
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM

ATENÇÃO EM ONCOLOGIA E UNIPROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA N. 02/2021

ESPECIALIDADE: NUTRIÇÃO

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. Prova Objetiva composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro)
alternativas  de  resposta,  sendo  que  o  candidato  deverá  assinalar  somente  uma delas.
Conteúdo programático inclui 10 (dez) questões de conhecimento geral do Sistema Único
de Saúde (SUS), e 30 (trinta) questões da área de concentração 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
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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. A cada 30 minutos será registrado no quadro o horário atualizado. Nos últimos 30
minutos para o término da prova será informado 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.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

1. A Revolta da Vacina foi um movimento popular de fortes protestos contra a obrigatoriedade
de vacinação em 1904. Sobre esse movimento, é INCORRETO afirmar:

a) O povo rejeitava a vacina porque consistia no líquido de pústulas de vacas doentes, e
ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas. 
b) Por influência de Oswaldo Cruz, o governo enviou ao Congresso um projeto sobre a
obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional, e apenas os indivíduos que
comprovassem  ser  vacinados  conseguiriam,  por  exemplo,  contratos  de  trabalho  e
matrículas em escolas.
c) Era um movimento apartidário, apenas de operários, indignados com a invasão de suas
casas e com a vacinação contra suas vontades.
d) Logo após a Revolta da vacina, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta
epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio
avesso à Revolta da Vacina.

2. A Constituição Federal, conhecida como constituição cidadã, foi um marco na história do
país, e da garantia do direito humano e constitucional à saúde. Em seu Art. 198, estipula que as
ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO:

a) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
b) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
c) Participação da comunidade.
d) Equidade, tratando com prioridade quem mais necessita.

3. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale (V) para aafirmativa
VERDADEIRA e (F) para FALSA sobre qual/quais é/são Princípios e Diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS):

(   )  Organização  de  atendimento  público  específico  e  especializado  para  mulheres  e
vítimas de violência doméstica em geral.
(    ) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo
(   ) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos. 
(   )  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 

Assinale a alternativa CORRETA:
a)  V, F, V, V.
b)  F, F, V, V.
c)  F, F, V, F.
d)  V, V, V, V.

4. Na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, sobre a participação dos serviços
privados de assistência à saúde, assinale a alternativa INCORRETA:
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a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
b) Quando  as  suas  disponibilidades  forem  insuficientes  para  garantir  a  cobertura

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS)
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

c) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos
princípios  e  diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  mantido  o  equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.

d) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é
permitido, apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
 

5.  Conforme  a  Lei  nº 8.080,  de  19  de  setembro de  1990,  entende-se  por  saúde  do
trabalhador  um  conjunto  de  atividades  que  se  destina,  através  das  ações  de  vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, dentre outras funções:

I. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os  
riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados
de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de 
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.

II. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador
nas instituições e empresas públicas e privadas. 

III. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, não 
possuindo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

IV. A garantia ao empregador de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de 
setor  de  serviço  ou de todo ambiente  de trabalho,  quando houver  exposição a risco  
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) I, II, e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.

6. Conforme Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, sobre os critérios que os Municípios,
os Estados e o Distrito Federal precisam ter para recebimento de recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS), assinale a alternativa INCORRETA:

a)  Plano de saúde.
b)  Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
c)  Conselho de Saúde, com composição preferencialmente paritária.
d)  Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo
de dois anos para sua implantação.
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7. De acordo com a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, sobre os Conselhos de  
Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

 
a) Recomenda-se  que,  a  cada  eleição,  os  segmentos  de  representações  de  usuários,

trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no
mínimo, 30% de suas entidades representativas.

b) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais
segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou
de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser
representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

c) A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do
Conselheiro(a)  deve  ser  avaliada  como  possível  impedimento  da  representação  de
Usuário(a)  e  Trabalhador  (a),  e,  a  juízo  da  entidade,  indicativo  de  substituição  do
Conselheiro (a).

d) A  participação  dos  membros  eleitos  do  Poder  Legislativo,  representação  do  Poder
Judiciário  e  do  Ministério  Público,  como  conselheiros,  é  permitida  nos  Conselhos  de
Saúde.

