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CONFIRA O SEU CADERNO DA PROVA OBJETIVA

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 casos apontados 
nos itens 3 e 4.

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

5.  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.

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

a marcas escuras.
9.  Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10.  Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
11.  Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12.  Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

ATENÇÃO

13.  Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14.  Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15.  Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material 

para o fiscal de sala.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUATRO 
PRÓXIMAS QUESTÕES

A Verdadeira Renda

Sr. Diretor do Imposto de Renda,

O senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta: é caso de consciência. 
Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável 
aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de 
preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o, imaculado como uma virgem, 
a um funcionário benévolo, a quem solicito: “bote aí o que quiser”. Ele me encara, 
vê que não sou nenhum tubarão, rabisca uns números razoáveis, faz umas 
contas, conclui: “É tanto”. Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu. Mas este ano 
ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto 
devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube.

Minha dúvida, meu problema, Sr. Diretor, consiste na desconfiança de que sou, 
tenho sido a vida inteira um sonegador do Imposto de Renda. Involuntário, 
inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa 
muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita; 
os itens das diferentes cédulas não preveem o caso; o órgão fiscalizador jamais 
cogitou disso; todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se 
acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-
lhe lealmente as minhas rendas ocultas.

A lei manda cobrar imposto a quem tenha renda líquida superior a determinada 
importância; parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, 
entretanto, a mesma lei declara: “São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como 
se lhes pertencessem.” E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse 
de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. 
Eles me rendem o máximo, e nunca fiz constar de minha declaração tais 
rendimentos.

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste 
verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou da 
calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros-
sonho: as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém 
se esqueceu de cortar; a montanha, as crianças brincando no playground 
ou a caminho da escola; em particular, três meninos que vêm e vão pelo ar, 
tão moleques e tão rendosos para este coração; as mangas, os chocolates 
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comidos contra prescrição médica, um ou outro uísque sorvido com amigos, 
com calma calmíssima; os ventos de três poetas, um francês, um português e 
um brasileiro; certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de 
arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como Le petit poison 
rouge, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando 
um caminho aos senhores da guerra fria; e isso e aquilo e tudo mais de alta 
rentabilidade ... não em espécie.

Estes os meus verdadeiros rendimentos, senhor; salários e dividendos não 
computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei; invente 
depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, 
se for o caso; pagarei feliz. Atenciosas saudações.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. 8 ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1976.

QUESTÃO 1
O texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta características do seguinte 
gênero textual:

a)  Fábula.

b)  Ensaio.

c)  Poema.

d)  Crônica.

e)  Conto.

QUESTÃO 2
Quanto à coesão textual do trecho em destaque, está INCORRETA a alternativa:

a)  No 1º parágrafo, em “O senhor me perdoe se venho molestá-lo”, o 
pronome oblíquo átono em “molestá-lo” retoma sintaticamente o Senhor 
Diretor do Imposto de Renda.

b)  No 2º parágrafo, em “Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe 
lealmente as minhas rendas ocultas.”, encontra-se a ideia de causa, 
de motivação para a confissão do narrador sobre seus rendimentos 
sonegados.

c)  No 3º parágrafo, em “Tenho a posse de inúmeros bens que não me 
pertencem e que desfruto copiosamente.”, o termo “bens” e retomado 
na oração seguinte pela expressão “tais rendimentos”.

d)  No 4º parágrafo, em “as árvores do Passeio Público e do Campo de 
Santana, que alguém se esqueceu de cortar;”, poderia ter a seguinte 
construção: “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana 
cujos galhos não foram cortados”.
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e)  No 5º parágrafo, em “Agora estou confortado porque confessei”, a 
conjunção “porque” surge para ligar frases subordinadas, indicando a 
razão ou o motivo pelo qual o narrador encontra-se confortado.

QUESTÃO 3
Assinale o item que contém a associação semântica INCORRETA.

a)  “imaculado como uma virgem” (1º parágrafo) /isento de qualquer nódoa 
moral.

b)  “não sou nenhum tubarão” (1º parágrafo) / não sou pessoa que age 
sem um princípio moral.

c)  “legislação (...) florestal” (2º parágrafo) / leis complicadas.

d)  “tão moleques e tão rendosos para este coração” (4º parágrafo) / tão 
crianças tão estimadas.

e)  “invente depressa uma rubrica” (5º parágrafo) / elabore apressadamente 
um cálculo.

QUESTÃO 4
São características desse gênero:

I) Publicado em revista ou jornal, aborda acontecimentos cotidianos.

II) Gênero narrativo que trata de fatos históricos em ordem cronológica.

III) A narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.

IV) A ausência de reflexões de cunho pessoal e o uso de linguagem em prosa 
poética.

V) O emprego de linguagem acessível ao leitor.

a)  I e II.

b)  I e III.

c)  IV e V.

d)  I e V.

e)  III e IV.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
ligadas pelo conectivo “e” para separar orações com sujeitos distintos.

a)  Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu.

b)  Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria 
de renda e de imposto devido.

c)  Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa 
e até florestal, é omissa ou não explícita;
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d)  Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas 
rendas ocultas.

e)  Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica 
para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade.

QUESTÃO 6
No trecho “Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que 
desfruto copiosamente”, a colocação do pronome oblíquo átono atende à 
regra semelhante em:

a)  Alguns me deram bons conselhos.

b)  Jamais me disse a verdade.

c)  Isso me lembra algo.

d)  Deus me dê forças.

e)  Há professores que me marcaram para sempre.

QUESTÃO 7
Quanto à colocação pronominal, pode-se afirmar que:

a)  Na oração “O senhor me perdoe ...”, o pronome oblíquo átono “me” 
encontra-se em posição proclítica, respeitando a norma culta.

b)  O uso da próclise é obrigatório no trecho “... sempre me abstive 
religiosamente ...”, já que os advérbios atraem o pronome para antes 
do verbo.

c)  Nos trechos, “... se venho molestá-lo”, “Apenas dato e assino, 
entregando-o.”, os pronomes oblíquos átonos aqui apresentados 
atendem a uma das regras de colocação pronominal, a saber: a ênclise 
é facultativa quando o verbo estiver no infinitivo não flexionado ou no 
gerúndio.

d)  No trecho “... e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas 
ocultas.”, o uso da mesóclise é obrigatório, devido à locução verbal 
com o verbo principal no infinitivo.

e)  Na oração “E aqui me vejo enquadrado e faltoso”, a colocação 
pronominal está em desacordo com a norma culta, pois, segundo a 
norma, a conjunção coordenativa aditiva não atrai o pronome oblíquo 
átono para antes do verbo.

