compor a Rede de Atenção à Saúde regional, estando articulados com todos os pontos de
atenção,  observando os princípios,  as diretrizes e as competências descritas na Política
Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, no que se refere aos diagnósticos diferencial e
definitivo de câncer, ao tratamento, à reabilitação e aos cuidados paliativos;

II. Atender  a  população  definida,  pelos  prefeitos  e  vereadores  municipais,  como  de  sua
responsabilidade para o cuidado oncológico, assim como manter vínculo assistencial junto
aos serviços para os quais seja referência para este tratamento;

III. Apoiar  outros  estabelecimentos  de atenção à saúde,  conduzindo e responsabilizando-se
pelas ações de prevenção e de controle do câncer;

IV. Participar  quando  necessário  da  educação  permanente  dos  profissionais  de  saúde  que
atuam na Rede de Atenção à Saúde;

V. Submeter-se à regulação, ao monitoramento e à avaliação do Gestor Estadual e Municipal,
conforme as atribuições estabelecidas nas respectivas condições de gestão.

a) Somente a proposição I e III são corretas.
b) Somente as proposições I, III , IV e V são corretas.
c) Somente as proposições I, IV e V são corretas.
d) Somente a proposição I e V são corretas.

12 De acordo com o Art. 14, da Portaria 1.399 de 27 de dezembro de 2019, que redefine os critérios
e parâmetros referenciais para a habilitação de estabelecimentos de saúde na alta complexidade
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em oncologia no âmbito do SUS,  em relação à assistência na alta complexidade em oncologia,
assinale a alternativa CORRETA:

I. Cirurgia  (cirurgia  geral,  cirurgia  do  aparelho  digestivo,  coloproctologia,  ginecologia,
mastologia, urologia, cabeça e pescoço, pele e cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia de
ossos e partes moles, neurocirurgia e oftalmologia);

II. Radioterapia;
III. Oncologia clínica;
IV. Hematologia; 
V. Oncologia pediátrica.
a) Todas estão corretas.
b) Somente as proposições I, II e III são corretas.
c) Somente as proposições I, III e V são corretas.
d) Somente a proposição I, II, III e V são corretas.

13 Recentemente  a Lei  nº  12.732 de 22 de novembro de 2012,  que dispõe sobre  o  primeiro
tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início foi
alterada pela 13.896 de 30 de outubro de 2019. Tal alteração refere-se à:

a) O paciente com neoplasia maligna receberá,  gratuitamente, no Sistema Único de Saúde
(SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei.

b) Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna
terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de
analgésicos opiáceos ou correlatos.

c) O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no
Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia
em que for  firmado o  diagnóstico em laudo patológico  ou em prazo menor,  conforme a
necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário único.

d) Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames
necessários  à  elucidação  devem  ser  realizados  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,
mediante solicitação fundamentada do médico responsável.

14 A Portaria nº 874/2013 institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). A Política foi concebida de forma a permitir as seguintes ações:

I. Reconhecimento do câncer como doença não prevenível e necessidade de oferta de cuidado
integral,  considerando-se  as  diretrizes  da  Rede  de  Atenção  à  Saúde  das  Pessoas  com
Doenças Crônicas no âmbito do SUS;

II. Fomento à eliminação ou redução da exposição aos agentes cancerígenos relacionados ao
trabalho  e  ao  ambiente,  tais  como  benzeno,  agrotóxicos,  sílica,  amianto,  formaldeído  e
radiação;

III. Fomento à ampliação de medidas expansivas do marketing de alimentos e bebidas com alto
teor de sal, calorias, gorduras e açúcar, especialmente os direcionados às crianças.