 
8. Sobre a Política Nacional de Humanização (2004), na Urgência e Emergência, nos pronto-

socorros, nos pronto-atendimentos, na Assistência Pré- Hospitalar e outros, é CORRETO afirmar
como diretrizes especifica: 

a) Acolher  a  demanda por  meio  de  critérios  de  avaliação de risco,  garantindo o  acesso
referenciado apenas a esse nível de assistência. 

b) Definir  protocolos  clínicos,  garantindo  a  eliminação  de  intervenções  desnecessárias  e
respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. 

c) Comprometer-se  com a  referência  e  a  contra-referência,  aumentando  a  resolução  da
urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura,
conforme a necessidade dos profissionais e gestão institucional. 

d) Otimizar  o  atendimento  ao  usuário,  articulando  a  agenda  uniprofissional  em  ações
diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.

  9. A portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013 instituiu a Política Nacional de Atenção
Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre ela, é INCORRETO
afirmar: 

a) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos
visitantes ao pronto socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o
usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.

b) O direito de crianças e adolescentes de brincar será assegurado, assim como o direito de
estudar,  que  será  implementado  de  acordo  com  o  estabelecido  pela  Secretaria  de
Educação Estadual, Distrital e Municipal em articulação com gestor de saúde local.

c) A auditoria clínica interna periódica será realizada, no mínimo a cada 2 (dois) anos, com o
objetivo de qualificar o processo assistencial hospitalar.

d) É vedado ao hospital  identificar  e  divulgar  os profissionais que são responsáveis pelo
cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios
de especialidades e nos demais serviços.

10. Sobre as Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES), assinale (V)
para a afirmativa VERDADEIRA e (F) para FALSA: 
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(   )São  instâncias  intersetoriais  e  interinstitucionais  permanentes  que  participam  da  
formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde 
previstas no art. 14 da Lei nº 8.080, de 1990, e na NOB/RH – SUS.
(   ) Deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito 
Federal e, ainda, conforme as especificidades de cada região, por: I - gestores estaduais e 
municipais de educação e/ou de seus representantes; II - trabalhadores do SUS e/ou de 
suas entidades representativas; III - instituições de ensino com ou sem cursos na área da 
saúde, por meio de seus distintos segmentos; e IV - movimentos sociais ligados ou não à 
gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS.
(   )  É  sua atribuição apoiar  e  cooperar  tecnicamente  com os Colegiados de Gestão  
Regional para a construção dos Planos Municipais de Saúde da sua área de abrangência.
(   ) É sua atribuição apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre Educação 
Permanente em Saúde, na proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e 
desenvolvimento de ações que contribuam para o cumprimento das responsabilidades  
assumidas nos respectivos Termos de Compromisso de Gestão.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) V, V, F, V.
b) V, F, F, V.
c) V, F, V, V.
d) F, V, V, F.
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ÁREA PROFISSIONAL – NUTRIÇÃO

11. De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020), pacientes em
uso de fármacos hipoglicemiantes como a metformina por longos períodos podem apresentar
redução dos níveis de um nutriente.
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao nutriente a que se refere o enunciado.

a) Vitamina C. 
b) Vitamina D. 
c) Vitamina B12. 
d) Potássio. 

12.  Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020),  com relação às
orientações nutricionais no diabetes mellitus sobre o consumo de fibras, assinale a alternativa
INCORRETA.

a) As fibras dietéticas podem atenuar a resposta à insulina e assim, auxiliar na prevenção do
DM2.

b) A dieta rica em fibras promove aumento da produção de ácidos graxos de cadeia longa
(AGCL) no lúmen intestinal. 

c) Tanto  as  fibras  solúveis  como as  fibras  insolúveis  demonstram efeitos  benéficos  para
pacientes diabéticos.  

d) As fibras solúveis apresentam efeitos benéficos na glicemia e no metabolismo dos lipídios,
enquanto as insolúveis agem contribuindo para a saciedade e para o controle de peso.

13. Conforme o Consenso de Nutrição Oncológica (INCA, 2015), em relação à terapia nutricional
oral (TNO) para o paciente clínico em tratamento de quimioterapia e radioterapia.  A TNO deve
ser indicada quando o paciente apresentar ingestão alimentar oral convencional abaixo de:

a) 75% das necessidades nutricionais. 
b) 80% das necessidades nutricionais. 
c) 85% das necessidades nutricionais. 
d) 70% das necessidades nutricionais. 