QUESTÃO 8
Identifique o único enunciado CORRETO quanto às regras de acentuação gráfica 
conforme o último acordo ortográfico:

a)  Os vocábulos “dúvida”, “líquida” e “pública” são acentuados 
graficamente, uma vez que todas as paroxítonas terminada em “a” 
obrigatoriamente levam acento agudo.

b)  A acentuação do vocábulo “vêm” é facultativa.
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c)  A palavra “uísque” está de acordo com as regras de acentuação gráfica, 
pois é uma palavra paroxítona cujo “i” tônico acompanhado de “s” deve 
ser acentuado.

d)  O vocábulo “órgão” atende a uma das regras de acentuação gráfica, já 
que as proparoxítonas terminadas em til recebem o acento agudo para 
marcar sua tonicidade.

e)  As palavras “assimilável”, “consciência” e “alguém” recebem 
acento agudo, pois as três palavras possuem acento tônico na 
penúltima sílaba.

Matemática e Raciocínio Lógico

QUESTÃO 9
Andreia, Bruno, Carolina, Orlando e Roberto são irmãos. Sabemos que:

• Andreia não é a mais velha

• Carolina não é a mais nova

• Andreia é mais velha que Carolina

• Bruno é mais velho que Orlando

• Roberto é mais velho que Carolina e mais novo que Andreia

A ordem, do mais velho ao mais novo, em que nasceram esses 5 irmãos é:

a)  Bruno, Orlando, Andreia, Roberto e Carolina

b)  Orlando, Carolina, Roberto, Andreia e Bruno

c)  Roberto, Orlando, Bruno, Carolina e Andreia

d)  Bruno, Andreia, Roberto, Carolina e Orlando

e)  Andreia, Roberto, Carolina, Bruno e Orlando

QUESTÃO 10
A dose de um medicamento recomendada para um paciente é de 1mg. O 
medicamento é comercializado na concentração de 2,5mg/ml. Sabendo que 1ml 
corresponde à 20 gotas, indique a alternativa que apresenta a dose (em gotas) 
recomendada para o paciente:

a)  4

b)  10

c)  5

d)  8

e)  3
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QUESTÃO 11
Uma torneira enche completamente um recipiente em 3 horas. Outra torneira enche 
esse mesmo recipiente em 4 horas. As duas torneiras abertas simultaneamente 
encherão esse recipiente em:

a)  1h35min

b)  1h39min

c)  1h43min

d)  1h47min

e)  1h51min

QUESTÃO 12
Uma verba de R$ 500 mil será distribuída para os hospitais A, B e C, a fim de ser 
aplicada em manutenção. O hospital A receberá R$ 10 mil a mais do que o dobro 
que receberá o hospital B, e o hospital C receberá R$ 70 mil a menos que receberá 
o hospital B. Sendo assim, os hospitais A e C receberão juntos o valor total de:

a)  R$ 300 mil

b)  R$ 380 mil

c)  R$ 340 mil

d)  R$ 320 mil

e)  R$ 360 mil

Políticas de Saúde Pública

QUESTÃO 13
Leia o trecho da reportagem e assinale a alternativa que explicita princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) argumentados no texto: “Processar o Estado 
para garantir o direto à Saúde gratuita, quando este não é cumprido, é uma 
ação comum. Em 2015, segundo dados do governo federal, os gastos do SUS 
por decisões judiciais foram de R$ 1,013 bilhão. Em 2010, os gastos foram de 
R$ 139,6 milhões. Cerca de 99% dos gastos com ações na Justiça em 2015 
foram de processos que diziam respeito à compra de medicamentos. Na maioria 
dos casos, os juízes determinam que o Estado arque com as despesas referentes 
aos tratamentos e medicamentos que não são oferecidos pelo SUS”.

Fonte da reportagem: https://www.uol/noticias/especiais/sus.htm#e-grave-doutor 
acessado em 02/10/2019.

a)  Universalidade e financiamento.

b)  Igualdade e financiamento.

c)  Universalidade e equidade.

d)  Universalidade e igualdade.

e)  Equidade e financiamento.
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QUESTÃO 14
Como diretriz organizativa do sistema de serviços de saúde o sucesso da 
descentralização relaciona-se a uma efetiva regionalização. Sobre regionalização 
de saúde analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Processo que visa a organização das ações e serviços de saúde, em uma 
região, promovendo a integralidade da atenção.

II. Racionalização dos gastos e otimização dos recursos são levados em 
consideração na regionalização de saúde.

III. Equidade, na perspectiva da garantia do direito da saúde, é essencial para a 
regionalização de saúde.

a)  Somente as assertivas I e II são corretas.

b)  Somente as assertivas I e III são corretas.

c)  Somente as assertivas II e III são corretas.

d)  Somente a assertiva III é correta.

e)  As assertivas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 15
“O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira 
iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa 
participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, 
ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. 
Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o 
estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas 
pessoas”.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 
2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. 
Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, assinale a alternativa correta:

a)  A obrigação alimentar não é solidária, sendo exclusivamente obrigação 
dos filhos prover as necessidades do idoso.

b)  Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 
preferência especial sobre os demais idosos.

c)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

d)  As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento 
ao idoso serão fiscalizadas exclusivamente pelos Conselhos do Idoso 
como previsto em lei.



NUTRIÇÃO

10
UNIFESP – FAP 2019/2020

e)  O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

QUESTÃO 16
Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, 
assinale a alternativa correta:

a)  É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b)  É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

c)  O envelhecimento é um direito público e a sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

d)  Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial 
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando 
possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério de agravo à saúde.

e)  Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é prevista a 
fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos.

QUESTÃO 17
De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

a)  O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo 
referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma 
retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da 
Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve 
trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: 
clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, 
dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB 
para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.

b)  De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades 
de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. 
Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de 
estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada 
profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.

c)  O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. 
Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um 
cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva 
da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a 
territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a 
integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando 
a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, 
especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.
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d)  O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do 
cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as 
singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos 
do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do 
enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização 
familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios 
sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.

e)  As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 
integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes 
podem proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto 
de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas 
(são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de 
atenção em geral).

QUESTÃO 18
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 
correto afirmar:

a)  São garantidos na Constituição os direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados.

b)  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei podendo 
alista-se como eleitores os estrangeiros e também durante o período do 
serviço militar obrigatório, os conscritos.

c)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos da Constituição.

d)  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

e)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.