IV. Atendimento  multiprofissional  a  todos  os  usuários  com  câncer,  com  oferta  de  cuidado
compatível a cada nível de atenção e evolução da doença;

V. Desenvolvimento  de  ações  e  políticas  públicas  para  enfrentamento  do  tabagismo,  do
consumo  de  álcool,  do  sobrepeso,  da  obesidade  e  do  consumo  alimentar  inadequado,
considerados os fatores de risco relacionados ao câncer.

a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
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15 Nos termos da portaria nº 483/2014 que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a
organização das suas linhas de cuidado, assinale a afirmativa INCORRETA:

a) A  Atenção  Especializada  constitui  um  conjunto  de  pontos  de  atenção  com  diferentes
densidades tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência e emergência e
ambulatoriais  especializados e hospitalares,  apoiando e complementando os serviços da
Atenção Básica de forma resolutiva e em tempo oportuno.

b) Os Sistemas de Apoio constituem casas de acolhimento solidário financiados por municípios
ou agentes políticos.

c) Os  Sistemas  Logísticos  constituem  soluções  em  saúde,  em  geral  relacionadas  às
tecnologias  de  informação,  integradas  pelos  sistemas  de  identificação  e  de
acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte
sanitários e os sistemas de informação em saúde.

d) A regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência
prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e
serviços  de  saúde,  especialmente  os  de  maior  densidade  tecnológica,  e  auxiliar  no
monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.

ÁREA PROFISSIONAL – NUTRIÇÃO

16  O Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, aprovado pela Resolução CFN Nº 599, de
25/02/2018,  trata  dos  princípios,  responsabilidades,  direitos,  deveres  e  limites  do  exercício
profissional. À luz da referida resolução, julgue os itens a seguir:

I. O nutricionista tem o dever de manter sigilo e respeitar a confidencialidade de informações
no exercício da profissão, salvo em caso de exigência legal. 

II. É direito do nutricionista ter acesso a informações referentes a indivíduos e à coletividade
sob  sua  responsabilidade  profissional  que  sejam essenciais  para  subsidiar  sua  conduta
técnica.

III. O nutricionista deverá apresentar mais de uma opção ao prescrever suplemento, indicando
marcas de produtos,  empresas ou indústrias,  mas,  caso não haja opção com a mesma
composição  que  atenda  a  finalidade  desejada,  deverá  apenas  indicar  a  composição  do
produto.

IV. Quanto  à  conduta  e  prática  profissional,  é  dever  do  nutricionista  realizar  o  atendimento
nutricional e assistir o paciente em relação a alimentação, atividade física e lazer. 

V. No que tange aos meios de comunicação e informação, é dever do nutricionista informar ao
seu público, em sítios, blogues e mídias sociais, suas atividades profissionais mediante a
divulgação de imagens, produtos e técnicas.

É CORRETO afirmar que:
a) I e II estão corretas.
b) I, II e IV estão corretas. 
c) I, II e III estão corretas.
d) III, IV e V estão corretas. 

17 O  Guia  Alimentar  para  a  População  Brasileira,  publicado  em  2014,  contribui  para  o
desenvolvimento de estratégias de promoção e do direito  humano à alimentação adequada.  O
documento  foi  produzido  para  ser  utilizado  pelos  brasileiros  tanto  em  suas  casas  quanto  em
espaços  em que  são  realizadas  ações  de  promoção  de  saúde:  Unidades  Básicas  de  Saúde,
Instituições de Ensino, entre outros. O guia alimentar é um importante instrumento para a educação
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alimentar  e  nutricional  e  para  a  atenção  dietética,  estimulando  mudanças  de  hábitos  e  novos
critérios para as escolhas alimentares.
Acerca do referido guia, é CORRETO afirmar que:

a) Confere maior ênfase a nutrientes do que a grupos de alimentos. Como se apresenta na
forma de guia de bolso, facilita a divulgação de orientações específicas sobre a alimentação
vegetariana e sobre dietas com restrições alimentares.

b) Traz  uma  forte  valorização  da  culinária  do  país,  incentivando  o  consumo  de  alimentos
regionais nas preparações culinárias e respeitando a diversidade cultural, além de evidenciar
preocupação  com  a  sustentabilidade  por  constituir-se  como  referencial  da  Segurança
Alimentar e Nutricional.

c) Adota o Índice de Massa Corporal (IMC) como medida de avaliação de adequação de peso,
destacando a importância de se manter um peso saudável e apresentando orientações sobre
atividades físicas regulares e recomendações previstas na Pirâmide de Alimentos no sentido
de se alcançá-lo.

d) Apresenta sete grupos de alimentos e respectivas porções, enfatiza limites de ingestão diária
de sódio, cafeína e álcool, além de alertar para a leitura cuidadosa dos rótulos de produtos
industrializados açucarados e salgados. 