14.  Paciente oncológico em tratamento de quimioterapia com ingestão alimentar  por  via  oral
insuficiente, sendo inferior a 60% das necessidades nutricionais, apresenta saciedade precoce e
diminuição de apetite, possui trato gastrointestinal íntegro. Qual a terapia nutricional indicada pelo
nutricionista  para  garantir  a  oferta  nutricional  adequada  conforme  o  Consenso  de  Nutrição
Oncológica, visto que a alimentação via oral está insuficiente? Assinale a alternativa CORRETA.

a) Terapia nutricional parenteral.
b) Terapia nutricional enteral.
c) Terapia nutricional oral hipercalórica.
d) Terapia nutricional oral hipercalórica e hiperproteica 

15.  Pacientes com câncer frequentemente apresentam sintomas relacionados ao tratamento de
quimioterapia  e  radioterapia  que  interferem no  consumo  alimentar.  Dentre  estes  sintomas  a
xerostomia é o termo usado para designar: Assinale a alternativa CORRETA.

a) Diminuição de olfato. 
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b) Perda de paladar. 
c) Pensação de boca seca. 
d) Alteração de paladar.

16.  No que diz respeito à perda de peso em relação ao tempo, é considerado como perda de
peso grave no período de 1 mês:

a) Perda de peso >5%.
b) Perda de peso >7,5%.
c) Perda de peso >2%.
d) Perda de peso > 7%.

17. Conforme a classificação do índice de massa corporal (IMC) em adultos é considerada como
obesidade grau I, o indivíduo com IMC entre:

a) 30 e 34,9 Kg/m² 
b) Acima de 40Kg/m²
c) 35 e 39,9Kg/m² 
d) 25 e 29,9Kg/m²

18. Sabe-se que a anemia em doentes renais pode estar presente pelo déficit de ferro e também
devido  a  um mecanismo  principal  que  está  relacionado  à  deficiência  na  produção  renal  do
hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Assinale a alternativa CORRETA que
corresponde a este hormônio.

a) Insulina.
b) Eritropoietina.
c) Vitamina D.
d) Ritropoiese 

19.  Paciente em tratamento antineoplásico apresentando perda de peso e com queixa principal
de  saciedade precoce  procura  atendimento  nutricional para  melhorar  sua ingestão alimentar.
Dentre as orientações abaixo assinale a alternativa INCORRETA.

a) Aumentar o fracionamento da dieta e reduzir o volume por refeição.
b) Ingerir grande quantidade de líquidos junto com as refeições.
c) Conscientizar o paciente da necessidade de se alimentar, apesar da saciedade precoce.
d) Aumentar a densidade calórica e proteica das preparações. 

20.  Um nutricionista  ao  realizar  orientação  de  dieta  enteral  via  sonda  nasoenteral  para  seu
paciente  que  estava  com alta  hospitalar,  orientou  o  uso  da  seguinte  fórmula:  Dieta  enteral
nutricionalmente completa  a base de proteína de soja com densidade calórica de 1,2 Kcal/ml.
Com relação à densidade calórica da fórmula prescrita assinale a alternativa CORRETA.

a) Hipercalórica.
b) Hormocalórica.
c) Hipocalórica.
d) Nenhuma das alternativas.
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21.  Com  relação  à  assistência  nutricional  de  pacientes  em  tratamento  de  quimioterapia  e
radioterapia analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A avaliação do estado nutricional do paciente oncológico é fundamental, a fim de iniciar a
terapia nutricional precoce e prevenir ou minimizar a desnutrição. 

b) Fatores como perda de peso, localização do tumor e sintomas decorrentes do tratamento
de quimioterapia e radioterapia interferem no estado nutricional e devem ser considerados
durante a triagem de risco nutricional. 

c) Somente  os  pacientes  com  nutrição  via  sonda  nasoenteral  devem  receber
acompanhamento nutricional. 

d) Ainda  que  existam  outros  métodos,  a  ASG-PPP  é  considerada  padrão  ouro  para  a
avaliação nutricional de pacientes oncológicos. 