QUESTÃO 19
Sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) 
assinale a alternativa correta:

a)  Tem como princípios a transversalidade, a defesa dos direitos dos 
trabalhadores e a indissociabilidade entre atenção e gestão.
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b)  Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que significa que as 
decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por 
isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona 
a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar 
ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 
saúde e nas ações de saúde coletiva.

c)  A clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática 
cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento 
e do sofrimento. Entretanto, por considerar somente a doença, não é 
uma diretriz da PNH.

d)  Tem como diretriz a realização de rodas, colegiados gestores e mesas de 
negociação que coloquem as diferenças em contato, de modo a produzir 
movimentos que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de 
atenção. Tal ação pode ser denominada Gestão Participativa e Cogestão.

e)  Tem como princípio o Acolhimento, conhecido como uma sala, que realiza 
classificação de risco da demanda agendada da unidade de saúde.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Humanização 
(PNH):

a)  A PNH aposta na inclusão de usuários e trabalhadores na produção e 
gestão do cuidado, entretanto, uma crítica apontada nesta política é a não 
inclusão dos gestores na gestão do cuidado e do processo de trabalho.

b)  A PNH busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 
serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

c)  A PNH é uma estratégia do estado de São Paulo que conta com equipes 
de apoiadores que se articulam com as secretarias municipais de saúde.

d)  As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e 
a gestão dos conflitos gerados, são ferramentas importantes para a 
gestão do cuidado, mas não devem ser utilizadas para inclusão das 
diferenças e humanização do trabalho.

e)  Uma deficiência da PNH é a não descrição de como colocar em prática 
as suas diretrizes, o que dificulta a sua implantação nos serviços de 
saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
A principal função do cólon é a absorção de água, sódio e a excreção de potássio 
e bicarbonato. A colostomia é uma saída artificial para os resíduos intestinais 
criada cirurgicamente pela passagem de uma porção do cólon através da 
parede abdominal. A colostomia pode ser permanente ou temporária. Assinale 
a alternativa que apresenta quais são os objetivos da terapia nutricional para 
pacientes colostomizados:

a)  Prevenir a perda de peso corpóreo; corrigir a má nutrição devido ao 
catabolismo provocado pelo estresse cirúrgico; estimular obstruções; 
não individualizar a dieta; recomendar que se evite alimentos irritantes, 
formadores de gases e odores; contribuir para uma melhor qualidade 
de vida possível.

b)  Acelerar a cicatrização da incisão e a retirada da colostomia; prevenir a 
perda de peso corpóreo; individualizar a dieta; recomendar que se evite 
alimentos irritantes, formadores de gases e odores; contribuir para uma 
melhor qualidade de vida possível.

c)  Acelerar a retirada da colostomia; prevenir a perda de peso corpóreo; 
corrigir a má nutrição devido ao catabolismo provocado pelo estresse 
cirúrgico; prevenir obstruções; individualizar a dieta; recomendar 
a ingestão de alimentos irritantes, formadores de gases e odores; 
contribuir para uma melhor qualidade de vida possível.

d)  Acelerar a cicatrização da incisão e a cura por meio de medicamentos; 
prevenir obstruções; individualizar a dieta; recomendar alimentos 
irritantes, formadores de gases e odores; contribuir para uma melhor 
qualidade de vida possível.

e)  Promover a cicatrização da incisão e a cura buscando oferecer alimentos 
e suplementos nutricionais que contribuam para acelerar o processo; 
prevenir a perda de peso corpóreo; corrigir a má nutrição devido ao 
catabolismo provocado pelo estresse cirúrgico; prevenir obstruções; 
individualizar a dieta; recomendar que se evite alimentos irritantes, 
formadores de gases e odores; contribuir para uma melhor qualidade 
de vida possível.

QUESTÃO 22
Na disfunção renal, o rim apresenta dificuldades nas suas funções básicas. 
Assinale a alternativa que apresenta tais dificuldades:

a)  Reter água, excretar potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo 
(P) e outros componentes.

b)  Excretar água, reter potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo 
(P) e outros componentes.
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c)  Reter água e potássio (K), excretar cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo 
(P) e outros componentes.

d)  Excretar água, potássio (K) e cálcio (Ca), reter magnésio (Mg), fósforo 
(P) e outros componentes.

e)  Excretar água, potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P) e 
outros componentes.

QUESTÃO 23
A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é um declínio abrupto da função renal com 
retenção de resíduos. O paciente com IRA excreta menos de 500 mL de urina 
por dia, sendo que são necessários 600 mL para a eliminação dos resíduos 
solúveis. Os sinais e sintomas da IRA são: anorexia, náuseas, sonolência, fadiga, 
prurido, deficiência visual, cefaleia, dispneia e fraqueza. Assinale a alternativa 
que apresenta as recomendações dietéticas para a Insuficiência Renal Aguda 
(IRA):

a)  Prevenir o catabolismo, garantindo que a dieta forneça calorias em 
quantidade mais que suficiente, aumentar a ingestão de líquidos. A 
dieta deve fornecer 1g de proteína/kg de peso/dia, sendo que essas 
proteínas devem ser de Alto Valor Biológico (AVB), utilizar suporte 
nutricional parenteral somente em casos extremos, com perda de 
função gastrointestinal. Controlar o fósforo da dieta e restringir o sódio 
e o potássio na fase anúrica.

b)  Facilitar o catabolismo, garantindo que a dieta forneça calorias em 
quantidade insuficiente, sem restringir a ingestão de líquidos. A dieta 
deve fornecer 0,8g de proteína/kg de peso/dia, sendo que essas 
proteínas devem ser de Alto Valor Biológico (AVB), utilizar suporte 
nutricional parenteral somente em casos extremos, com perda de 
função gastrointestinal. Controlar o fósforo da dieta, restringir o sódio e 
o potássio na fase anúrica.

c)  Prevenir o catabolismo, garantindo que a dieta forneça calorias em 
quantidade suficiente, restringir a ingestão de líquidos. A dieta deve 
fornecer 2g de proteína/kg de peso/dia, sendo que essas proteínas 
devem ser de Baixo Valor Biológico (BVB), utilizar suporte nutricional 
parenteral somente em casos extremos, com perda de função 
gastrointestinal. Controlar o fósforo da dieta, restringir o sódio e o 
potássio na fase anúrica.

d)  Prevenir o catabolismo, garantindo que a dieta forneça calorias em 
quantidade suficiente, restringir a ingestão de líquidos. A dieta deve 
fornecer 0,8g de proteína/kg de peso/dia, sendo que essas proteínas 
devem ser de Alto Valor Biológico (AVB), utilizar suporte nutricional 
parenteral somente em casos extremos, com perda de função 
gastrointestinal. Controlar o fósforo da dieta e restringir o sódio e o 
potássio na fase anúrica.

e)  Prevenir o catabolismo, garantindo que a dieta forneça calorias em 
quantidade suficiente, restringir a ingestão de líquidos. A dieta deve 
fornecer 0,8g de proteína/kg de peso/dia, sendo que essas proteínas 
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devem ser de Alto Valor Biológico (AVB), utilizar suporte nutricional 
parenteral somente em casos extremos, com perda de função 
gastrointestinal. Controlar o fósforo da dieta, aumentar o sódio e o 
potássio na fase anúrica.

