
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E 
ÁREAS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - 2018

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

CONFIRA O SEU CADERNO

1. Este caderno de provas contém 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem 
numérica, com apenas uma alternativa correta.

2. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no caso do 
item 3. 

3. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. 
O Fiscal de Sala trocará seu caderno.

4. Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

1. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a,e comunique ao Fiscal de Sala em 
caso de alguma divergência, não faça qualquer alteração da folha.

2. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
3. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
4. Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível a marcas 

escuras.
5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
6. Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
7. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas.
8. Tempo para realização da prova: 4 horas e 30 minutos

ATENÇÃO

1. Use para rascunho as partes em branco do caderno. 
2. Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.

Como preencher:
Assim

         
  1    A B C D E

  2    A B C D E

  3    A B C D E

  4    A B C D E

  5    A B C D E

  6    A B C D E 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO Nº Inscrição: _______________

_____________________________________________________________________________________
Nome por extenso

NUTRIÇÃO

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova
...........................................................................................................................................................................................

01 ___     02 ___      03 ___      04 ___      05 ___      06 ___      07 ___      08 ___      09 ___      10 ___ 
11 ___     12 ___      13 ___      14 ___      15 ___      16 ___      17 ___      18 ___      19 ___      20 ___
21 ___     22 ___      23 ___      24 ___      25 ___      26 ___      27 ___      28 ___      29 ___      30 ___ 
31 ___     32 ___      33 ___      34 ___      35 ___      36 ___      37 ___      38 ___      39 ___      40 ___ 
41 ___     42 ___      43 ___      44 ___      45 ___      46 ___      47 ___      48 ___      49 ___      50 ___
51 ___     52 ___      53 ___      54 ___      55 ___      56 ___      57 ___      58 ___      59 ___      60 ___









NUTRIÇÃO 
 

UNIFESP – FAP 2018 
 

 

1 

Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06. 

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. 
Tinham acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido 
− e ocuparam os assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um 
jornal que alguém tinha deixado e começou a soltar risinhos de zombaria 
enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 
presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar 
outras conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o 
grupo ria sem piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia 
de Gwyneth Paltrow, e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros 
químicos (chemtrail) deixados por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição: “Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer 
que a gente pode acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. 
Por exemplo, as imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e 
além disso, muito mal simuladas. Outro dia vi um blog que dizia para 
repararmos que não havia nem mesmo estrelas em nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 
reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 
sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há 
atmosfera, e como puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se 
não havia ninguém para segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

a) põe em dúvida a alunissagem. 

b) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das 
manifestações do presidente norte-americano. 

c) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 
seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 
geológicos. 

d) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 
conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 
absurdas. 

e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das 
provas de que a alunissagem foi uma fraude. 

 

2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores 
de futebol indica que 
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a) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda 
que não consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a 
gravação de Neil Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o 
tremor da bandeira americana. 

b) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que agências 
secretas internacionais são responsáveis por inúmeras fraudes, tal como 
a alunissagem. 

c) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns 
seguidores de novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não 
acreditarem em fatos alternativos que não podem ser comprovados. 

d) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os 
torcedores tão fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de 
supostos rastros químicos deixados por aviões. 

e) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da 
conspiração. 

 
3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode 
ser classificada como: 

a) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua 
Portuguesa 

b) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui 
nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 

c) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o 
sentido oposto do seu significado. 

d) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 
“aterrissagem”. 

e) Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 

 

4. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de 
acordo com a norma culta, os termos destacados em: 
....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos  por Donald Trump. 
....desfrutei escutando dissimuladamente  enquanto o grupo ria sem 
piedade.... 
Então ocorreu uma pausa  e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição 

a) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o 
trem parou... 

b) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo 
disfarçadamente.../ depois de um intervalo... 

c) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ 
pararam um pouco de conversar... 
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d) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-se 
um intervalo... 

e) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ ficaram 
calados... 

 

5. Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, de 
acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias 
___________________ do presidente pelas teorias da conspiração 

a) no que diz respeito a inclinação 

b) à respeito da tendência 

c) sobre à preferência 

d) no que toca a atração 

e) quanto à predileção  

 

 

6. Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso ”, na frase 
abaixo, sem alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso , muito mal simuladas. 

a) contudo 

b) por conseguinte 

c) mas também 

d) portanto 

e) e não obstante 

 

7. Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do 
compositor Zeca Baleiro: 

Samba do Approach 

Venha provar meu brunch  

Saiba que eu tenho approach  

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat  

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 
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Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link 

Que eu vou confessar, my love  

Depois do décimo drink 

Só um bom e velho engov 

Eu tirei o meu green card 

E fui pra Miami Beach 

Posso não ser pop star 

Mas já sou um nouveau riche  

Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background  

Veloz como Damon Hill  

Tenaz como Fittipaldi 

Não dispenso um happy end  

Quero jogar no dream team  

De dia um macho man 

E de noite uma drag queen.  

(Zeca Baleiro)  

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

a) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras estrangeiras 
em sua canção.  

b) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua 
música no exterior. 

c) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e de 
estrangeirismos.  

d) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos estrangeiros. 

e) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no 
processo de globalização. 

 

8. Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado 
pela European Environment Agency, escolha a única alternativa que apresenta 
análise correta sobre a projeção populacional da Europa, África e Ásia para o 
ano de 2050. 
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Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 
2050 por idade, sexo e educação 

 
Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends 
(GMT 1), 2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = 
Educação superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some 
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primary education” = Alguma educação primária; “No formal education” = Sem 
educação formal; “European Union” = União Europeia; “Age groups in years”: 
Grupos etários em anos; “MEN”: Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million 
people”: Pessoas em milhões 

 

a) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 
contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada.  

b) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três 
continentes permaneça sem acesso à educação formal. 

c) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais 
suscetível ao envelhecimento populacional e ao declínio do nível de 
escolarização. 

d) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 
envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

e) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três 
continentes e elevação mais pronunciada na escolaridade superior 
feminina. 