18 O guia alimentar para a população brasileira, aborda os princípios e as recomendações de uma
alimentação adequada e saudável para a população brasileira, configurando‐se como instrumento
de apoio às ações de educação alimentar e  nutricional  no SUS e também em outros setores.
Considerando essa informação, assinale a alternativa CORRETA:

a) Segundo o guia alimentar para a população brasileira, óleos são produtos alimentícios que
podem conter alto teor de gorduras insaturadas, prejudiciais à saúde.

b) A representação gráfica oficial do guia alimentar para a população brasileira é a pirâmide
alimentar.

c) O guia alimentar para a população brasileira classifica as frutas secas como um alimento
minimamente processado.

d) Alimentos in  natura ou  minimamente  processados  praticamente  não  variam  quanto  à
densidade calórica, sendo sempre de baixa caloria.

19 O principal órgão para absorção de nutrientes e água é o intestino delgado, que é caracterizado
por sua grande área absortiva. A área de superfície é atribuída ao seu grande comprimento e à
organização do revestimento da mucosa. O intestino delgado tem dobras características em sua
superfície denominadas válvulas coniventes que são cobertas por projeções em forma de dedo
denominadas vilosidades que, por sua vez, são cobertas por microvilosidades ou borda em escova.
A respeito do enunciado acima, considere as seguintes afirmativas: 

I. O processo de absorção de nutrientes no intestino delgado combina transporte ativo com
difusão passiva.

II. A absorção de glicose, sódio, potássio, ferro e aminoácidos é feita através do transporte
ativo.

III. A pinocitose é descrita como o englobamento de conteúdos intestinais pela membrana e
permite que grandes partículas, como proteínas, sejam absorvidas.

IV. A maior parte da digestão das proteínas ocorre na porção superior do intestino delgado e
continua por todo trato gastrointestinal.

V. As fibras solúveis e insolúveis são digeridas e totalmente absorvidas por difusão passiva na
borda em escova do Intestino delgado.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
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c) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.

20 A desnutrição proteico-calórica, problema comum em pacientes portadores de câncer, eleva as
taxas de complicações e mortalidade. Tumores do trato digestório, tais como o câncer colorretal (ou
do canal anal),  levam a obstruções que interferem na absorção de nutrientes, resultando perda
ponderal.  Entre os sintomas do câncer  colorretal  estão dores,  sangramentos e diarreia.  Nesse
contexto,  o  tratamento  radioquimioterápico  pode  ser  recomendado.  Todavia,  esse  tipo  de
tratamento  pode agravar  o  estado nutricional  do  paciente  induzindo o surgimento de náuseas,
vômitos, diarreia e fibrose do canal anal. Dessa forma, faz-se necessária a utilização de dietas
pobres em resíduos,  a  fim de prevenir  a  impactação fecal,  reduzir  a  frequência e esforço nas
evacuações e o volume fecal, com vistas a evitar a piora do quadro clínico. Considerando o texto e
as condutas nutricionais a serem adotadas com pacientes acometidos de câncer colorretal, avalie
as afirmações a seguir:

I. O  uso  de  fórmulas  com  baixo  teor  de  resíduos  e  com  aporte  calórico  e  proteico  que
complemente a dieta artesanal com pouco resíduo (in natura) parece ser mais indicado para
evitar o agravamento da depleção nutricional em pacientes com tumor colorretal  tratados
com radioquimioterapia associada.

II. A dieta líquida artesanal, com alimentos in natura e com baixo teor de resíduo, não atinge as
recomendações nutricionais preconizadas para um paciente adulto com câncer colorretal e
desnutrição proteico-calórica instalada.