QUESTÃO 24
A gravidez representa um estresse metabólico intenso, algumas mulheres, 
porém, adquirem doenças gestacionais, como por exemplo o Diabetes 
Gestacional (DMG). Geralmente acomete mulheres obesas, sendo necessário 
um acompanhamento pré-natal rigoroso para estes casos. Assinale a alternativa 
que apresenta as intervenções dietéticas para o Diabetes Gestacional:

a)  Ajustar a alimentação de acordo com o gasto energético recomendado 
para gestantes, de 50 a 55 kcal/kg e proteínas de 1,5 a 3,5g/kg. Estimular 
o consumo de alimentos in natura e os minimamente processados. 
Estimular o consumo de doces, alimentos fontes de carboidratos simples, 
alimentos processados e ultraprocessados. Fracionar as refeições em 
porções menores ao longo do dia, recomendando fortemente que todas 
as refeições sejam realizadas segundo a prescrição dietética.

b)  Ajustar a alimentação de acordo com o gasto energético recomendado 
para gestantes, de 10 a 15 kcal/kg e proteínas de 1,3 a 2,0g/kg. Estimular 
o consumo de alimentos in natura e os minimamente processados. 
Estimular o consumo de doces, alimentos fontes de carboidratos simples, 
alimentos processados e ultraprocessados. Fracionar as refeições em 
porções menores ao longo dia, recomendando fortemente que nem 
todas as refeições sejam realizadas segundo a prescrição dietética.

c)  Ajustar a alimentação de acordo com o gasto energético recomendado 
para gestantes, de 30 a 35 kcal/kg e proteínas de 1,3 a 2,0g/kg. Estimular 
o consumo de alimentos in natura e os minimamente processados. 
Estimular o consumo de doces, alimentos fontes de carboidratos simples, 
alimentos processados e ultraprocessados. Fracionar as refeições em 
porções menores ao longo dia, recomendando sem muita ênfase que 
todas as refeições sejam realizadas segundo a prescrição dietética.

d)  Ajustar a alimentação de acordo com o gasto energético recomendado 
para gestantes, de 30 a 35 kcal/kg e proteínas de 1,3 a 2,0g/kg. Estimular 
o consumo de alimentos in natura e os minimamente processados. 
Desestimular o consumo de doces, alimentos fontes de carboidratos 
simples, alimentos processados e ultraprocessados. Fracionar as 
refeições em porções menores ao longo dia, recomendando fortemente 
que todas as refeições sejam realizadas segundo a prescrição dietética.

e)  Ajustar a alimentação de acordo com o gasto energético recomendado 
para mulheres, de 25 a 30 kcal/kg e proteínas de 1,3 a 2,0g/kg. Estimular 
o consumo de alimentos in natura e os minimamente processados. 
Desestimular o consumo de doces, alimentos fontes de carboidratos 
simples, alimentos processados e ultraprocessados. Concentrar as 
refeições em porções maiores ao longo dia, recomendando fortemente 
que as refeições não sejam negligenciadas.
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QUESTÃO 25
Crianças têm pequenas reservas de macronutrientes e altos requisitos energéticos, 
situação que piora naquelas que estão gravemente enfermas devido ao intenso 
estresse. A criança gravemente enferma sofre alterações fisiopatológicas que, 
somadas ao tratamento realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), colocam-
na em risco de desnutrição devido ao uso de reservas de energia, agravamento 
da doença de base, atraso na recuperação do paciente, maiores complicações, 
infecções e aumento da morbidade, levando a uma permanência prolongada na 
UTI. Por esse motivo, o suporte metabólico nutricional faz parte da estratégia 
terapêutica, a partir da admissão, de qualquer criança gravemente enferma. 
A nutrição enteral (NE) continua sendo a estratégia primeiramente abordada 
e a mais usada. Deve ser implementada precocemente, uma vez que o trato 
gastrointestinal o permita. Assinale a alternativa que completa adequadamente 
a seguinte frase: A nutrição enteral tem muitos benefícios,...

a)  mas a nutrição parenteral deve ser sempre considerada em primeiro lugar, 
pois favorece o trofismo da mucosa intestinal, estimula mecanismos 
neuroendócrinos, diminui a possibilidade de translocação bacteriana, 
apresenta menor risco de complicações e não requer técnicas 
complicadas de assepsia e com menor custo financeiro comparada à 
nutrição enteral.

b)  favorece o trofismo da mucosa intestinal, estimula mecanismos 
neuroendócrinos, diminui a possibilidade de translocação bacteriana, 
apresenta menor risco de complicações, não requer técnicas 
complicadas de assepsia e com menor custo financeiro comparada à 
nutrição parenteral.

c)  entretanto não favorece o trofismo da mucosa intestinal nem estimula 
mecanismos neuroendócrinos, mas diminui a possibilidade de 
translocação bacteriana, apresenta menor risco de complicações, não 
requer técnicas complicadas de assepsia e é econômica. A nutrição 
parenteral só deve ser considerada se a NE estiver contraindicada ou 
se houver intolerância.

d)  favorece o trofismo da mucosa intestinal, estimula mecanismos 
neuroendócrinos, aumenta a possibilidade de translocação bacteriana, 
apresenta menor risco de complicações, não requer técnicas 
complicadas de assepsia e é econômica. A nutrição enteral só deve 
ser considerada se a nutrição parenteral estiver contraindicada ou se 
houver intolerância.

e)  favorece o trofismo da mucosa intestinal, sem estimular mecanismos 
neuroendócrinos, aumenta a possibilidade de translocação bacteriana, 
apresenta menor risco de complicações, mas requer técnicas 
complicadas de assepsia, mas com alto custo financeiro.