 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua 
Portuguesa: 

a) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente 
americano e a Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a 
pandemia lhes afetará profundamente. 

b) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. 
Adriana Melo, permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de 
prevenção da doença, dando-lhes novas esperanças. 

c) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à 
falta de educação das populações locais, conferindo-as 
responsabilidade pelos risco à saúde pública. 

d) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de 
urgência e, apesar das dificuldades, o hospital geral do município 
assegurou-a tratamento adequado. 

e) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à 
epidemia de Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe 
de descaso. 

 

10. A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista 
informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 
pelo SUS está superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 
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a) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da 
cidade atende pelo SUS e está superlotado. 

b) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está 
superlotado. 

c) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, 
mas apenas um está superlotado. 

d) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em 
doenças cardíacas, porém está superlotado. 

e) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas 
que está superlotado. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 11 e 12 

 

O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao 
longo desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento 
aos povos indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades 
culturais, linguísticas e de contato com a sociedade brasileira, lançando mão 
das experiências anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa 
população nos campos da assistência, ensino, pesquisa e extensão. 

As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram 
quão complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente 
diverso e distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão 
sobre a necessidade de os serviços de saúde de média e alta complexidade 
olhar para os sujeitos indígenas a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, 
permitindo que o outro se aproxime e que essa aproximação coadune com a 
formação de vínculo e acolhimento.  

Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde 
especializado no atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, 
v.23, n.3, p.1077-1090, 2014 

 

11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 

a) Política Nacional de Imunização 

b) Política Nacional da Atenção Básica 

c) Política Nacional de Redução de Danos 

d) Sistema Único de Saúde 

e) Política Nacional de Humanização 
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12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 
alternativa mais adequada. 

a) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 
comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 
doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 

b) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de 
saúde indígenas. 

c) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser 
nacionais para o melhor direcionamento das ações. 

d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-
se às necessidades locais e às possibilidades específicas de cada 
região, levando em conta os diversos sistemas sociais, culturais e 
econômicos. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

13. Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como 
principais diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado 
complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 
__________de saúde de ________________frequência e relevância em seu 
_______________, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 
o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 
devem ser acolhidos. 

a) Necessidades; menor, ambulatório 

b) Reinvindicações; maior; programa 

c) Necessidades; maior; território 

d) Reinvindicações, maior e território 

e) Necessidades, igual, programa 

 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 14, 15 e 16 

Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios 
básicos de cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para 
que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar 
atendimento de saúde, tanto em serviço público como privado. São eles: (1) 
todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de 
saúde; (2) todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 
problema; (3) todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor 
e livre de qualquer discriminação; (4) todo cidadão tem direito a atendimento 
que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; (5) todo cidadão 
também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma 
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adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 
saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  

(Ministério da Saúde,2011) 

 

14. Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários 
da saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil vêm 
avançando para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à Saúde 
(RAS). É característica diferencial da RAS: 

a) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial 
do usuário ao sistema de saúde. 

b) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 
econômica. 

c) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 

d) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de 
demandas preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 

e) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de 
óbito no Brasil. 

 

15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para 
seu problema, para isso é fundamental: 

a) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no 
prontuário do usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a sua 
atualização constante. 

b) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico 
decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados 
sobre seu estado de saúde. 

c) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de saúde é 
dispensável o preenchimento de documento que contenha o resumo da 
história clínica e motivo do encaminhamento. 

d) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 
apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem 
condições adequadas de atendimento. 

e) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 
apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos 
profissionais de saúde decidir o melhor tratamento. 

 
16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o 
seu diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido preconizado: 

a) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com 
acolhimento baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 

b) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a 
capacidade do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua 
saúde. 
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c) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das 
intervenções em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos 
na identificação de problemas e solução de necessidades. 

d) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as 
ações e serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 

e) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências 
científicas e o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, 
sendo questionável considerar os determinantes sociais relacionados ao 
processo de adoecimento.  

 
17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da 
saúde, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser 
entendido como princípio e diretriz do SUS: 

a) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 
cidadania regulada. 

b) Política de saúde redistributiva. 
c) Controle social. 
d) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis 

de complexidade do sistema de saúde. 
e) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) oferta serviços organizados a partir da constituição de 
redes assistenciais. 

 
18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes 
momentos passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que apresenta fases de uma política pública de 
modo cíclico. 

a) (1) Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) 
Tomada de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 

b) (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; 
(4) Adaptação; e (5) Encerramento da política; 

c) (1) Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) 
Tomada de decisão; e (5) Correções da política. 

d) (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de 
decisão; (4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 

e) (1) Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um 
problema econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e 
(5) Implementação. 

 

19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência 
de políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social conhecidos 
como Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, o Sistema 
Único de Saúde está vinculado a que tipo de sistema de proteção social?  

a) Residual 
b) Seguro sócio-empresarial 
c) Meritocrático 
d) Corporativista 
e) Seguridade social 
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20. “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez 
que a igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada vez 
mais pessoas têm acesso a essa condição”. A partir dessa consideração, 
assinale a alternativa que apresenta princípios coerentes ao status político da 
cidadania. 

a) Individualismo e liberdade. 

b) Solidariedade e assistencialismo. 

c) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 

d) Justiça, direitos e deveres 

e) Propriedade privada e competitividade 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

21. O ferro foi reconhecido como nutriente essencial há mais de um século, 
porém, sua deficiência nutricional e a anemia continuam sendo comuns, apesar 
da ampla disponibilidade de alimentos ricos em ferro. Sobre o ferro, responda 
as questões 1, 2 e 3: 

Quais as duas formas químicas do ferro e suas fontes: 

a) Ferro heme encontrado em alimentos de origem vegetal e ferro não 
heme encontrado principalmente em alimentos de origem animal. 

b) Ferro hemático encontrado em alimentos de origem vegetal e ferro não 
hemático encontrado principalmente em alimentos de origem animal. 

c) Hemossiderina encontrada em alimentos de origem animal e transferrina 
encontrado principalmente em alimentos de origem vegetal. 

d) Apoferritina encontrada em alimentos de origem vegetal e ferritina 
encontrada principalmente em alimentos de origem vegetal. 

e) Ferro heme encontrado em alimentos de origem animal e ferro não 
heme encontrado principalmente em alimentos de origem vegetal. 