22.  Na  avaliação  nutricional  de  idosos  a  circunferência  da  panturrilha  é  utilizada  como  um
marcador de:

a) Reserva muscular.
b) Reserva adiposa.
c) Fragilidade.
d) Baixa imunidade. 

23. A caquexia  associada  ao  câncer  é  uma  síndrome  multifatorial  caracterizada  por  perda
progressiva de massa muscular esquelética, acompanhada ou não de perda de tecido adiposo.
Sobre a caquexia associada ao câncer, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O estado inflamatório na caquexia está relacionado à perda ponderal.  
b) É uma complicação frequente nos estados avançados de doença neoplásica.
c) Não pode ser totalmente revertida com terapia nutricional convencional.
d) Não está relacionada com maior risco de mortalidade.  

24.  Para pacientes com contraindicação ao uso da via digestiva, a nutrição parenteral deve ser
indicada de maneira exclusiva, sendo mais precoce para pacientes desnutridos ou em alto risco
nutricional.   Dentre os critérios para indicar a utilização de nutrição parenteral citados abaixo
assinale a alternativa CORRETA:

a) Obstrução intestinal. 
b) Síndrome de intestino curto (insuficiência ou falência intestinal).
c) Pacientes críticos de alto risco nutricional e contraindicação de TNE. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

25.  A esofagite pode ser definida como a inflamação da mucosa esofágica, decorrente do fluxo
retrógrado do conteúdo gastroduodenal para esôfago. Esse refluxo pode decorrer devido uma
diminuição na pressão do esfíncter esofágico inferior (EEI), que não se contrai adequadamente
após a passagem dos alimentos para o estômago, permitindo o retorno do conteúdo gástrico.
Considerando as recomendações nutricionais que podem ser empregadas para pacientes com
esofagite, avalie as afirmações a seguir:

I. Evitar alimentos e preparações gordurosas.
II. Ingerir alimentos que diminuem a pressão do esfíncter esofágico inferior.
III. Ingerir líquidos preferencialmente entre as refeições.
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IV. Manter horários regulares de alimentação e dieta fracionada para evitar o aumento do
volume das refeições.

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I, II, IV
b) II, III, IV
c) I, III, IV
d) I, II, III

26.  Considere as assertivas sobre a terapia nutricional  para úlceras pépticas apresentadas a
seguir:

I. As  principais  causas  das  úlceras  pépticas  são  a  infecção  pelo  H.  pylori,  os
corticosteroides, fatores genéticos, tabagismo e uso de anti-inflamatórios.

II. São  objetivos  dos  cuidados  nutricionais:  aliviar  sintomas,  prevenir  complicações  e  a
recorrência da mesma.

III. O  pH  de  um  alimento  tem  pouca  importância  terapêutica,  frequentemente,  são
apresentados epigastralgia após o consumo de frutas ácidas, estando seu consumo de
acordo com a tolerância do paciente.

IV. Pimenta  e  outros  condimentos  picantes,  podem  servir  para  aumentar  a  proteção  da
mucosa pelo incremento  nos fatores de defesa da mucosa.

Assinale a alternativa  CORRETA
a) I, II, III.
b) I, III, IV.
c) II, III, IV.
d) I e IV.

27.  Sobre  as  intervenções  ao  sintoma  de  dispneia  e  cansaço  apresentados  por  pacientes
portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) durante a terapia nutricional. Assinale
a alternativa INCORRETA:

a) Preferir refeições com pequenos volumes.
b) Repousar antes das refeições.
c) Diminuição da densidade energética das refeições.
d) Adaptação da consistência da dieta.

28.  No  processo  de  envelhecimento,  ocorrem  diversas  alterações  anatômicas,  fisiológicas  e
funcionais no organismo, com repercussões nas condições de saúde, nutrição e qualidade de
vida. Muitas mudanças são progressivas e ocasionam efetiva redução na capacidade funcional
do idoso,  afetando desde a sensibilidade para o paladar  até os processos metabólicos.  Tais
alterações podem ainda produzir efeitos nos diferentes sistemas do organismo, que diminuem a
aptidão e a performance física.

Considerando a necessidade de adaptações na alimentação e na prática de atividades físicas
pelos idosos, avalie as afirmações a seguir.

