
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA -
2023/2025 N.01/2022

ESPECIALIDADE: NUTRIÇÃO

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

INSTRUÇÕES

1.  Durante a  prova  será  permitida  ingestão  de  água somente  acondicionada em embalagem transparente  e  o
consumo de alimentos conforme o certrame.

1.1 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.

2. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, subdividida em 10 (dez)questões de
Conhecimentos Geral do Sistema Único de Saúde (SUS), e 30 (trinta) questões da Área Profissional.

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

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

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

6. 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.

7. 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) 

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

9. 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. Os últimos 30 minutos para o término da prova serão
informados verbalmente e mantendo-se o registro no quadro.

10. 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.

11. 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.

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

13. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da sala e aguardar
disponibilidade de fiscal, para acompanhá-lo, 

14. 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 Considerando as disposições legais acerca da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as
afirmativas a seguir:
I.  As ações  e  serviços  de saúde executados pelo SUS deverão ser  organizados de  forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
II. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde
que lhes correspondam, exceto no que se refere às ações de urgência e emergência. 
III. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

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

2 Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a alterativa CORRETA que indica a que
se trata a referida lei:

a) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
b) Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de
Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.
c) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde.
d)  Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  organização  e
funcionamento dos serviços correspondentes.

3 A Lei  nº  8.142/90,  normatiza  as  condições  para  o repasse  regular  e  automático  de  recursos  do Fundo
Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços de saúde aos Municípios. Assinale a alternativa que
NÃO CORRESPONDE a uma condição de repasse de recurso.

a) Existência de Fundo de Saúde.
b) Existência de Conselho de Saúde. 
c) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
d) Celebração de convênio entre os órgãos executivos. 

4 A Lei nº 8.080/90, no seu capítulo III, dispõe sobre a articulação das políticas e programas de saúde e as
principais  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelo  Sistema  Único  de  Saúde,  a  cargo  das  comissões
intersetoriais. Sobre o disposto na lei, considere as seguintes atividades:

I. Alimentação e nutrição
II. Biodiversidade
III. Segurança
IV. Ciência e tecnologia

Assinale a opção CORRETA no que cumprem ao Sistema Único de Saúde no capítulo III da Lei 8080/90:
a) I e IV
b) I e II
c) III e IV.
d)  II e III
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5  Ao  dar  entrada  em  um  pronto  socorro  de  um  Hospital  Regional,  uma  paciente  foi  atendida
preferencialmente, passando à frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que tinham uma
classificação de risco mais grave. Após reclamações, soube-se que o privilégio no atendimento se deu por
tratar-se de amiga de um deputado influente na cidade. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a conduta
feriu diretamente um princípio do SUS. Assinale a alternativa CORRETA:

a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Imparcialidade

6)  A redefinição  das  funções  e  das  responsabilidades  de cada  nível  de governo com relação à  condução
político-administrativa do sistema de saúde,  se concretiza com a transferência do poder  de decisão e dos
recursos do nível federal para o estadual ou municipal. Assinale a alternativa  CORRETA que representa o
princípio do SUS em questão. 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Descentralização. 
d) Hierarquização. 

7 Sobre as atribuições da direção municipal do SUS, previstas na Lei nº 8.080/90, assinale V para a afirmativa
VERDADEIRA e F para a FALSA.
(   ) Executar serviços de vigilância sanitária.
(   ) Estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
(   ) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
Assinale a alternativa que apresente a sequência CORRETA:

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

8 O Sistema Único de Saúde representa em sua configuração atual. Assinale a opção CORRETA:
a) A forma de organização da assistência dos postos de saúde e clínicas dos municípios 
b) A definição da atuação de clínicas e hospitais particulares no âmbito da saúde.
c)  O  reordenamento  dos  serviços  de  saúde  que  devem  atender  prioritariamente  as  classes  menos
favorecidas.
d) A reformulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde no país.