 

 

22. São proteínas responsáveis pelo armazenamento e transporte de ferro, 
respectivamente: 

a) Hepcidina e albumina 

b) Albumina e pré-albumina 

c) Apoferritina e ferritina 

d) Transferrina e albumina 

e) Ferritina e transferrina 
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23. São fatores que intensificam a biodisponibilidade e fatores que inibem a 
absorção de ferro, respectivamente: 

a) Alto teor de fitatos nos alimentos e a acidez gástrica Alto teor de fitatos 
nos alimentos e a acidez gástrica 

b) Presença de esteatorreia e a cocção dos alimentos 

c) A motilidade intestinal aumentada e a acidez gástrica 

d) A acidez gástrica e a presença de oxalatos nos alimentos 

e) Presença de oxalato e alto teor de fitatos Presença de oxalato e alto teor 
de fitatos 

 

24. Os aminoácidos são moléculas orgânicas e podem ser classificados em 
essenciais e não essenciais. Os essenciais não são produzidos pelo nosso 
organismo, portanto, devem ser adquiridos através da alimentação. Qual 
alternativa abaixo contém apenas aminoácidos essenciais? 

a) Alanina, fenilalanina e leucina 

b) Valina, fenilalanina e lisina 

c) Histidina, alanina e arginina 

d) Metionina, glicina e taurina 

e) Treonina, triptofano e serina 

 

25. A hipocalemia pode causar náuseas, vômitos, constipação e fraqueza. A 
hipocalemia refere-se ao nível baixo de qual eletrólito? 

a) Sódio 

b) Magnésio 

c) Fosfato 

d) Potássio 

e) Cálcio 

 

26. A avaliação nutricional é um processo que requer tempo e, em muitos 
casos, ferramentas específicas. A triagem nutricional, por sua vez, possibilita 
identificar pacientes que devem ser encaminhados à uma avaliação nutricional 
mais detalhada, permitindo conhecer, de maneira precoce, as variáveis que 
podem ser alteradas no estabelecimento da intervenção alimentar pelas vias 
oral, enteral e parenteral, visando a reabilitação do paciente. O Nutrition Risk 
Screening (NRS) (2002) é um método composto por quatro questões, para as 
quais são atribuídos pontos, cujo somatório é utilizado para o diagnóstico, 
possibilitando a estimativa do risco nutricional em pacientes. 
Acerca do método de triagem nutricional abordado, considere as seguintes 
afirmativas: 
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I. É um método que considera a perda de peso do paciente apenas na 

semana anterior à realização da triagem. 

II. Leva em conta a redução da ingestão alimentar na última semana, 

anterior à entrevista. 

III. Analisa o grau de gravidade da doença como modo de considerar seu 

impacto nas condições nutricionais. 

IV. Para pacientes com idade igual ou superior a setenta anos, deve ser 

acrescentado um ponto a seu score final. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) As afirmativas I, II, III, e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras 

d) Somente as afirmativas II, III, IV são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

 

27. A chave para o sucesso de uma intervenção nutricional é o seu 
estabelecimento precoce. Neste sentido, a triagem nutricional é o método 
fundamental para que este processo ocorra. Sobre a triagem nutricional na 
unidade hospitalar é correto afirmar o que consta em:  

 

I. A triagem permite identificar pacientes em risco nutricional com a 

finalidade de estabelecer um plano de terapia nutricional é fundamental 

para otimizar a qualidade de atendimento; 

II. Na escolha do método a ser adotado deve-se considerar as seguintes 

características: facilidade de aplicação, baixo custo, boa 

reprodutibilidade, alta sensibilidade e especificidade e validação; 

III. É recomendável que todos os pacientes recém-admitidos em hospitais 

sejam submetidos à triagem nutricional no período até 72h após a 

admissão; 

IV. Quando o paciente não apresentar risco nutricional, a triagem deve ser 

repetida após algum tempo durante a internação, por exemplo, 

semanalmente; 
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V. São instrumentos de triagem nutricional: Malnutrition Universal 

Screening Tool (MUST), Nutrition Risk Screening (NRS), Malnutrition 

Screening Tool (MST) e Mini Nutritional Assessment - short-form (MNA 

SF®). 

a) I, apenas 

b) II, apenas 

c) III e IV apenas 

d) I, II e IV apenas 

e) Todas as afirmativas corretas 

 

28. Sobre a Mini Avaliação Nutricional (MAN) assinale a alternativa que aponta 
as afirmações corretas: 

I. É um instrumento prático e não invasivo, que possibilita a avaliação 

nutricional rápida e a intervenção eficaz para idosos; 

II. Permite detectar o risco ou a desnutrição em pacientes adultos; 

III. É uma ferramenta mais apropriada de avaliação nutricional de pacientes 

idosos, quando comparada à Avaliação Nutricional Subjetiva Global 

(ANSG); 

IV. Foi desenvolvida e validada em grandes e representativas amostras de 

pessoas adultas; 

V. Engloba questões sobre medidas antropométricas, avaliação global, 

questionário dietético e avaliação subjetiva. 

a) I, apenas 

b) I e V 

c) III e V 

d) II e IV 

e) I,III e V 

 

29. Quanto as fibras insolúveis: 

I. Aumenta o volume fecal 

II. Auxilia na redução do colesterol 

III. Maior saciedade 
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IV. Estimula a motilidade intestinal 

V. Diminui os níveis de glicose no sangue 

Quais afirmações estão corretas: 

a) II e III 

b) I e V 

c) I e IV 

d) III e V 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

30. O risco de morbimortalidade no curso de doenças graves ou intervenções 
cirúrgicas pode ser identificado pelo índice de prognóstico nutricional (IPN). 
Esse índice é calculado empregando-se alguns parâmetros de avaliação 
nutricional numa fórmula e classifica os pacientes em alto risco, intermediário 
ou baixo. 