I. A utilização  de  suplementos  esportivos  pode  ser  recomendada  sem  nenhum  tipo  de
restrição, objetivando aumento da performance do idoso.
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II. O sedentarismo associado à ingestão deficiente de alguns minerais e proteínas pode levar
à perda de força e de massa muscular em idosos, processo conhecido como sarcopenia. 

III. A substituição diária do jantar por café com leite, pão e manteiga, hábito comum entre
idosos,  pode  ser  recomendada,  sem  prejuízo  nutricional,  caso  seja  consumida  uma
refeição equilibrada no almoço.

IV.  Para indivíduos idosos,  é  recomendada a adoção de programa de exercícios e dieta
individualizados com vistas à manutenção da massa muscular.

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) I e III.
b) II e III.
c) II e IV.
d) II, III e IV.

29.  Em relação ao uso de dietas imunomoduladoras, de acordo com o Consenso Nacional de
Nutrição Oncológica (INCA, 2016) assinale a alternativa CORRETA:

a) Não  há  benefícios  no  uso  de  dietas  imunomoduladoras  em  pacientes  oncológicos
submetidos a cirurgia de grande porte do trato digestório.

b) Para pacientes críticos com sepse, não são indicadas dietas imunomoduladoras.
c) Não há benefícios no uso de dietas imunomoduladoras em pacientes oncológicos a serem

submetidos a cirurgia de cabeça e pescoço. 
d) É recomendado iniciar o uso de dietas imunomoduladoras 15 a 20 dias antes de cirurgias

oncológicas  de  grande  porte  do  trato  digestório  e  de  cabeça  e  pescoço.  

30. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, relativo à classificação dos alimentos,
relacione a coluna 1 com a coluna 2:

Coluna 1 

1. In Natura.
2. Processados.
3. Ultraprocessados

Coluna 2

( ) Atum enlatado. 
( ) Suco de Fruta pasteurizado. 
( ) Castanha. 
( ) Barra de Cereal. 
( ) Fruta cristalizada.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) 3 – 2 – 1 – 2 – 3.
b) 2 – 1 – 1 – 3 – 2.
c) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
d) 3 – 1 – 2 – 3 – 1.

31.  O Guia Alimentar para a população Brasileira (2014),  apresenta os 10 passos para uma
alimentação adequada e saudável.
Assinale abaixo, qual destas orientações NÃO está contida nos 10 passos para uma alimentação
adequada e saudável.

a) Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação.
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b) Ser fisicamente ativo e manter o peso dentro de uma faixa saudável.
c) Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias.
d) Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas

em propagandas comerciais. 
32. As recomendações de prevenção do câncer do World Cancer Research Fund (WCRF) podem
ajudar as pessoas a viver uma vida livre do câncer. Elas também podem ser usadas para ajudar a
formular  políticas  que  reduzam  a  incidência  de  câncer  de  forma  mais  ampla.  Dentre  as
alternativas abaixo, qual NÃO apresenta uma recomendação do WCRF:

a) Limite o consumo de álcool.
b) Tenha um peso saudável.
c) Não use suplementos para a prevenção do câncer.
d) Leve uma vida sem estresse.

33. A prevenção do câncer é um dos desafios de saúde pública mais significativos do século XXI.
Alcançar padrões saudáveis de dieta e atividade física sustentada ao longo da vida exige uma
ação concentrada e integrada de todos os setores da sociedade, incluindo a sociedade civil, o
setor  privado,  governo e  profissionais  da  saúde e  outras  profissões.  Segundo o relatório  da
WCRF, qual é o percentual de câncer que pode ser evitável?

a) 10%
b) 20%
c) 40%
d) 60%

34.  O Guia Alimentar para a População Brasileira (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  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. 
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35. Segundo o Manual de Orientação de avaliação nutricional da criança e do adolescente (2009)
do  departamento  de  Nutrologia  da  Sociedade  Brasileira  de  Pediatria  para  crianças  nascidas
prematuramente, a interpretação das medidas antropométricas deve ser realizada tomando-se
por base qual idade:

a) Idade cronológica.
b) Idade corrigida para 36 semanas.
c) Idade corrigida para 40 semanas.
d) Idade corrigida para 42 semanas.