QUESTÃO 26
Segundo o Panorama de Segurança Alimentar e Nutricional, publicado em 2018 
pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) e Programa Alimentar Mundial (PAM), a fome, a desnutrição, 
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a falta de micronutrientes, o sobrepeso e a obesidade têm maior impacto sobre 
as pessoas com baixa renda, mulheres, povos indígenas, população negra e 
famílias rurais na América Latina e no Caribe. Segundo esse estudo, a fome afeta 
39,3 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe. No ambiente hospitalar 
esse quadro merece toda atenção, uma vez que estudos apontam que cerca de 
65% de crianças internadas por longos períodos acabam desnutridas devido, 
muitas vezes, aos efeitos secundários à doença que as levou à internação. 
Com relação à terapia nutricional da criança hospitalizada, assinale a alternativa 
correta:

a)  Realizar uma avaliação nutricional completa, visando conhecer o 
estado nutricional da criança enferma, para fornecer a quantidade de 
nutrientes adequada durante a internação, impedindo o avanço do 
comprometimento nutricional que a gravidade da doença e o período 
de internação possam causar.

b)  Somente realizar a prescrição dietética, com base nas informações 
clínicas do paciente internado.

c)  Realizar avaliação nutricional com a finalidade de diagnosticar a 
patologia de base.

d)  Apenas pesar e medir a criança internada no momento da internação.

e)  Acompanhar a aceitação alimentar da criança visando conter o 
desperdício de alimentos.

QUESTÃO 27
Ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos de cadeia normal que apresentam 
o grupo carboxila (–COOH) ligado a uma longa cadeia alquílica, saturada ou 
insaturada. Como nas células vivas dos animais e vegetais os ácidos graxos 
são produzidos a partir da combinação de acetilcoenzima-A. A estrutura destas 
moléculas, geralmente contêm número par de átomos de carbono. Mas existem 
também ácidos graxos ímpares, apesar de mais raros. Na natureza a maior 
ocorrência é de ácidos graxos com cadeia de números pares de átomos de 
carbono, de 4 a 28. Os ácidos graxos podem ser divididos de acordo com o grau 
de saturação de Carbono. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
divisão dos ácidos graxos:

a)  Ácido Graxo Saturado (SFA), ex: ácido oléico; Ácidos Graxos 
Monoinsaturados (MUFA), ex: ácido butírico; Ácidos Graxos 
Poliinsaturados (PUFA), ex: ácido araquidônico.

b)  Ácido Graxo Saturado (SFA), ex: ácido araquidônico, Ácidos 
Graxos Monoinsaturados (MUFA), ex: ácido oleico; Ácidos Graxos 
Poliinsaturados (PUFA), ex: butírico.

c)  Ácido Graxo Saturado (SFA), ex: ácido linolênico, Ácidos Graxos 
Monoinsaturados (MUFA), ex: ácido oléico e Ácidos Graxos 
Poliinsaturados (PUFA), ex: ácido araquidônico.

d)  a) Ácido Graxo Saturado (SFA), ex: ácido butírico; Ácidos Graxos 
Monoinsaturados (MUFA), ex: ácido oléico; Ácidos Graxos 
Poliinsaturados (PUFA), ex: ácido araquidônico.
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e)  Ácido Graxo Saturado (SFA), ex: ácido butírico, Ácidos Graxos 
Monoinsaturados (MUFA), ex: ácido caprílico e Ácidos Graxos 
Poliinsaturados (PUFA), ex: ácido araquidônico.

QUESTÃO 28
A Acidose metabólica resulta da geração aumentada de ácidos ou perda de base 
(bicarbonato). A Acidose metabólica simples aguda resulta de um baixo pH ou 
acidemia. As possíveis causas da acidose metabólica são:

a)  Perda excessiva de ácido, acúmulo de bicarbonato, perda de fluido 
extracelular por uso de diuréticos.

b)  Aumento da ventilação e eliminação de dióxido de carbono.

c)  Aumento da ingestão de alimentos ácidos como frutas cítricas.

d)  Hipocalemia grave causada pela alta ingestão de frutas e hortaliças.

e)  Cetoacidose diabética, acidose lática, ingestão de toxinas, uremia e 
perda excessiva de bicarbonato pelos rins ou pelo trato intestinal.

QUESTÃO 29
De acordo com a Resolução CFN Nº 600, de 25 de fevereiro de 2018 (CONSELHO 
FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2018), para realizar as atribuições de Nutrição 
Clínica, subárea Assistência Nutricional e Dietoterápica em Hospitais e Clínicas 
em geral, Hospital-dia, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Spa Clínicos, o 
nutricionista deverá desenvolver as seguintes atividades obrigatórias:

a)  Estabelecer e executar protocolos técnicos do serviço, segundo níveis 
de assistência nutricional, de acordo com a legislação vigente. Elaborar 
o diagnóstico de nutrição. Elaborar a prescrição dietética, com base 
nas diretrizes do diagnóstico de nutrição e considerando as interações 
drogas/nutrientes e nutrientes/nutrientes. Registrar em prontuário 
dos clientes/pacientes/usuários a prescrição dietética e a evolução 
nutricional, de acordo com protocolos preestabelecidos pela Unidade de 
Nutrição e Dietética (UND). Realizar orientação nutricional na alta dos 
clientes/pacientes/usuários, estendendo-a aos cuidadores, familiares 
ou responsáveis, quando couber.

b)  É vedado registrar em prontuário dos clientes/pacientes/usuários a 
prescrição dietética e nem a evolução nutricional, de acordo com 
protocolos preestabelecidos pela Unidade de Nutrição e Dietética 
(UND). Realizar orientação nutricional na alta dos clientes/pacientes/
usuários, estendendo-a aos cuidadores, familiares ou responsáveis, 
quando couber. Somente distribuir dietas orais e enterais, verificando 
o percentual de aceitação, infusão e tolerância da dieta. Interagir com 
nutricionistas responsáveis pela produção de refeições, definindo 
procedimentos em parceria. Elaborar relatórios técnicos de não 
conformidades, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem 
em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e 
às autoridades competentes, quando couber.
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c)  É vedado elaborar o diagnóstico de nutrição. Elaborar a prescrição da 
dieta substituindo o médico, com base nas diretrizes do diagnóstico de 
nutrição e sem considerar as interações drogas/nutrientes e nutrientes/
nutrientes. Registrar em prontuário dos clientes/pacientes/usuários a 
prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo com protocolos 
preestabelecidos pela Unidade de Nutrição e Dietética (UND). Orientar 
e supervisionar a distribuição de dietas orais e enterais, verificando o 
percentual de aceitação, infusão e tolerância da dieta.

d)  Somente orientar a distribuição de dietas orais e enterais, verificando 
o percentual de aceitação, infusão e tolerância da dieta. Interagir com 
nutricionistas responsáveis pela produção de refeições, definindo 
procedimentos em parceria. Elaborar relatórios técnicos de não 
conformidades, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem 
em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e 
às autoridades competentes, quando couber.

e)  Elaborar o diagnóstico de nutrição. Elaborar a prescrição da dieta, com 
base nas diretrizes do diagnóstico clínico, sem considerar as interações 
drogas/nutrientes e nutrientes/nutrientes. É vedado registrar em prontuário 
dos clientes/pacientes/usuários a prescrição dietética e a evolução 
nutricional. Realizar orientação nutricional na alta dos clientes/pacientes/
usuários, estendendo-a aos cuidadores, familiares ou responsáveis, 
quando couber. Orientar, sob supervisão médica, a distribuição de dietas 
orais e enterais, verificando o percentual de aceitação, infusão e tolerância 
da dieta. Interagir com nutricionistas responsáveis pela produção de 
refeições, definindo procedimentos em parceria.