Quais parâmetros são utilizados para calcular o IPN: 

a) Albumina sérica, dobra cutânea triciptal, transferrina sérica e 
hipersensibilidade cutânea. 

b) Hemoglobina, circunferência de braço, ferritina sérica e 
hipersensibilidade cutânea. 

c) Pré-albumina, circunferência de panturrilha, ferritina sérica e estatura. 

d) Albumina sérica, circunferência de panturrilha, ferritina sérica e estatura. 

e) Albumina sérica, uréia urinária, dobra cutânea triciptal e peso. 

 

31. J.M.S. 48 anos, sexo masculino, internado no pronto socorro com 
diagnóstico de doença renal crônica (DRC), apresenta os seguintes valores de 
exames laboratoriais: creatinina 2,5 mg/dl, uréia 78 mg/dl, tfg 36 ml/min, 
potássio sérico 7,0 meq/l. com essas informações, responda as questões 11 e 
12. 

Considerando o diagnóstico de DRC, nesse momento, qual a prescrição 
dietética para o paciente: 

a) Dieta hiperproteica (1,2g/kg) e restrição hídrica. 

b) Dieta normoproteica (1,0g/kg) e hipocalêmica. 

c) Dieta muito hipoproteica (0,3g/kg) e hipercalêmica. 

d) Dieta normoproteica (0,6g/kg) e hipercalêmica Dieta normoproteica 
(0,6g/kg) e hipercalêmica. 

e) Dieta hipoproteica (0,6g/kg) e hipocalêmica. 
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32. Após algumas semanas de internação, o paciente J.M.S., 48 anos, sexo 
masculino, apresenta piora da função renal e inicia terapia de substituição renal 
(hemodiálise), os exames laboratoriais apresentam-se assim: creatinina 8,2 
mg/dl, ureia 112 mg/dl, TFG 10 ml/min, potássio sérico 6,6 meq/l, diurese 300 
ml/dia. 

Considerando a situação atual, qual a prescrição dietética nesse momento: 

a) Dieta hipoproteica (0,6g/Kg), normocalêmica e aumento da oferta 
hídrica. 

b) Dieta hiperproteica (1,2g/Kg), hipocalêmica e restrição hídrica. 

c) Dieta normoproteica (1,0g/Kg), hipercalêmica e restrição hídrica. 

d) Dieta hiperproteica (2,0g/Kg), hipercalêmica e aumento da oferta hídrica. 

e) Dieta muito hipoproteica (0,3g/Kg) e suplementação com cetoácidos. 

 

33. Os nutrientes que compõem uma alimentação por via enteral são, em geral, 
os mesmos componentes de uma dieta normal, consumida por via oral. Em 
condições clínicas específicas, pode haver necessidade de modificações nos 
tipos de nutrientes utilizados e na quantidade e/ou forma de apresentação. 
Sobre as dietas enterais, considere as seguintes afirmativas: 
 

I. As fórmulas poliméricas são aquelas em que os macronutrientes, em 

especial a proteína, apresentam-se na forma intacta (polipeptídeo). 

II. As fórmulas oligoméricas são aquelas que contém os macronutrientes 

na sua forma totalmente hidrolisada. 

III. As dietas enterais padrão são aquelas destinadas para suprir as 

necessidades nutricionais dos pacientes, de forma a manter ou melhorar 

o estado nutricional dos mesmos. 

IV. As dietas enterais especializadas são aquelas que além de melhorarem 

o estado nutricional do paciente, destinam-se a atuar mais ativamente 

em seu tratamento clínico, como por exemplo, modulando a resposta 

imunológica. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras 

e) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras 
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34. O estado nutricional de um paciente reflete o grau no qual as necessidades 
fisiológicas dos nutrientes estão sendo atendidas. Na prática clínica utiliza-se a 
análise da história clínica, dietética, psicossocial, dados antropométricos, 
bioquímicos para estabelecer um diagnóstico nutricional. Para avaliação do 
consumo alimentar podem ser empregados variados métodos, cada um, com 
suas respectivas vantagens e desvantagens, não havendo padrão-ouro.  

Considerando um paciente com dificuldade para ler e escrever, o método mais 
adequado para uma análise quantitativa do seu consumo alimentar é:  

a) Questionário de frequência alimentar qualitativo. 

b) Registro ou diário alimentar 

c) Histórico alimentar, sem utilização de outros métodos em conjunto. 
Histórico alimentar, sem utilização de outros métodos em conjunto. 

d) Recordatório 24 horas 

e) Avaliação subjetiva global 

 

35. Sobre a terapia nutricional enteral em pacientes críticos adultos com 
insuficiência renal é correto afirmar: 

a) O uso de formulações específicas para estes pacientes é sempre 
necessário; 

b) Deve-se restringir o aporte proteico para evitar o início da terapia 
dialítica; 

c) Para pacientes que realizam hemodiálise recomenda-se um aporte 
proteico maior que 2,5g/Kg de peso atual; 

d) Recomenda-se a oferta calórica de 25-30Kcal/Kg de peso atual/dia e 
proteica de 1,2-2,0g/Kg de peso atual/dia; 

e) O cálculo das necessidades nutricionais não deve ser realizado com a 
utilização de “fórmulas de bolso”, devendo-se utilizar somente a 
calorimetria indireta; 

 