36. “Expressa o crescimento linear da criança. Na condição de índice que melhor aponta o efeito
cumulativo de situações adversas sobre o crescimento da criança, é considerado o indicador
mais sensível para aferir a qualidade de vida de uma população. Está presente na Caderneta de
Saúde da Criança e também na Caderneta de Saúde do Adolescente”. O texto acima, diz respeito
a qual indicador? Assinale a alternativa CORRETA.

a) Peso/Estatura.
b) Estatura/Idade.
c) Peso/Idade.
d) Peso/ Estatura.

37. A abreviação do jejum pré-operatório tem por objetivo diminuir o tempo em que o paciente,
que passará por cirurgia eletiva, para 2 horas antecedendo o procedimento. Sendo que na noite
anterior  à  cirurgia,  o  paciente  deve  receber  400  ml  de  fórmula  líquida,  contendo  12,5% de
dextrose, e mais 200 ml, 2 horas antes do procedimento cirúrgico. Assinale abaixo, qual condição
do paciente, que inviabiliza a realização da abreviação do jejum pré-operatório:

a) Gastroparesia.
b) Hipertensão
c) Desnutrição
d) Pacientes com alimentação por via auxiliar (Sonda nasogástrica, jejunostomia).

38. Por definição, uma dieta imunomoduladora deve conter:

a) Arginina, Ômega-3, Vitamina B, Zinco.
b) Hidroximetilbutirato (HMB), nucleotídeos, Vitamina C e Antioxidantes.
c) Hidroximetilbutirato (HMB), Zinco, Vitamina C,  Magnésio.
d) Arginina, Ômega 3, nucleotídeos e antioxidantes.

39.  Dentre  as  recomendações  contidas  no  WCRF,  encontramos  a  seguinte  recomendação:
“Limitar o consumo de bebidas adoçadas com açúcar.”  Há fortes evidências de que a maior
gordura  corporal  é  a  causa  de  muitos  cânceres:  boca,  faringe  e  laringe,  esôfago
(adenocarcinoma), estômago (cárdia), pâncreas, vesícula biliar, fígado, colón e reto, mama (pós-
menopausa),  ovário,  endométrio,  próstata  (avançado)  e  rim.  
Com relação às orientações contidas acerca deste tópico, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Para manter a hidratação adequada, é melhor beber água ou bebidas sem açúcar, como
chá ou café, sem adição de açúcar. Há evidências de que o café provavelmente protege
contra os cânceres de fígado e endométrio.
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b) Os sucos de frutas não devem ser consumidos em grandes quantidades, pois mesmo sem
adição  de  açúcar,  eles  podem  promover  ganho  de  peso  de  maneira  semelhante  às
bebidas adoçadas com açúcar.

c) As evidências são consistentes de que as bebidas adoçadas, com adoçantes artificiais,
ajudam a prevenir o ganho de peso, o sobrepeso e a obesidade.

d) Não há evidências fortes em humanos que sugiram que bebidas adoçadas artificialmente
com conteúdo mínimo de energia, como refrigerantes diet, são uma causa de câncer.

40.  Um suplemento dietético é um produto que contém um “ingrediente dietético” destinado a
atingir níveis de consumo de micronutrientes ou outros componentes alimentares além do que
normalmente é conseguido apenas através da dieta. O terceiro relatório do WCRF, publicado em
2017, em uma de suas recomendações, informa que suplementos dietéticos de altas doses não
são recomendados para a prevenção do câncer, sendo recomendado que se vise atender às
necessidades nutricionais apenas por meio da dieta. Contudo, em situações específicas, o uso de
suplementos nutricionais,  são aconselháveis.  Assinale a alternativa que  NÃO representa uma
destas situações.

a) Suplementos de vitamina D para bebês e crianças pequenas e para mulheres grávidas e
lactantes,  embora  as  recomendações  específicas  para  a  suplementação  de  ferro  e
vitamina D variem entre os países. 

b) Vitamina B12 para pessoas com mais de 50 anos que têm dificuldade de absorção da
mesma.

c) Suplementos de ferro e ácido fólico para mulheres gestantes ou que podem engravidar.
d) Suplemento de Betacaroteno, visando a prevenção do câncer de pulmão.
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