QUESTÃO 30
O cuidado nutricional é um importante componente na recuperação de pacientes 
hospitalizados. Assinale a alternativa que apresenta as etapas do cuidado 
nutricional realizadas pelo nutricionista na atenção ao paciente hospitalizado:

a)  Exame físico; prescrição da dieta; avaliação periódica da pressão 
arterial e da temperatura.

b)  Avaliação do peso; diagnóstico clínico; orientação de alta.

c)  Avaliação nutricional; identificação dos problemas nutricionais; 
diagnóstico nutricional; classificação em níveis de assistência nutricional; 
prescrição dietética; evolução do estado nutricional; orientação dietética 
de alta.

d)  Avaliação nutricional; identificação dos problemas nutricionais; 
diagnóstico clínico; evolução do estado nutricional; orientação de alta.

e)  Avaliação clínica; verificação de exames laboratoriais; prescrição da 
dieta; acompanhamento diário da aceitação do paciente; avaliação de 
alta.

QUESTÃO 31
A avaliação nutricional é um processo sistemático, sendo o primeiro passo da 
assistência nutricional. Ela tem como objetivo obter informações adequadas, 
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a fim de identificar problemas ligados à nutrição, sendo constituída de coleta, 
verificação e interpretação de dados para tomada de decisões referentes 
à natureza e à causa de problemas relacionados à nutrição. Trata-se de um 
processo dinâmico, feito por meio de comparações entre os dados obtidos e os 
padrões de referência, que envolve não somente a coleta inicial dos dados, mas 
também a reavaliação periódica da evolução do estado nutricional do paciente, 
fornecendo subsídios para o próximo passo, que é o diagnóstico nutricional. Na 
avaliação nutricional em adultos utiliza-se vários métodos e instrumentos para 
realizar a avaliação da composição corporal do indivíduo. Assinale a alternativa 
que apresenta tais métodos e instrumentos:

a)  Relação cintura/peso, relação albumina/peso; relação quadril/altura, 
dobras cutâneas (tríceps, bicipital, subescapular e suprailíaca).

b)  Bioimpedância, calorimetria indireta, dobras cutâneas (tríceps, bicipital, 
subescapular, tornozelo e suprailíaca).

c)  Índice de Massa Corporal, Gordura Subcutânea (espessura e dobras 
cutâneas), Medidas de Circunferência, Pesagem Hidrostática, 
Bioimpedância, Tomografia, Ultrassonografia, Ressonância Magnética.

d)   Exames bioquímicos, relação quadril/altura, dobras cutâneas (tríceps, 
bicipital, subescapular e suprailíaca).

e)  Relação creatinina/peso, relação hemoglobina/idade, dobras cutâneas 
(tríceps, bicipital, subescapular, punho e suprailíaca).

QUESTÃO 32
O modelo transteórico, também chamado de modelos de estágio de mudança, 
descreve a mudança de comportamento como um processo no qual os indivíduos 
progridem por meio de seis estágios distintos de mudanças. Baseando-se nesse 
modelo comportamental de atendimento ambulatorial de Nutrição, avalie os 
casos abaixo:

1. Adolescente obeso que iniciou um plano de mudança de hábitos alimentares e 
de atividade física, mas por falta de apoio, retorna aos antigos comportamentos.

2. Homem hipertenso que deseja reduzir a ingestão de sal e enxerga os benefícios 
da mudança para melhorar a sua qualidade de vida.

3. Homem obeso, hipertenso que tem se mantido ativo há mais de seis meses, 
aumentou o consumo de frutas, verduras e legumes, reduzindo o consumo de 
alimentos processados e ultraprocessados.

4. Mulher obesa, com intolerância à glicose, tem consciência que precisa perder 
peso, mas não se sente capaz de modificar seus hábitos de vida.

5. Homem obeso, hipertenso, acompanhado da esposa que deseja que ele perca 
peso seguindo recomendações médicas e nutricionais.

Assinale a alternativa que representa os estágios de mudança de comportamento 
em cada caso:

a)  Recidiva; Preparação; Ação; Contemplação; Pré-Contemplação.

b)  Ação; Preparação; Contemplação; Recidiva; Pré-Contemplação.
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c)  Preparação, Pré-Contemplação, Recidiva, Contemplação, Ação.

d)  Pré-Contemplação; Recidiva; Ação; Preparação; Contemplação.

e)  Contemplação; Ação; Preparação; Recidiva; Pré-Contemplação.

QUESTÃO 33
F. C., gênero masculino, 45 anos, procurou atendimento ambulatorial com queixas 
de náuseas e vômitos constantes, quadro de dormência e fraqueza muscular de 
membros inferiores. Com relação à ingestão de alimentos, referiu intolerância à 
carne bovina, fígado bovino e arroz polido (branco). Em seu histórico foi verificado 
que passou por cirurgia bariátrica há 8 meses, com técnica de by-pass gástrico 
com reconstrução intestinal em Y-de-Roux (cirurgia de Capella). Seu Índice de 
Massa Corporal (IMC) atual é 26kg/m², com uma perda acelerada e significativa 
de peso, chegando a quase 42% do seu peso inicial. Foi encaminhado ao 
nutricionista pelo médico, com os seguintes exames bioquímicos: hemácias 
3,54milhões/ μL (valor de referência: 4 a 5,4 milhões/μL), Hemoglobina 11,2g/
dL (valor de referência: 12 a 16g/dL) Hematócrito 33,2% (valor de referência: 35 
a 47%); Albumina 2,85g/dL (valor de referência: 4,5 a 5g/dL), Proteínas totais: 
5,6g/dL (valor de referência 6 a 8g/dL), Albumina 3,1g/dL (valor de referência 3,5 
a 5g/dL), Globulinas 2,5g/dL (valor de referência 2,5 a 3g/dL). Analise a evolução 
ponderal do paciente e identifique, por meio dos exames bioquímicos, possíveis 
deficiências nutricionais. Assinale a alternativa correta:

a)  Considerando o tipo de cirurgia, a curva de emagrecimento está dentro 
do esperado, em torno de 40%. Portanto, o paciente apresenta uma 
perda de peso corpóreo dentro do esperado. Os resultados dos exames 
apontam para uma depleção leve de proteínas, não caracterizando 
desnutrição proteica e nem anemia.