36. Há muitas controvérsias em relação a prescrição de terapia nutricional 
enteral no doente crítico, principalmente quando há necessidade concomitante 
de suporte vasopressor; sobre este aspecto, analise as alternativas e escolha a 
opção correta: 

 

I. Intolerância à dieta e isquemia intestinal não oclusiva são complicações 

da terapia nutricional em pacientes que recebem altas doses de 

vasopressor; 

II. São exemplos de vasopressores: noradrenalina, adrenalina e 

vasopressina; 
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III. Os vasopressores são utilizados para o tratamento da hipotensão 

associada aos estados de choque, visando a restauração a pressão 

arterial para valores mais adequados; 

IV. O suporte nutricional enteral deve ser iniciado, mesmo na vigência de 

instabilidade hemodinâmica ou do uso de doses crescentes de 

vasopressor; 

a) Somente I é verdadeira; 

b) Somente I,II e III são verdadeiras; 

c) Somente I e IV são verdadeiras; 

d) Somente III é verdadeira; 

e) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 

37. Sobre as dietas hospitalares pode-se afirmar que: 

 

I. As dietas normais ou gerais são utilizadas quando a condição clínica do 

paciente não justifica qualquer restrição alimentar. Possuem 

aproximadamente 2.200kcal; 

II. A dieta pastosa consiste de alimentos que são úmidos, de textura macia 

e que formam bolo alimentar facilmente. As carnes são moídas ou 

picadas. É uma transição da textura pastosa para disfagia para uma 

mais sólida; 

III. A dieta pastosa para disfagia consiste de alimentos em forma de purê 

homogêneos e coesos. Os alimentos devem ser “como pudim”. Não são 

permitidas textura ásperas, frutas ou vegetais crus, oleaginosas e 

outros. É indicada a pacientes com disfagia moderada a grave, com 

habilidades orais runs e capacidade reduzida de proteger as vias 

aéreas; 

IV. As dietas líquidas claras consistem em líquidos claros, como chás, 

caldos, sucos claros de frutas e gelatina. Leite e líquidos preparados 

com leite são omitidos, assim como sucos de fruta que contenham 

polpa. É suficiente em calorias, fibras e todos os outros nutrientes 

essenciais, devem ser usadas apenas por curtos períodos de tempo. 
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a) Somente I é verdadeira 

b) Somente II e III são verdadeiras; 

c) Somente I,II e III são verdadeiras; 

d) Somente IV é verdadeira; 

e) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 

38. Dentre as preparações farmacêuticas citadas, constitui-se uma fonte 
importante de energia: 

a) Dobutamina 

b) Vitamina C 

c) Fenilefrina 

d) Vitamina B 

e) Propofol 

 

39. A respeito da terapia nutricional enteral (TNE) é correto afirmar que: 

a) A gastroparesia aparece como uma das causas mais frequentes de 
interrupção da TNE ou redução do volume de administração na dieta 
enteral, o que resulta em dificuldade para nutrir os pacientes em estado 
crítico, podendo agravar sua desnutrição; 

b) No tratamento da diarreia de pacientes em terapia nutricional enteral, 
recomenda-se que a nutrição enteral seja interrompida até que seja 
realizada uma investigação do fator desencadeante; 

c) A realização da ausculta com a utilização do estetoscópio é suficiente 
para a confirmação da localização da sonda; 

d) A terapia nutricional enteral é indicada para pacientes que não 
conseguem ou não podem suprir suas necessidades energéticas e 
proteicas diárias apenas pela alimentação por via oral, sendo isenta de 
riscos e complicações; 

e) O papel das fibras na terapia nutricional de pacientes críticos está 
claramente definido e sendo indicado o uso rotineiro para estes 
pacientes. 

 

40. Pacientes gravemente enfermos tem um catabolismo acentuado durante 
períodos de jejum prolongado, nesse sentido, consensos e diretrizes de 
Sociedades nacionais e internacionais recomendam o início precoce e 
adequado da terapia nutricional para pacientes graves, visando diminuir a 
deficiência energética, atenuando as alterações metabólicas presentes e o 
catabolismo. Dessa forma, a nutrição enteral precoce (NEP) tem sido preferida 
para conduzir a terapia nutricional desses pacientes. 
Acerca da nutrição enteral precoce (NEP), considere as afirmativas a seguir: 



NUTRIÇÃO 
 

UNIFESP – FAP 2018 
 

 

20 

 
I. A terapia nutricional deve ser iniciada o mais rápido possível, 

independentemente se o paciente está estável ou compensado 

hemodinamicamente. 

II. A NEP pode ser definida como a nutrição enteral iniciada precocemente 

(nas primeiras 48 horas) após a admissão hospitalar, admissão na UTI 

ou após abordagem cirúrgica. 

III. Entre os principais benefícios da terapia nutricional precoce, estão, a 

maior tolerância à dieta, menor morbidade infecciosa e menor tempo de 

hospitalização. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas II e III são corretas; 

b) Somente a afirmativa III está correta; 

c) Somente as afirmativas I e II são corretas; 

d) Somente a afirmativa I está correta; 

e) As afirmativas I, II, III estão corretas. 

 

41. Paciente do gênero feminino, 72 anos, encontra-se internada em uma 
unidade hospitalar devido a complicações de diabetes mellitus. Apresenta 
baixa aceitação da dieta ofertada via oral e inapetência. A família relatou que a 
mesma apresentava peso habitual de 78 kg. Após avaliação antropométrica, o 
peso aferido foi de 64 kg e 1,60 m de altura, indicando perda de peso de cerca 
de 18% nos últimos três meses. O valor encontrado para a dobra cutânea 
tricipital (DCT) apresenta indicação do percentil 75, segundo padrão Burr e 
Phillips (1984).  