9 Dentre as alternativas a seguir, assinale a opção INCORRETA, ou seja, a que não faz parte das atribuições
do Sistema Único de Saúde.

a) Proteger o trabalhador e a gestante em situações de desemprego.
b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendendo o trabalho.
d) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

10 O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas. Assinale a alternativa CORRETA:

a) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público.
b) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e das fundações mantidas pelo poder Político e
das filantrópicas  
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c) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das filantrópicas mantidas pelo
Poder Público
d) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, das fundações e das filantrópicas
mantidas pelo Poder Público.

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

11 Em relação as dietas orais hospitalares modificadas com relação a consistência, analise a dieta descrita
abaixo e assinale e alternativa CORRETA: 
“Dieta com valor nutricional similar a dieta normal, caracteriza-se principalmente pela atenuação da textura
por meio do processo de cocção das fibras e de verduras/legumes/frutas e tecido conectivo das carnes, com a
finalidade  de  facilitar  o  trabalho  digestivo.”  Fracionamento:  5-6  refeições/dia.  Valor  calórico:  1800-2200
Kcal/dia.

a) Dieta livre 
b) Dieta branda
c) Dieta pastosa
d) Dieta líquida

12 Em relação as indicações para uso de Terapia nutricional enteral (TNE), assinale a alternativa CORRETA: 
a)  Trato  digestivo  total  funcionante,  ingestão  oral  insuficiente  para  atingir  60%  das  necessidades
nutricionais diárias e quando for verificada necessidade de utilizá-la por pelo menos 5 a 7 dias. 
b)  Trato  digestivo  total  ou  parcialmente  funcionante,  ingestão  oral  insuficiente  para  atingir  75%  das
necessidades nutricionais diárias e quando for verificada necessidade de utilizá-la por pelo menos 10 a 15
dias. 
c)  Trato  digestivo  total  ou  parcialmente  funcionante,  ingestão  oral  insuficiente  para  atingir  60%  das
necessidades nutricionais diárias e quando for verificada necessidade de utilizá-la por pelo menos 5 a 7
dias. 
d) Trato digestivo parcialmente funcionante, ingestão oral insuficiente para atingir 60% das necessidades
nutricionais diárias e quando for verificada necessidade de utilizá-la por pelo menos 10 a 15 dias. 

13 Um nutricionista ao orientar o uso de dieta enteral, orienta o uso de fórmula enteral com densidade calórica
1.5 e com osmolalidade 300mOsm/kg de água. Com relação as características dessa fórmula enteral, assinale a
alternativa CORRETA.

a) Hipercalórica e hipertônica
b) Normocalórica e isotônica
c) Hipercalórica e hipotônica
d) Hipercalórica e isotônica 

14 Criança do sexo masculino, 4 anos de idade, internada em leito de enfermaria pediátrica, pesando 13,5 Kg
foi submetida a avaliação nutricional e classificada conforme curvas de crescimento da Organização Mundial
da Saúde, a qual evidenciou Escore-z  ≥ - 2 no indicador peso para idade. Em relação a classificação do estado
nutricional dessa criança, assinale a alternativa CORRETA:

a) Baixo peso para a idade
b) Magreza
c) Muito baixo peso para a idade
d) Peso adequado para a idade
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15 Conforme o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica (2016), em relação aos instrumentos de avaliação
nutricional  do  paciente  oncológico  adulto  em cuidados  paliativos  ao  fim  da  vida,  assinale  a  alternativa
CORRETA:

a) Avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente (ASG-PPP), anamnese nutricional, sinais e
sintomas e parâmetros laboratoriais
b) Índice de massa corporal (IMC)
c) Anamnese nutricional com foco nos sinais e sintomas
d) ASG-PPP, anamnese nutricional e sinais e sintomas

16. Assinale a alternativa CORRETA em relação aos indicadores antropométricos utilizados em adolescentes
de 10 a 19 anos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde:

a) Peso para idade e IMC para idade 
b) IMC para idade e estatura para idade 
c) Peso para estatura e estatura para idade 
d) IMC para idade