b)  Considerando o tipo de cirurgia, a curva de emagrecimento esperada 
deveria ser em torno de 32%. Portanto, o paciente apresenta uma perda 
de peso corpóreo muito abaixo do esperado. Os resultados dos exames 
apontam para uma acentuada depleção de calorias, caracterizando 
desnutrição calórica e anemia.

c)  Considerando o tipo de cirurgia, a curva de emagrecimento esperada 
deveria ser em torno de 20%. Portanto, o paciente apresenta uma 
perda de peso corpóreo muito abaixo do esperado. Os resultados dos 
exames apontam para uma depleção leve de gorduras, caracterizando 
desnutrição calórica sem a presença de anemia.

d)  Considerando o tipo de cirurgia, a curva de emagrecimento esperada 
deveria ser em torno de 32%. Portanto, o paciente apresenta uma 
perda de peso corpóreo dentro do esperado. Os resultados dos 
exames apontam para uma depleção leve de calorias, caracterizando 
desnutrição calórica e anemia leve.

e)  Considerando o tipo de cirurgia, a curva de emagrecimento esperada 
deveria ser em torno de 32%. Portanto, o paciente apresenta uma 
perda de peso corpóreo muito acima do esperado. Os resultados dos 
exames apontam para uma depleção leve de proteínas, caracterizando 
desnutrição proteica e anemia.
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QUESTÃO 34
H.M.P., com 19 anos, gênero masculino, deu entrada no Pronto-Socorro após Ferimento 
por Arma de Fogo (FAF) no abdômen. Foi realizada cirurgia de urgência para a retirada 
de projétil do intestino delgado, sendo necessária uma ressecção de cerca de 60 cm 
de jejuno. No pós-operatório foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 
ventilação mecânica invasiva, sedação, infusão de sangue. Hidratação, antibiótico 
e insulinoterapia. Foi passada no intraoperatório sonda nasogástrica, com débito de 
750mL/dia no pós-operatório imediato, levando a equipe médica a prescrever jejum. 
No decorrer dos dias, os exames bioquímicos apontaram hipoalbuminemia 2,5mg/
dL (valor de referência: 3 a 3,5mg/dL), indicando que o paciente teve hemorragia 
e consequente hipoalbuminemia. No oitavo dia de pós-operatório, verificou-se o 
restabelecimento dos ruídos hidroaéreos e diminuição do débito da sonda para 
150mL/dia. Os dados antropométricos referidos no momento da internação: altura: 
1,80m e peso 75kg (Índice de Massa Corporal - IMC: 23,0). Classifique o Índice de 
Massa Corporal (IMC) deste paciente segundo os padrões da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e determine a meta proteico-calórica para o paciente, considerando 
a recomendação calórico-proteica para pacientes em trauma (calorias a 25kcal/kg/dia 
e de proteínas a 1,5g/kg/dia). Assinale a alternativa correta:

a)  Desnutrido, nutrição enteral no pós-operatório até a recuperação do 
intestino. Calorias: 1875 kcal/dia e 112,5g proteínas/dia.

b)  Eutrófico, nutrição parenteral total no pós-operatório para garantir o 
fornecimento do aporte necessário de nutrientes durante o período em 
jejum. Calorias: 1.875 kcal/dia e 112,5 g de proteínas/dia.

c)  Eutrófico, nutrição parenteral e enteral, para recuperação das funções 
intestinais. Calorias: 2.500 kcal/dia e 150g de proteínas/dia.

d)  Obesidade classe II, nutrição via oral, iniciando com dieta líquida e 
evoluindo conforme a aceitação do paciente. Calorias: 1200 kcal/dia e 
97,5g de proteínas/dia.

e)  Desnutrido, nutrição parenteral, hiperproteica, devido ao quadro de 
desnutrição. Calorias: 2000 kcal/dia e 150g de proteínas/dia.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa correta que contém os exames que avaliam o estado 
proteico-energético do indivíduo:

a)  Balanço nitrogenado, albumina, transferrina, transtiretina, proteína 
ligante de retinol, proteína C-reativa.

b)  Hemograma completo, glicemia, uréia e creatinina, sódio e potássio 
séricos.

c)  Leucócitos, linfócitos, glicemia, transferrina e proteína C-reativa.

d)  Balanço nitrogenado, hematócrito, uréia e cretinina.

e)  Hemograma completo, balanço nitrogenado, albumina, sódio e potássio.

QUESTÃO 36
J.P.V. gênero masculino, 67 anos, foi hospitalizado para investigação de 
dispneia leve, edema em membros inferiores e cansaço aos médios esforços. 
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Foi diagnosticado pela equipe médica com insuficiência cardíaca congestiva 
classe II. Na avaliação nutricional admissional, o paciente pesava 62kg, 
com altura de 1,72m, resultando em um Índice de Massa Corporal (IMC) de 
21,0kg/m². O paciente relatou redução do apetite e perda ponderal de 6 kg em 
2 meses. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico nutricional do 
paciente e a prescrição dietética que deve ser realizada durante a internação:

a)  O paciente encontra-se com sobrepeso, apesar da perda de peso 
recente. O quadro de insuficiência cardíaca congestiva explica a 
inapetência e a perda de peso. Durante a internação recomenda-se 
uma dieta hipossódica, hipercalórica e hiperproteica sem restrição de 
líquidos.

b)  O paciente encontra-se eutrófico, apesar da perda de peso recente. 
O quadro de insuficiência cardíaca congestiva explica a inapetência 
e a perda de peso. Durante a internação recomenda-se uma dieta 
hipossódica, hipercalórica e hiperproteica sem restrição de líquidos.

c)  O paciente encontra-se com sobrepeso, apesar da perda de peso 
recente. O quadro de insuficiência cardíaca congestiva explica a 
inapetência e a perda de peso. Durante a internação recomenda-se 
uma dieta hipossódica, hipocalórica e hipoproteica com restrição de 
líquidos.

d)  O paciente encontra-se obeso, apesar da perda de peso recente. O 
quadro de insuficiência cardíaca congestiva explica a inapetência 
e a perda de peso. Durante a internação recomenda-se uma dieta 
hipossódica, hipocalórica e hiperproteica sem restrição de líquidos.

e)  O paciente encontra-se eutrófico, apesar da perda de peso recente. 
O quadro de insuficiência cardíaca congestiva explica a inapetência 
e a perda de peso. Durante a internação recomenda-se uma dieta 
hipossódica, hipercalórica e hipoproteica com restrição de líquidos.