Considerando os valores de DCT e a classificação do Índice de Massa 
Corporal (IMC) para idosos de acordo com OPAS (2002), pode-se classificar o 
estado nutricional da paciente do estudo de caso como: 

a) Obesidade 

b) Sobre peso 

c) Baixo peso 

d) Eutrófico 

e) Obesidade Grau III 

 

42. A esteatorreia ou excesso de gorduras nas fezes é uma consequência de 
doenças ou ressecção cirurgia de órgãos envolvidos na digestão e absorção de 
lipídios. Sobre esteatorreia, responda as questões 22, 23 e 24. 
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Das condições clínicas abaixo assinale as que podem resultar em esteatorreia: 

a) Dieta hiperlipídica, úlcera duodenal e diabetes mellitus 

b) Hepatite, diabetes insípidus e deficiência de lactase 

c) Alergias alimentares, dietas ricas em fibras e dieta hiperlipídica 

d) Doença inflamatória intestinal, hipotireoidismo e diabetes tipo II 

e) Insuficiência pancreática, síndrome do intestino curto e doenças 
hepatobiliares 

 

43. Qual a estratégia nutricional indicada para minimizar a perda de peso 
crônica e as deficiências nutricionais na esteatorreia: 

a) Adição de triglicérides de cadeia longa (TCL) visando suprir 
necessidades de ácidos graxos essenciais.  

b) Substituir lipídios da dieta por triglicérides de cadeia média (TCM), 
adicionado aos alimentos. 

c) Introdução de simbióticos e reposição de lactase. 

d) Substituir as gorduras da dieta por azeite de oliva, rico em ômega 9 e 
polifenóis 

e) Dieta hipogordurosa com suplementação de ômega 3 proveniente do 
óleo de peixe. 

 

44. A esteatorreia pode ocasionar que deficiências nutricionais: 

a) Deficiência de vitaminas B,C,K,  perdas aumentadas de ferro, sódio, 
potássio. 

b) Deficiência de vitaminas A,D,E K, perdas aumentadas de cálcio, zinco e 
magnésio. 

c) Deficiência de vitaminas A,D,E K, perdas aumentadas de ferro, sódio, 
potássio 

d) Deficiência de vitaminas do complexo B, perdas aumentadas de líquidos, 
ferro, sódio. 

e) Deficiência de vitaminas A,D,E K, proteinúria. 

 

45. A terapia antineoplásica agressiva, como quimioterapia e radioterapia, pode 
interferir na ingestão, digestão e absorção adequada dos alimentos, devido aos 
seus efeitos colaterais, provocando alterações no trato gastrointestinal, como 
anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, entre outros. Faz-se necessário, portanto, 
o desenvolvimento de uma atenção especial com a terapia nutricional dos 
pacientes em tratamento. 
Analise as condutas dietéticas descritas a seguir que podem ser empregadas 
para minimizar os efeitos colaterais mais comuns da rádio e da quimioterapia 
em pacientes com câncer. 
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I. Diarreia: Insistir na ingestão de líquidos para evitar a desidratação, 

dando preferência para alimentos ricos em fibras insolúveis. 

II. Obstipação: Aumentar o consumo de fibras, de preferência, as solúveis. 

III. Alteração do paladar: Substituir os alimentos pouco tolerados pelos de 

maior preferência e melhorar a apresentação dos pratos. 

IV. Náuseas e vômitos: aumentar o fracionamento das refeições, evitando a 

ingestão de líquidos durante as refeições. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) III e IV. 

b) I, II, IV. 

c) II, III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I e IV 

 

46. De acordo a Portaria 272/98 da Anvisa, a terapia nutricional parenteral 
(TNP) é indicada para pacientes que não satisfazem suas necessidades 
nutricionais por via digestiva, considerando-se também seu estado clínico e sua 
qualidade de vida. 
BRASIL. Secretaria de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde (MS). Portaria 
MS/SNVS nº 272, de 8 de abril de 1998. Regulamento técnico para terapia de 
nutrição parenteral. Brasília: MS; 1998. 
Sobre a Terapia Nutricional Parenteral, pode-se afirmar: 
 

I. A terapia nutricional parenteral (TNP) é um recurso terapêutico que pode 

evitar ou minimizar a desnutrição hospitalar. 

II. A frutose é o principal carboidrato utilizado como fonte calórica da 

terapia nutricional parenteral. 

III. Antes de iniciar a terapia nutricional parenteral é necessário avaliar se o 

paciente apresenta estabilidade hemodinâmica, contudo não há 

necessidade do mesmo apresentar uma adequada perfusão tecidual, 

com capacidade de transporte de oxigênio. 

IV. A quantidade de aminoácidos a ser ofertado depende da patologia do 

paciente e seu estado catabólico. 

V. Pacientes que recebem terapia nutricional parenteral estão expostos a 

maior risco de infecções, efeitos adversos metabólicos e complicações 

relacionadas com o acesso venoso (mecânicas). 
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Assinale a alternativa correta: 

a) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras 

b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras 

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras 

d) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras 

e) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras 

 

47. O suporte nutricional no paciente crítico é um dos maiores desafios clínicos 
na Unidade de Terapia Intensiva. Assinale a alternativa que contempla as 
recomendações atuais nos pacientes críticos: 

 

I. O suporte nutricional deve ser iniciado precocemente nas primeiras 24-

48 horas visando manter a integridade intestinal, modular o estresse e a 

resposta imune sistêmica;  

II. A nutrição enteral deve ser iniciada mesmo na vigência de instabilidade 

hemodinâmica; 

III. A oferta proteica deve estar entre 1,2- 2,0g por quilograma de peso atual 

por dia, esta demanda pode ser maior em pacientes queimados e 

politraumatizados;  

IV. Medidas como, a manutenção do decúbito elevado a 30° a 45° e a 

utilização de clorexidina para a higienização oral 3 vezes ao dia devem 

ser empregadas visando prevenir o risco de aspiração e pneumonias 

associadas a ventilação mecânica;  

V. Em pacientes com alto risco de aspiração, a utilização de infusão 

contínua e o emprego de pro cinéticos devem ser considerados; 

VI. Os pacientes graves com IMC 30- 50 kg/m2, devem receber dietas com 

metas de 25-30 Kcal kcal/kg de peso atual por dia. 

a) I e II 

b) II e IV 

c) I, III, IV e V 

d) IV e V 
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e) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 

48. A Síndrome da Realimentação, também conhecida como síndrome do 
roubo celular, foi descrita pela primeira vez em prisioneiros orientais, após a II 
Guerra Mundial, quando alimentados após longos períodos em jejum. Pode ser 
definida como consequências metabólicas e alterações eletrolíticas em 
consequência do suporte nutricional em pacientes em jejum prolongado ou 
gravemente desnutrido. 