17 Conforme o  guideline da  American Society For parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN, 2022), em
relação as necessidades energéticas e proteicas do paciente adulto gravemente doente, assinale a alternativa
CORRETA: 

a) 12 e 25 kcal/kg -  1,2-2,0 g/kg/dia de proteína 
b) 12 e 25 kcal/kg -  1,5-2,0 g/kg/dia de proteína 
c) 20 e 25 kcal/kg -  1,2-2,0 g/kg/dia de proteína 
d) 15 e 25 kcal/kg -  1,0-2,0 g/kg/dia de proteína 

18 A manutenção de adequada hidratação é importante tanto para crianças saudáveis quanto para crianças
hospitalizadas  em  terapia  nutricional  (TN).  Em  relação  as  necessidades  hídricas  diárias  para  crianças,
conforme Holliday e Segar (1957), assinale a alternativa CORRETA: 

a) Crianças até 10 Kg – 100 mL/kg/dia 
b) Crianças até 10 Kg – 110 mL/kg/dia 
c) Crianças de 11 a 20 Kg – 100 mL/kg/dia 
d) Crianças acima de 20 Kg - 1.000 mL + 20mL/Kg acima de 20 Kg

19 Conforme o Manual de Terapia Nutricional na Atenção Especializada Hospitalar (Brasil, 2016), considere a
seguinte afirmativa e a seguir assinale a alternativa CORRETA correspondente as lacunas:
Um método considerado seguro para cálculo das necessidades calóricas em adultos e em idosos é ______. Na
impossibilidade de utilização, recomenda-se estimar as calorias ______. 

a) A calorimetria indireta – Pela equação preditiva 
b) A calorimetria indireta – Pela regra de bolso
c) A equação preditiva – Pela regra de bolso 
d) A equação preditiva – Pela calorimetria indireta

20 De acordo com o Consenso nacional de nutrição oncológica do paciente pediátrico oncológico (INCA,
2014) em que momento deve ser realizada a avaliação nutricional de crianças internadas  para tratamento
quimioterápico e/ou radioterápico? Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Até 24 horas após internação
b) Até 36 horas após internação 
c) Até 48 horas após internação
d) Até 72 horas após internação
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21 Conforme a Diretriz de Terapia Nutricional no Paciente com Doença Renal (BRASPEN, 2021), considere
as seguintes afirmativas e a seguir assinale a alternativa CORRETA:

I - Não há instrumento de triagem específico para pacientes com doenças renais crônicas e agudas. O
Instrumento de Triagem de Desnutrição, conhecido como MST (Malnutrition Screening Tool), pode ser
recomendado para a triagem de risco de desnutrição.
II - A recomendação de energia para pacientes com insuficiência renal aguda - IRA é 20-30 kcal/kg/dia de
peso seco ou ideal (em caso de obesidade ou muito baixo peso). A nutrição hipocalórica é recomendada na
fase  inicial  da  enfermidade  aguda,  com  aumento  progressivo  após  o  terceiro  dia,  nos  pacientes  em
recuperação. 
III - A suplementação de glutamina é indicada para pacientes hipercatabólicos com IRA.

a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1 e III são verdadeiras

22 Conforme o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica (2016), em relação a imunonutrição, considere as
seguintes afirmativas e a seguir assinale a alternativa CORRETA:

I - A dieta imunomoduladora pode contribuir para a diminuição das complicações pós-cirúrgicas e para uma
melhor  recuperação do peso,  tendo grandes  chances  de influenciar  significativamente  na  sobrevida  do
paciente.
II - Os nutrientes que caracterizam a dieta imunomoduladora são: arginina, glutamina, nucleotídeos e ácidos
graxos ômega-3.
III - Os candidatos à fórmula imunomoduladora seriam os pacientes oncológicos submetidos à cirurgia de
grande porte do trato digestório ou pacientes no pós-operatório de câncer de cabeça e pescoço.
IV - Recomenda-se iniciar a dieta imunomoduladora de 5 a 10 dias antes de cirurgias de grande porte do
trato digestório e de cabeça e pescoço, independente do estado nutricional e descontinuar no dia da cirurgia
e no sétimo dia de pós-operatório.