III. A dietoterapia para pacientes com câncer colorretal deve incluir cereais integrais, leites e
derivados, para se garantir um aporte energético e proteico mais adequado, favorecendo a
melhora do quadro nutricional.

IV. Os pacientes devem ser estimulados a receber dietas pela via enteral,  através de sonda
nasogástrica, pois essa é a forma fisiológica de alimentá-los e estimulá-los a contribuir para
o seu tratamento, dado o efeito psicológico positivo que ela causa.

V. A terapia nutricional no paciente oncológico deve prevenir ou tratar a desnutrição, modular a
resposta orgânica, controlar os efeitos adversos do tratamento e melhorar a qualidade de
vida.

É CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I, II e V. 
b) I, II e IV. 
c) I, III e V.
d) II, IV e V

21 O estado nutricional de um paciente com câncer que será submetido a uma cirurgia de ablação
do tumor é essencial  para o sucesso do procedimento e para o prognóstico dessa doença. De
acordo com o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, lançado pelo INCA, faz parte da conduta
nutricional, no atendimento ambulatorial, no pré-tratamento cirúrgico, o uso de fórmula:

a) Normoproteica, com ômega 3, nucleotídeos e glutamina, 2 semanas antes do procedimento
cirúrgico em pacientes desnutridos graves.

b) Normoproteica, sem ômega 3, nucleotídeos e arginina, no período de 5 a 7 dias antes do
procedimento cirúrgico.

c) Hiperproteica, sem nucleotídeos e arginina, 2 semanas antes do procedimento cirúrgico em
pacientes desnutridos graves.

d) Hiperproteica enriquecida com ômega 3, nucleotídeos e arginina, no período de 5 a 7 dias
antes do procedimento cirúrgico.
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22  Assinale a alternativa com a conduta nutricional  CORRETA para neutropenia, decorrente do
tratamento clínico do câncer.

a) Utilizar ervas aromáticas e condimentos crus.
b) Ingerir oleaginosas.
c) Utilizar grãos e frutas cruas nas preparações.
d) Não se recomenda utilizar probióticos.

23  O Projeto de Aceleração da Recuperação Total  Pós-Operatório  (ACERTO) tem por  objetivo
acelerar a recuperação pós-operatória dos pacientes. Qual a conduta pré cirúrgica recomendada
pelo projeto ACERTO?

a) Abreviar o jejum pré-operatório para até duas horas antes da cirurgia.
b) Induzir a elevação dos níveis de glucagon e a diminuição dos níveis de insulina.
c) Estimular a gliconeogênese para aumentar a glicose circulante.
d) Jejum de oito a 12h para o completo esvaziamento gástrico, evitando broncoaspiração.

24 Considerando os fatores que têm sido relacionados como mediadores da síndrome da anorexia
e caquexia em indivíduos com câncer, assinale a alternativa CORRETA:

a) Citocinas (TNF-alfa, IL-8, IL-9 e interferon); fator indutor de proteólise (PIF) e metabólitos do
ácido linolênico.

b) Citocinas  (TNF-alfa,  IL-1,  IL-6  e  interferon);  fator  indutor  de  proteólise  (PIF)  e  fator  de
mobilização de lipídeos (FML).

c) Citocinas (TNF-gama, IL-1, IL-6 e interferon); fator indutor de proteólise (PIF), leucotrienos e
metabólitos do ácido araquidônico.

d) Citocinas (IGF-1, GH), leucotrienos, fator de mobilização de lipídeos (FML) e metabólitos do
ácido linoleico.

25 De acordo com a RCD nº 63, de 6 de julho de 2000, são atribuições do Nutricionista da Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN):

I. Formular a NE (Nutrição Enteral), estabelecendo a sua composição qualitativa e quantitativa,
seu fracionamento segundo horários e formas de apresentação.

II. Proceder à inspeção visual da NE antes de sua administração.
III. Participar,  promover e registrar as atividades de treinamento operacional  e de educação

continuada,  garantindo  a  atualização  de  seus  colaboradores,  bem  como  para  todos  os
profissionais envolvidos na preparação da NE.