Associe os eletrólitos com os sintomas da sua diminuição na corrente 
sanguínea: 

I. FÓSFORO 

II. MAGNÉSIO 

III. POTÁSSIO 

IV. TIAMINA 

(  ) encefalopatia de Wernicke (visão turva, convulsão, coma), ICC, íleo 
paralítico 

(   ) arritmia, diarreia, convulsão, irritabilidade 

(   ) íleo paralítico, ICC, arritmia, parestesia, insuficiência respiratória 

(   ) ICC, arritmia, confusão mental, parestesia 

 

a) II, III, I, IV 

b) II, IV, III, I 

c) IV, I, III, II 

d) IV, II, III, I 

e) II, I, IV, III 

 

49. A desnutrição grave não favorece a ocorrência de pneumonia bacteriana 
porque não interfere com a mecânica respiratória e com a imunidade pulmonar.  

a) A afirmação e a razão são incorretas 

b) A afirmação é correta, mas a razão não 

c) A afirmação é incorreta, mas a razão é correta 

d) A afirmação e a razão são corretas, mas não tem relação 

e) A afirmação e a razão são corretas e se relacionam perfeitamente 

 

50. Qual o efeito da noradrenalina e da adrenalina na circulação do trato 
gastrointestinal? 
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a) Aumenta o fluxo esplâncnico e reduz o fluxo esplâncnico 

b) Reduz o fluxo esplâncnico e aumenta o fluxo esplâncnico 

c) Aumenta o fluxo sanguíneo para a mucosa e aumenta a oferta de 
oxigênio 

d) Aumenta o fluxo sanguíneo para a mucosa e diminui a oferta de oxigênio 

e) Não reduz o fluxo para a mucosa e aumenta o fluxo sanguíneo para a 
mucosa 

 

51. A esofagite pode ser definida como a inflamação da mucosa esofágica, 
decorrente do fluxo retrógrado do conteúdo gastroduodenal para esôfago. Esse 
refluxo pode decorrer de 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. Excluir alimentos que aumentam a pressão do esfíncter esofágico 

inferior. 

III. Ingerir líquidos preferencialmente entre as refeições. 

IV. Manter horários regulares para evitar o aumento do volume das 

refeições. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II, IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II e IV 

 

52. Doença celíaca é uma doença inflamatória do intestino delgado que resulta 
da resposta autoimune, mediada pelas células t, à ingestão do glúten em 
indivíduos com predisposição genética. 

Assinale a alternativa que mostra os alimentos permitidos na dieta para o 
paciente celíaco: 

a) As alternativas B e D  estão corretas 

b) Tapioca, milho, arroz e quinoa 

c) Semolina, centeio, farelo de arroz e aveia 

d) Amaranto, flocos de milho, sagu e farelo de arroz 



NUTRIÇÃO 
 

UNIFESP – FAP 2018 
 

 

26 

e) Farelo de trigo, centeio, quinoa e milho 

 

 

53. A maior parte da digestão e absorção dos alimentos e nutrientes ocorre nos 
primeiros 100 cm do intestino delgado. Ressecções intestinais comprometem a 
capacidade absortiva e podem levar os pacientes a desnutrição. Quais as 
complicações nutricionais apresentadas por um paciente após ressecção da 
porção distal do íleo: 

a) Deficiência de ferro, má absorção de proteínas, líquidos, sódio e 
potássio e aumento do risco de cálculos renais. 

b) Deficiência de folato, má absorção de vitaminas do complexo b, ferro, 
cobre e obstipação. 

c) Deficiência de vitamina b12, má absorção de gorduras e vitaminas 
lipossolúveis, cálcio, magnésio, zinco e aumento do risco de cálculos 
renais. 

d) Deficiência de gorduras, hipertrigliceridemia, desidratação e formação de 
cálculos pancreáticos. 

e) Deficiência de vitamina b12, aumento da absorção de cálcio, ferro e 
zinco, obstipação e colelitíase. 

 

54. O fígado é um órgão primordial para o corpo, pois desempenha funções 
metabólicas relacionadas aos macronutrientes, além de armazenamento e 
ativação de vitaminas e minerais. Sobre as funções do fígado, responda as 
questões 34, 35 e 36. 

Qual das alternativas abaixo apresenta funções do fígado: 

a) As alternativas B e E estão corretas 

b) Glicogênese, transaminação, produção dos fatores de coagulação e 
síntese de colesterol. 

c) Excreção de ureia, retenção de sódio e água, produção de vitaminas 
hidrossolúveis e síntese de glicose. 

d) Produção de eritrócitos, equilíbrio hidroeletrolítico, armazenamento de 
triglicerídeos e síntese de ferro. 

e) Gliconeogênese, desaminação, produção de albumina e síntese de sais 
biliares. 

 

 

55. Dos exames laboratoriais listados abaixo, qual alternativa representa os 
testes laboratoriais mais comuns para avaliar a função hepática: 

a) Creatinina, ureia, hemoglobina e hematócrito, 

b) Lipase pancreática, amilase, triglicérides e colesterol sérico. 
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c) Alanina aminotransferase, aspartato amino transferase, albumina sérica, 
bilirrubina total. 

d) Hidroxicolecalciferol, vitamina d, cálcio sérico e cálcio urinário. 

e) Hemoglobina glicada, albumina, vitamina k e colecalciferol. 