a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras
b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras
d) Todas as afirmativas são verdadeiras

23 Conforme o Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, em relação aos 12 passos para uma
alimentação saudável, considere as seguintes afirmativas e a seguir assinale a alternativa CORRETA:

I - Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses;
II - Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno;
III - Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família;
IV -  Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até dois anos de
idade. 
a) Somente a afirmativa I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

24 Estima-se que o diabetes afete cerca de 387 milhões de pessoas e alcance 471 milhões em 2035. Neste
sentido,  considerando a crescente prevalência  do diabetes  e  a  gravidade de suas complicações,  o  manejo
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nutricional é fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento para o controle da doença. A respeito da
terapia nutricional no paciente com diabetes mellitus, avalie as sentenças abaixo:

I  -  O consumo elevado  de  alimentos  densamente  calóricos,  associado ao  estilo  de  vida  sedentário  da
sociedade moderna, constitui um fator contribuinte para a gênese do diabetes mellitus, em particular, o tipo
2.
II  -  A recomendação atual  de  energia  para  indivíduos  com diabetes  mellitus  deve  ser  individualizada,
possibilitando a ingestão de alimentos saudáveis e em quantidade suficiente para o controle do peso. No
diabetes tipo 2 associado à obesidade, em particular,  os indivíduos podem se beneficiar da redução da
ingestão calórica e, consequentemente, perder peso. 
III  -  A recomendação  para  a  ingestão  de  carboidratos  é  considerada  uma  das  mais  importantes  no
tratamento nutricional do diabetes. Recomenda-se que o consumo desse nutriente esteja compreendido na
faixa  de  45  a  60% do  valor  energético  total,  respeitando  as  recomendações  das  ingestões  diárias  de
referência (DRI).

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Está correto o que se afirma em I.
b) Está correto o que se afirma em I, II e III.
c) Está correto o que se afirma em I e II.
d) Está correto o que se afirma em II.

25 As doenças cardiovasculares (DCV) são a primeira causa de mortalidade no Brasil. Dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) confirmam que as DCV representaram mais de 30% dos óbitos no mundo em 2015
e em países em desenvolvimento, como o Brasil,  atingiram mais de três quartos das causas de morte.  O
controle  e  tratamento  das  DCV e  seus  fatores  de  risco  envolvem,  além  da  prescrição  medicamentosa,
mudanças no estilo de vida, como a prática de atividade física e a adoção de uma alimentação adequada e
saudável.
A respeito da alimentação cardioprotetora, assinale a alternativa INCORRETA:

a) As orientações da Alimentação Cardioprotetora Brasileira (DICA Br) abordam o conceito de densidade
de nutrientes e de energia, identificando oito grupos alimentares de acordo com as cores da bandeira do
Brasil. 
b)  Os  padrões  alimentares  associados  à  redução  do  risco  cardiovascular  são  denominados  de
cardioprotetores.  Dentre  eles,  a  dieta  mediterrânea  ganha  destaque,  não  apenas  na  redução  do  risco
cardiovascular, mas na prevenção e tratamento de outras doenças e agravos crônicos não transmissíveis
(DCNT), como a DCV.
c) A dieta do  tipo DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), que recomenda um plano alimentar
com baixo teor de gordura total, gordura saturada, colesterol dietético e sódio, enfatizando o consumo de
frutas, verduras, legumes, leite e derivados desnatados, assim como o de alimentos fontes de magnésio e
potássio  também é considerada benéfica para a saúde cardiovascular.
d) A Alimentação Cardioprotetora Brasileira, também conhecida como DICA Br (Dieta Cardioprotetora
Brasileira) procura incorporar todas as recomendações nutricionais para garantir que o indivíduo, em seu
cuidado com a saúde cardiovascular, tenha a melhor composição de alimentos e distribuição de nutrientes.