IV. Elaborar a prescrição dietética com base nas diretrizes estabelecidas na prescrição médica.
V. Indicar e prescrever a TNE.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas CORRETAS:
a) São corretas apenas as afirmativas III e IV.
b) São corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
c) São corretas apenas as afirmativas II, IV e V.
d) São corretas apenas as afirmativas I, III, V e V.

26 A Terapia Nutricional Enteral (TNE) surge como uma possibilidade terapêutica de manutenção
ou recuperação do estado nutricional, naqueles indivíduos que apresentarem o trato gastrintestinal
íntegro para o processo digestório, mas com a ingestão oral parcial ou totalmente comprometida.
Segundo a RDC N° 63, de 6 de Julho de 2000, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde. Para efeitos deste Regulamento, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Nutrição Enteral (NE): alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes,
na  forma  isolada  ou  combinada,  de  composição  definida  ou  estimada,  especialmente
formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral,  industrializado ou não, utilizada
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exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes
desnutridos  ou  não,  conforme  suas  necessidades  nutricionais,  em  regime  hospitalar,
ambulatorial  ou  domiciliar,  visando  a  síntese  ou  manutenção  dos  tecidos,  órgãos  ou
sistemas.

b) Compete  ao  nutricionista:  elaborar  a  prescrição  dietética  com  base  nas  diretrizes
estabelecidas na prescrição médica.

c) Equipe  Multiprofissional  de  Terapia  Nutricional  (EMTN):  grupo  formal  e  obrigatoriamente
constituído de pelo menos um profissional de cada categoria, a saber: médico, nutricionista,
enfermeiro  e  farmacêutico,  podendo  ainda  incluir  profissionais  de  outras  categorias,
habilitados e com treinamento específico para a prática da Terapia Nutricional (TN).

d) Nutrição  Enteral  em  Sistema  Fechado:  NE  que  requer  manipulação  prévia  à  sua
administração, para uso imediato ou atendendo à orientação do fabricante.

27  Conforme o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica/INCA 2016, sobre os indicadores de
risco nutricional para pacientes oncológicos idosos assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ingestão alimentar menor que 60% das necessidades por um período maior que 7 dias.
b) Percentual Perda de Peso (%PP) atual significativo ou grave.
c) Albumina menor ou igual a 3,5 mg/dl.
d) Proteína C reativa maior ou igual a 10 mg/dl.

28  Alguns  compostos  presentes  nos  alimentos  podem  apresentar  atividade  anticarcinogênica.
Estes  compostos  incluem  a  epigalocatequina-3-galato  e  os  glicosinolatos,  cujas  fontes  são
respectivamente:

a) Chocolate amargo / chá verde.
b) Chá verde / vegetais crucíferos.
c) Suco de uva / chocolate amargo.
d) Vegetais crucíferos / suco de uva.

29 Pacientes  em  tratamento  oncológico  de  quimioterapia  e/ou  radioterapia  podem  apresentar
efeitos  adversos  que  contribuem  para  a  redução  da  ingestão  alimentar,  levando  ao
comprometimento do estado nutricional. Sobre as orientações realizadas para cada tipo de sintoma
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Xerostomia: alimentos com caldos e molhos, oferecer gelo e picolé.
b) Mucosite: evitar alimentos duros, crocantes e irritantes. Preferir temperatura ambiente ou fria/

gelada.
c) Disfagia: modificar a consistência da dieta conforme as orientações do fonoaudiólogo, em

caso de disfagia para líquidos verificar a necessidade de espessantes.
d) Saciedade  precoce:  oferecer  alimentos  ricos  em fibras,  consumir  líquidos  junto  com as

refeições.