 

56. O quadro clínico do paciente hepatopata pode cursar com os seguintes 
sintomas: 

a) Ascite, hiponatremia, icterícia e encefalopatia. 

b) Descamação cutânea, cianose, eritrema e hipernatremia. 

c) Hipoalbuminemia, hiperglicemia, hipernatremia e rushing cutâneo. 

d) Edema em membros superiores, cianose nas extremidades, 
hiperalbuminemia. 

e) Hipercolesterolemia, hiperglicemia, icterícia e cianose 

 

57. A terapia nutricional é parte fundamental do cuidado no Diabetes Mellitus. A 
contagem de carboidratos é uma estratégia geralmente utilizada para 
indivíduos portadores de Diabetes em terapia insulínica, que tem por objetivo 
otimizar o controle glicêmico evitando grandes variações na glicemia pós 
prandial. 

Sobre a contagem de carboidratos, é verdadeiro afirmar: 

a) Os alimentos são agrupados de acordo com o tipo de carboidrato em 
alto e baixo índice glicêmico; 15 unidades de insulina cobrem 1g de 
carboidratos e o paciente deve conhecer a quantidade de carboidratos 
na refeição para calcular a dose de insulina a ser administrada. 

b) Os alimentos são agrupados de acordo com o teor proteico; 1 unidade 
de insulina cobrem 15g de proteína e o paciente deve conhecer a 
quantidade de proteína na refeição para calcular a dose de insulina a ser 
administrada. 

c) Os alimentos são agrupados em lista de equivalentes, de acordo com a 
quantidade de carboidratos (gramas); 1 unidade de insulina cobre 15g 
de carboidratos e o paciente deve conhecer a quantidade de 
carboidratos na refeição para calcular a dose de insulina a ser 
administrada. 

d) Os alimentos são classificados em alto e baixo índice glicêmico; os 
alimentos com alto índice glicêmico requerem 2 unidades de insulina por 
grama, enquanto os alimentos com baixo índice glicêmico necessitam de 
apenas 1 unidade de insulina por grama e o paciente deve conhecer a 
quantidade de carboidratos na refeição para calcular a dose de insulina 
a ser administrada. 

e) Os alimentos são agrupados em lista de equivalentes, de acordo com a 
quantidade de carboidratos (gramas); são necessárias 2 unidades de 
insulina para  cada 50g de carboidratos e o paciente deve conhecer a 
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quantidade de carboidratos na refeição para calcular a dose de insulina 
a ser administrada. 

 

58. A formação de cálculos no trato urinário, além de causas genéticas, pode 
estar associada a condições nutricionais. Existem vários tipos de cálculos 
renais que diferem em composição e patogênese. Em geral, a cristalização 
ocorre devido a anormalidades na composição urinária e desequilíbrio entre 
fatores promotores e inibidores. A dieta exerce papel importante sobre a 
excreção urinária tanto de fatores promotores quanto de inibidores da formação 
de cálculos. 

Em relação aos fatores nutricionais promotores e inibidores da formação de 
cálculos, é correto afirmar: 

a) Oxalato e sódio são fatores promotores da formação de cálculos, 
enquanto o maior consumo de potássio e líquidos são fatores inibidores. 

b) Potássio e lipídios são fatores promotores da formação de cálculos, 
enquanto o maior consumo de sódio e cálcio são fatores inibidores. 

c) Potássio e sódio são fatores promotores da formação de cálculos, 
enquanto bebidas alcóolicas e cálcio são fatores inibidores. 

d) Oxalato e cálcio são fatores promotores da formação de cálculos, 
enquanto suplementos de vitamina c e proteínas são fatores inibidores. 

e) O consumo excessivo de líquidos é um fator promotor enquanto 
alimentos ricos em oxalato são fatores inibidores. 

 

59. Os bociogênicos são encontrados naturalmente nos alimentos, podem 
ocasionar bócio por bloquearem a captação de iodo do sangue pelas células da 
tireoide.  

Assinale a alternativa que contem alimentos bociogênicos: 

a) Pão, trigo, centeio e cevada. 

b) Tomate, cereja, salmão e laranja. 

c) Gergelim, canola, milho e azeitonas. 

d) Maçã, pera, pêssego e kiwi 

e) Repolho, nabo, amendoim e soja. 

 

60. Dislipidemias são alterações dos níveis sanguíneos de lipídios circulantes. 
O aumento dos níveis lipídicos, principalmente de colesterol, está relacionado a 
alterações metabólicas e risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Os diferentes lipídios da dieta apresentam diferentes efeitos 
sobre os níveis de colesterol plasmático. As recomendações dietéticas para o 
tratamento da hipercolesterolemia preconizam a seguinte distribuição dos 
lipídios da dieta em relação às calorias totais: 
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a) Gordura total 20 a 25% ; ácidos graxos saturados 10% ; ácidos graxos 
poliinsaturados 10%;  ácidos graxos monoiinsturados 15%. 

b) Gordura total 50 a 60% ; ácidos graxos saturados 20% ; ácidos graxos 
poliinsaturados 20%;  ácidos graxos monoiinsturados 20%. 

c) Gordura total 25 a 35% ; ácidos graxos saturados <7% ; ácidos graxos 
poliinsaturados até 10%;  ácidos graxos monoiinsturados até 20%. 

d) Gordura total 20 a 30% ; ácidos graxos saturados 10% ; ácidos graxos 
poliinsaturados 10%;  ácidos graxos monoiinsturados 10%. 

e) Gordura total 10 a 15% ; ácidos graxos saturados 5% ; ácidos graxos 
poliinsaturados 5%;  ácidos graxos monoiinsturados 5%. 
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