26  O desenvolvimento  das  anemias  abrange  um conjunto  de  alterações  hematológicos  ou  uma síndrome
clínica  que  reduz  a  série  vermelha  da  hematopoese  em relação  ao  número  de  eritrócitos  (ou  hemácias)
circulantes  ou  de  hemoglobina  e/ou  hematócrito  séricos,  e  altera  os  valores  de  referência  dos  índices
hematimétricos. O tratamento nutricional da anemia está relacionado com a etiologia ou o fator causal, sendo
assim, pode-se considerar:

I - O tratamento para anemia ferropriva contempla as vias não medicamentosa e medicamentosa. Também
se preconizam a melhora das práticas alimentares e o enriquecimento da dieta com alimentos fontes de
ferro, aliados à ingestão de alimentos com vitamina C, buscando potencializar a absorção de ferro.
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II  -  A deficiência  de  vitamina  A torna-se  um  fator  que  contribui  para  a  anemia  ferropriva,  pois  o
reconhecimento da inter-relação destes nutrientes  é  importante  para a  qualidade da atenção nutricional
direcionada ao tratamento.
III - O tratamento clínico da anemia megaloblástica quando causada por deficiência de ácido fólico, baseia-
se na administração de folato por via oral juntamente com orientação dietética específica. As principais
orientações seriam o estímulo ao consumo de frutas e vegetais ricos em ácido fólico, na forma crua, pois o
folato é termossensível.

Está CORRETO o que se afirma em:
a) I e II
b) I e III
c) I, II e III
d) II e III

27 A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível (DCNT), de origem multifatorial, que
depende de fatores  genéticos/epigenéticos,  ambientais  e  sociais,  caracterizada  por  elevação persistente  da
pressão arterial (PA), ou seja, PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD) maior
ou igual a 90 mmHg, aferida com a técnica correta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de
medicação anti-hipertensiva. A terapia nutricional para diminuir a PA está baseada em quatro pilares básicos,
EXCETO:

a) Consumir quantidades adequadas de sódio, magnésio, potássio e cálcio.
b) Manter o peso adequado.
c) Eliminar a ingestão de sódio.
d) Manter um padrão alimentar saudável.

28  As  dislipidemias  constituem-se  em fatores  de  risco  para  a  Doença  Arterial  Coronariana  e  podem ser
classificadas em níveis elevados de lipoproteínas (hiperlipidemias) e em níveis plasmáticos de lipoproteínas
baixos (hipolipidemias). Nos últimos anos, o padrão alimentar e o estilo de vida saudável ganharam evidência
em estudos epidemiológicos observacionais e de intervenção com desfechos importantes para esta condição. A
respeito da terapia nutricional, avalie as sentenças abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I - As diretrizes nutricionais que preconizam dieta isenta de ácidos graxos trans, o consumo de < 10% do
valor calórico total de ácidos graxos saturados para indivíduos saudáveis e < 7% do valor calórico total para
aqueles que apresentarem risco cardiovascular aumentado.
II - O padrão alimentar deve ser resgatado por meio do incentivo à alimentação saudável, juntamente da
orientação sobre a seleção dos alimentos, o modo de preparo, a quantidade e as possíveis substituições
alimentares, por um período restrito, até atingir os objetivos terapêuticos, não necessitando de mudança do
estilo de vida.
III - A substituição na dieta de ácidos graxos saturados por carboidratos pode elevar o risco de eventos
cardiovasculares, sendo que, a substituição de ácidos graxos saturados e carboidratos na alimentação por
ácidos graxos poli-insaturados está associada ao baixo risco cardiovascular.