30  A Rede  Global  do  Fundo  Mundial  de  Pesquisa  contra  o  Câncer  do  Instituto  americano  de
pesquisas em câncer, foi fundado em 1982 e desde então tem se dedicado à prevenção do câncer
por meio da alimentação e nutrição, e mais recentemente, da atividade física e controle de peso.
Em  2018,  o  referido  instituto,  lançou  o  seu  terceiro  relatório,  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.  Dentre  as  opções  abaixo,  assinale
aquela que NÃO REPRESENTE uma recomendação contida neste relatório:

a) Mantenha um peso saudável.
b) Seja fisicamente ativo.

Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira
CNPJ 02.122.913/0001-06

Rua Florianópolis, 1448-E – CEP: 89812-505 – Chapecó – SC
Fone: (0xx49)3321-6500   E-mail: eventos@hro.org.br



c) Use suplementos para a prevenção do câncer.
d) Coma cereais integrais, legumes e frutas e leguminosas.

31 Um componente da dieta que, segundo o American Institute of Cancer Research, tem prováveis
evidências associadas com risco de câncer gástrico é:

a) Pimenta.
b) Café.
c) Sal.
d) Chá preto.

32 Em relação a Terapia  nutricional  no  paciente  grave,  o  que dispõe a  Diretriz  da  Sociedade
Brasileira de Nutrição Parenteral  e Enteral  (2011) sobre as necessidades calóricas do paciente
grave obeso? Assinale a alternativa CORRETA:

a) Paciente graves com IMC > 30Kg/m² devem receber entre 12 e 20Kcal/Kg/dia.
b) Paciente graves com IMC > 30Kg/m² devem receber entre 15 e 20Kcal/Kg/dia.
c) Paciente graves com IMC > 30Kg/m² devem receber entre 12 e 25Kcal/Kg/dia.
d) Paciente graves com IMC > 30Kg/m² devem receber entre 15 e 25Kcal/Kg/dia.

33  Assinale  abaixo  a  alternativa  CORRETA em  relação  à  quando  deve-se  iniciar  o  suporte
nutricional enteral no paciente grave de acordo com a Diretriz da Sociedade Brasileira de Nutrição
Parenteral e Enteral (2011).

a) A TNE deve ser  iniciada precocemente no paciente grave (entre 24 e 48 horas após a
admissão), desde que o doente esteja hemodinamicamente estável.

b) A TNE só deve ser iniciada após 48 horas da sua admissão.
c) A TNE deve ser  iniciada precocemente no paciente grave (entre 24 e 72 horas após a

admissão), desde que o doente esteja hemodinamicamente estável.
d) A TNE deve ser  iniciada precocemente no paciente grave (entre 36 e 48 horas após a

admissão), desde que o doente esteja hemodinamicamente estável.

34 Seguindo a recomendação da Diretriz da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral
(2011), qual é a oferta adequada de proteínas ao paciente grave?

a) O paciente grave deve receber entre 1,5 g/ kg/dia e 2,0 g/kg/dia de proteína, dependendo do
estado metabólico.

b) O paciente grave deve receber entre 1,2 g/ kg/dia e 2,0 g/kg/dia de proteína, dependendo do
estado metabólico.

c) O paciente grave deve receber entre 1,0 g/ kg/dia e 2,0 g/kg/dia de proteína, dependendo do
estado metabólico.

d) O paciente grave deve receber entre 1,5 g/ kg/dia e 2,5 g/kg/dia de proteína, dependendo do
estado metabólico.