a) I
b) I e II
c) I e III
d )II e III

29  A concentração  plasmática  de  triglicerídeos  (TG)  é  muito  sensível  a  variações  do  peso  corporal  e  a
alterações  na  composição  da  dieta,  particularmente  quanto  à  qualidade  e  à  quantidade  de  carboidratos  e
gorduras. A quantidade recomendada destes nutrientes na dieta depende do tipo de hipertrigliceridemia. De
forma geral, pode-se considerar no tratamento nutricional da hipertrigliceridemia, EXCETO:

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



a) O alcance das metas nutricionais no tratamento é variável e depende da adesão à dieta e às correções no
estilo de vida, como perda de peso, e pode resultar na redução de 20% da concentração plasmática de
triglicerídeos;
b) O consumo de bebida alcoólica não é contra-indicado para indivíduos com hipertrigliceridemia;
c) Os ácidos graxos saturados da dieta relacionam-se com a elevação da trigliceridemia, por aumentarem a
lipogênese  hepática  e  a  secreção  de  VLDL.  Desta  forma,  recomenda-se  a  inclusão  de  poli  e
monoinsturados;
d) A ação das fibras na redução do colesterol está relacionada ao consumo de fibras solúveis, que formam
um gel que se liga aos ácidos biliares no lúmen intestinal, aumentando sua excreção nas fezes e diminuindo
sua reabsorção durante o ciclo entero-hepático. No farelo de aveia é encontrado o maior teor de fibras
solúveis (betaglucanas), com recomendação de consumo de aproximadamente 3 g ao dia de betaglucanas
pela Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.

30 A queimadura é um problema de saúde pública em todo o mundo. Pacientes com mais de 20% da superfície
corporal queimada, com ou sem queimadura associada a lesão inalatória, representam uma condição específica
em  cuidados  intensivos,  por  estarem  em  grande  estresse  oxidativo,  intensa  resposta  inflamatória,
hipermetabolismo e catabolismo proporcionais à gravidade da lesão (profundidade e extensão). Neste sentido,
avalie as sentenças abaixo a respeito da terapia nutricional em indivíduos queimados.

I - Pacientes queimados têm necessidade proteica aumentada. A proteólise é um componente importante da
resposta hipermetabólica e pode exceder 150 g por dia, resultando em perda de massa magra, diminuição da
cicatrização e imunossupressão.
II  -  Pacientes  queimados  não  têm  necessidade  proteica  aumentada.  A proteólise  é  um  componente
importante da resposta hipermetabólica e pode exceder 150 g por dia, resultando em perda de massa magra,
diminuição da cicatrização e imunossupressão.
III - O paciente queimado apresenta importante deficiência de vitaminas e desequilíbrio do sistema de
defesa antioxidante, devido a resposta hipermetabólica, estado inflamatório, necessidade de cicatrização e
perdas  cutâneas  exsudativas.  Micronutrientes  como vitaminas  A,  C  e  E,  zinco,  cobre  e  selênio,  estão
envolvidos na melhora da cicatrização e nas funções dos sistemas musculoesquelético e imunológico.

Está CORRETO o que se afirma em:
a) I e II
b) II e III
c) I, II e III
d) I e III

31 A gastrite consiste na inflamação da mucosa gástrica. Normalmente, aparece de repente, tem curta duração
e desaparece, na maioria das vezes, sem deixar sequelas. Pode ser desencadeada por medicamentos (ácido
acetilsalicílico,  anti-inflamatórios,  etc.),  ingestão  de  bebidas  alcoólicas,  fumo,  situações  de  estresse
(queimaduras graves, politrauma, etc.). São objetivos na terapia nutricional para gastrite, EXCETO:

a) Recuperar e proteger a mucosa gastrintestinal;
b) Facilitar a digestão; 
c) Aliviar a dor;
d) Substituir a terapia medicamentosa.

32 A pancreatite é um termo genérico que abrange uma série de condições com variações na etiologia, no
curso clínico e no tratamento. Na pancreatite aguda, as causas são variadas, incluindo desde a ingestão de
álcool,  doenças  do  trato  biliar,  hipertrigliceridemia,  traumas  abdominais,  pós-operatórios  de  cirurgias
abdominais, até causas infecciosas (por exemplo: virais) e medicamentosas (por exemplo: corticosteroides). A
respeito da terapia nutricional, assinale a alternativa CORRETA:
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a) Na terapia nutricional na pancreatite aguda grave, o objetivo principal é manter o repouso pancreático,
com  o  jejum  via  oral  (evitar  a  fase  gástrica  da  estimulação  pancreática),  e,  em  decorrência  do
hipermetabolismo, procurar preservar o estado nutricional.
b)  A  terapia  nutricional  deve  ter  início  o  mais  breve  possível  (72  horas  após  as
medidas iniciais do tratamento médico).
c)  A via  enteral  não  é  indicada,  e  quando  necessária,  deve-se  iniciar  com uma velocidade  alta,  com
progressão de volume o tipo de fórmula (polimérica), conforme a tolerância digestiva.
d) A nutrição parenteral não é indicada para complementar a oferta via enteral mesmo quando essa via não
é tolerada.

33 De acordo com o novo Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), são alimentos  in natura e
minimamente processados, respectivamente. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Legumes congelados e Doce de Figo.
b) Banana e Leita Pasteurizado
c) Farinha de mandioca e Uva.
d) Pão caseiro e Leite Cru.

 
34 No Guia Alimentar para a População Brasileira há classificações de grupos de alimentos e definições, de
acordo com o protocolo para orientação alimentar e bases teóricas para a População Adulta. É INCORRETA
a definição de qual grupo?

a) Alimentos ultraprocessados: Produtos fabricados com a adição de sal ou açúcar, e, eventualmente, óleo e
ou vinagre. Exemplo: conservas e queijos. 
b) Alimentos processados: Produtos fabricados com a adição de ingredientes processados. Exemplo: Pães
confeccionados com adição de farinha de trigo, fermento, água e etc.
c)  Ingredientes  culinários  processados:  Substâncias extraídas diretamente da natureza e  utilizadas para
temperar os alimentos e criar preparações culinárias. Exemplo: Manteiga.
d)  Alimentos  minimamente  processados:  submetidos  a  processos,  como  remoção  de  partes  não-
comestíveis, desidratação, moagem, fermentação não alcoólica. Exemplo: iogurte natural sem açúcar.

35  Certas  recomendações  para  a  proteção  e  a  promoção  da  saúde  e  do  bem-estar  são  universais.  Em
conformidade com o Guia Alimentar para a População Brasileira, em relação às orientações para a população,
assinale a alternativa CORRETA:

a) O consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, para praticantes de exercícios físicos,
deve ser acrescido de suplementos, por causa do baixo aporte energético e de micronutrientes, que não
atendem aos requisitos de uma alimentação balanceada.
b)  Alimentos  ultraprocessados,  como  biscoitos  recheados  e  salgadinhos  “de  pacote”,  refrigerantes  e
macarrão instantâneo, devem ser proibidos, uma vez que o consumo excessivo de calorias afeta de modo
desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente.
c) Sempre que possível, recomenda-se a retirada de leites de origem animal da alimentação de adultos,
substituindo-os por leites vegetais ou isentos de lactose, em razão do aumento de intolerâncias e alergias
alimentares na população brasileira.
d)  Óleos,  gorduras,  sal  e  açúcar  podem  ser  utilizados  em  pequenas  quantidades,  contribuindo  para
diversificar e tornar a alimentação mais saborosa e nutricionalmente balanceada. 