35 segundo a diretriz brasileira de terapia nutricional no paciente grave (2018), identifique como
VERDADEIRAS (V) OU FALSAS (F) as seguintes afirmativas:
(  )  Ainda  não  existe  consenso  quanto  às  características  a  serem reconhecidas  nos  pacientes
críticos  para  o  diagnóstico  da  desnutrição.  Biomarcadores  tradicionalmente  associados  à
desnutrição, como a albumina, a pré-albumina e a transferrina, possuem restrições, pois poderiam
refletir a inflamação ou o estado agudo da doença crítica.
(  ) Estabelecer a meta energética é um passo fundamental para implementar a TN em pacientes
críticos,  uma  vez  que  tanto  a  hipoalimentação  quanto  a  hiperalimentação  podem  levar  a
complicações graves nesses pacientes.
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(  )  Recomenda-se que pacientes desnutridos prévios ou de alto risco nutricional não recebam
nutrição hipocalórica/trófica, desde que exista tolerância gastrintestinal.
(  ) Para o paciente crítico, recomenda-se iniciar com uma oferta energética mais baixa, cerca de 15
a  20  kcal/kg/dia,  e  progredir  para  25  a  30  kcal/kg/dia  após  o  quarto  dia  do  paciente  em
recuperação.
(  ) Para pacientes críticos, sugere-se a manutenção da cabeceira do leito entre 35º e 40º de todos
os pacientes intubados e recebendo nutrição enteral. Nos casos em que esse grau de elevação
seja contraindicado, considerar a tentativa de elevar a cabeceira do leito ao máximo permitido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

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

36  Conforme recomendação do Consenso Nacional de Pediatria Oncológica a recomendação de
proteína para crianças conforme faixa etária deve ser:

I. De neonatos até 2 anos: de 1,2, a 2,5 g/kg/dia.
II. De neonatos até 2 anos: de 2,5 a 3,0 g/kg/dia.
III. Crianças (de 2 a 11 anos): 2,0 g/kg/dia.
IV. Adolescentes (acima de 10 anos): de 1,8 a 2,0 g/kg/dia.
V. Adolescentes (acima de 12 anos): de 1,5 a 2,0 g/kg/dia.

Assinale a alternativa em que as afirmações estão CORRETAS:
a) I, III e IV.
b) I, III e V.
c) II, III e V.
d) Somente a alternativa I e III estão corretas.

37 Na assistência nutricional ao paciente oncológico pediátrico em quimioterapia e radioterapia, são
determinados critérios de indicação da via de alimentação a ser utilizada. Levando em conta esses
critérios, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Terapia  nutricional  enteral  via  oral:  os  complementos  nutricionais  devem ser  a  primeira
opção, quando a ingestão alimentar for < 50% das recomendações por de sete a dez dias
consecutivos, sem a expectativa de melhora.

b) Terapia nutricional enteral via sonda: na impossibilidade de utilização da via oral, quando a
ingestão alimentar for insuficiente (ingestão oral < 60% das recomendações) por de três a
cinco dias consecutivos, sem expectativa de melhora.

c) Terapia nutricional parenteral: impossibilidade total ou parcial de uso do trato gastrointestinal;
plaquetopenia  grave  não  resolvida  após  infusão  de  plaquetas  em  pacientes  que  se
encontrem em terapia enteral;  dificuldade em alcançar as necessidades nutricionais pela
terapia nutricional enteral plena em até cinco dias.

d) Todas as alternativas estão incorretas.

38 Comprimento superior do braço; comprimento tibial e comprimento do membro inferior a partir 
do joelho são métodos utilizados que permitem estimar qual dado antropométrico:
     a) Estatura.
     b) Peso.
     c) Peso para estatura.
     d) Estatura para a idade.
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39 Em crianças nascidas prematuramente a interpretação das medidas antropométricas deve ser
realizada  tomando-se  por  base  a  idade  corrigida  para  40  semanas  e  não  apenas  a  idade
cronológica. Este ajuste deve ser feito para peso, estatura e perímetro cefálico até qual idade?

a) 06 meses.
b) 12 meses.
c) 24 meses.
d) 60 meses.

40  Relacione  as  faixa  etárias  com  os  parâmetros  antropométricos  recomendados  a  serem
utIlizados:

a) Crianças de 0 a 5 anos incompletos.
b) Crianças de 5 a 10 anos incompletos.
c) Adolescentes de 10 a 19 anos.

( ) Peso para idade, IMC para idade, Estatura para idade.
( ) Peso para idade, Peso para estatura, IMC para idade, Estatura para idade.
( ) IMC para idade e Estatura para idade.
A sequência correta é:

d) 2, 3 e 1.
e) 1, 2 e 3.
f) 3, 2 e 1.
g) 2, 1 e 3.
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