36. A respeito das competências do nutricionista da EMTN, avalie as afirmações a seguir:
I  -  Registrar  periodicamente  os  dados  pertinentes  à  evolução  nutricional  e  dietética  do  paciente  nos
prontuários e nos protocolos nutricionais.
II - Proceder à colocação da sonda orogástrica,  nasogástrica ou transpilórica no paciente e assegurar a
manutenção da via de acesso.
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III  -  Elaborar  a  prescrição dietética e  a  formulação mais  adequada ao caso,  considerando composição
química, densidade energética, osmolaridade e método de infusão.
IV - Adaptar a composição da fórmula à via de acesso a ser utilizada e adequá-la à evolução clínica e
nutricional do paciente no decorrer do processo terapêutico.
V - Avaliar a prescrição médica e participar de estudos para desenvolver novas formulações, baseadas nas
interações droga-nutrientes.

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

37 Segundo a Resolução de Diretoria Colegiada - RCD nº 63/2000, que dispõe sobre o Regulamento Técnico
para a Terapia de Nutrição Enteral, a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) é um grupo
formal e constituído obrigatoriamente da seguinte forma: (Assinale a alternativa CORRETA).

a) Médico, nutricionista e outro profissional da saúde habilitado por curso específico da ANVISA.
b) Médico, farmacêutico e nutricionista.
c)  Médico,  enfermeiro,  nutricionista  e  outro  profissional  da  saúde  habilitado  por  curso  específico  na
Secretária de Saúde local.
d)  Médico,  nutricionista,  enfermeiro  e  farmacêutico,  podendo  ainda  incluir  profissional  de  outras
categorias, habilitados e com treinamento específico para a prática da Terapia Nutricional (TN). 

38 O capítulo IV do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista dispõe sobre os o uso de estratégias para
comunicação e informação ao público e para divulgação das atividades profissionais do nutricionista. Nesse
contexto é INCORRETO afirmar que:

a) É permitido ao nutricionista, divulgar imagem corporal de si ou de terceiros, apenas com autorização
concedida por escrito. 
b)  É  direito  do  nutricionista  divulgar  técnicas,  métodos,  protocolos,  diretrizes,  benefícios  de  uma
alimentação para indivíduos.
c)  É  direito  do  nutricionista  utilizar  os  meios  de  comunicação  e  informação,  pautado  nos  princípios
fundamentais, nos valores essenciais e nos artigos previstos no Código de Ética.
d) É vedado ao nutricionista,  utilizar estratégias que possam gerar concorrência desleal  ou prejuízos  à
população.

39 Considere a seguinte afirmativa e a seguir assinale a alternativa CORRETA correspondente as lacunas: 
O Código de Ética e de Conduta do Nutricionista traz oito  princípios fundamentais  e  dentre eles está:  o
nutricionista,  no  exercício  pleno  de  suas  atribuições,  deve  atuar  nos  cuidados  relativos  à  alimentação  e
nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, ___________, diagnóstico nutricional e tratamento de
agravos,  como parte  do  atendimento  integral  ao  indivíduo  e  à  coletividade,  utilizando  todos  os  recursos
disponíveis ao seu alcance, tendo o alimento e a comensalidade como referência. ___________ prestada(o)
pelo nutricionista deve ir além do significado biológico da alimentação e considerar suas dimensões ambiental,
cultural, econômica, política, ______________, social e simbólica.

a) Prevenção – A atenção nutricional – psicoafetiva
b) Prevenção – A atenção nutricional – profissional
c) Recuperação – A reeducação alimentar – profissional
d) Recuperação – a reeducação alimentar – psicoafetiva

40 Com base em conceitos contidos na RDC 63/2000, considere a alternativa INCORRETA:
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a) Empresas Prestadoras de Bens e  ou Serviços (EPBS):  estabelecimento de saúde destinado a prestar
assistência à população na promoção da saúde e na recuperação e reabilitação de doentes. 
b) 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 profissional de outras categorias, habilitados e com treinamento específico para a
prática da Terapia Nutricional (TN).
c) Terapia Nutricional (TN): conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do
estado nutricional do paciente por meio da Nutrição Parenteral ou Enteral.
d)  Terapia  de  Nutrição  Enteral  (TNE):  conjunto  de  procedimentos  terapêuticos  para  manutenção  ou
recuperação do estado nutricional do paciente por meio de NE.
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