QUESTÃO 37
P.M.D., 73 anos, foi encaminhado ao ambulatório de Nutrição para perda de 
peso e controle metabólico antes de cirurgia para retirada de neoplasia malígna 
de próstata. O paciente, senhor P.M.D., é sedentário, não fumante e apresenta 
hipercolesterolemia mista (colesterol total: 269mg/dL, Low Density Lipoproteins 
- LDL: 180mg/dL e triglicerídeo: 250mg/dL). O seu peso usual é de 100kg e 
sua estatura, 1,78m, portanto Índice de Massa Corporal (IMC): 31,25kg/m². Não 
houve redução de peso após o diagnóstico. Sua cirurgia será realizada em um 
mês, sendo recomendado controle metabólico e perda de peso. O consumo 
de calorias diário, avaliado por um registro de três dias, mostrou um consumo 
calórico de aproximadamente 3.000 kcal/dia. O registro também identificou um 
alto consumo de alimentos industrializados e gordurosos. Assinale a alternativa 
que apresenta o diagnóstico nutricional do paciente e as recomendações 
nutricionais antes da cirurgia:

a)  O diagnóstico nutricional do referido paciente é obesidade Índice de 
Massa Corporal (IMC): 31,25kg/m², justificada pelo alto consumo de 
calorias e alimentos gordurosos em sua dieta habitual. A recomendação 
energética para pacientes oncológicos sem alteração ponderal de peso 
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corpóreo importante é de 25 a 35kcal/kg/dia. Quanto à recomendação 
de proteína dever ser de 1 a 1,5kg/peso/dia. Como o paciente é obeso 
será considerado o cálculo com os valores mínimos de calorias (25kcal/
kg/dia com o peso atual do paciente) e de proteínas (1g/kg/dia), pois 
não há necessidade de repor as perdas. A dieta deverá ser hipocalórica 
e hipogordurosa, com redução de consumo de alimentos gordurosos 
e de alimentos fonte de carboidratos simples, recomendando maior 
consumo de frutas, legumes, verduras, fibras dietéticas, evitando-se os 
alimentos processados e os ultraprocessados.

b)  O diagnóstico nutricional do referido paciente é sobrepeso Índice de 
Massa Corporal (IMC): 31,25kg/m², justificada pelo médio consumo de 
calorias e alimentos gordurosos em sua dieta habitual. A recomendação 
energética para pacientes oncológicos sem alteração ponderal de 
peso importante é de 35 a 45kcal/kg/dia. Quanto à recomendação de 
proteína dever ser de 1 a 2,0kg/peso/dia. Como o paciente é sobrepeso 
será considerado o cálculo com os valores mínimos de calorias (35kcal/
kg/dia com o peso atual do paciente) e de proteínas (1g/kg/dia), pois 
não há necessidade de repor as perdas. A dieta deverá ser hipocalórica 
e hipoproteica, com redução de consumo de alimentos proteicos e de 
alimentos fonte de carboidratos simples, recomendando maior consumo 
de frutas, legumes, verduras, fibras dietéticas, evitando-se os alimentos 
processados e os ultraprocessados.

c)  O diagnóstico nutricional do referido paciente é obesidade Índice de 
Massa Corporal (IMC): 31,25kg/m², justificada pelo alto consumo de 
proteínas e alimentos gordurosos em sua dieta habitual. A recomendação 
energética para pacientes oncológicos sem alteração ponderal de 
peso importante é de 30 a 40kcal/kg/dia. Quanto à recomendação de 
proteína dever ser de 1,5 a 3,0kg/peso/dia. Como o paciente é obeso 
será considerado o cálculo com os valores mínimos de calorias (25kcal/
kg/dia com o peso atual do paciente) e de proteínas (1g/kg/dia), pois 
não há necessidade de repor as perdas. A dieta deverá ser hipoproteica 
e hipogordurosa, com redução de consumo de alimentos gordurosos e 
de alimentos fonte de proteínas simples, recomendando maior consumo 
de frutas, legumes, verduras, fibras dietéticas, evitando-se os alimentos 
processados e os ultraprocessados.

d)  diagnóstico nutricional do referido paciente é normalidade Índice 
de Massa Corporal (IMC): 31,25kg/m², justificada pelo consumo 
ideal de calorias e de alimentos gordurosos em sua dieta habitual. 
A recomendação energética para pacientes oncológicos sem 
alteração ponderal de peso importante é de 25 a 35kcal/kg/dia. 
Quanto à recomendação de proteína dever ser de 1 a 1,5kg/peso/
dia. Como o paciente é eutrófico será considerado o cálculo com 
os valores mínimos de calorias (25kcal/kg/dia com o peso atual do 
paciente) e de proteínas (1g/kg/dia), pois não há necessidade de 
repor as perdas. A dieta deverá ser hipocalórica e hipogordurosa, 
com redução de consumo de alimentos gordurosos e de alimentos 
fonte de carboidratos simples, recomendando maior consumo de 
frutas, legumes, verduras, fibras dietéticas, evitando-se os alimentos 
processados e os ultraprocessados.
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e)  O diagnóstico nutricional do referido paciente é baixo peso Índice de 
Massa Corporal (IMC): 31,25kg/m², justificada pelo baixo consumo 
de calorias e de alimentos gordurosos em sua dieta habitual. A 
recomendação energética para pacientes oncológicos sem alteração 
ponderal de peso importante é de 25 a 35kcal/kg/dia. Quanto à 
recomendação de proteína dever ser de 1 a 1,5kg/peso/dia. Como o 
paciente é de baixo peso será considerado o cálculo com os valores 
mínimos de calorias (25kcal/kg/dia com o peso atual do paciente) e 
de proteínas (1g/kg/dia), pois não há necessidade de repor as perdas. 
A dieta deverá ser hipercalórica e hipogordurosa, com redução de 
consumo de alimentos gordurosos e aumento de alimentos fonte 
de carboidratos simples, recomendando maior consumo de frutas, 
legumes, verduras, fibras dietéticas, evitando-se os alimentos 
processados e os ultraprocessados.

QUESTÃO 38
M.G., gênero masculino, 51 anos, com tumor de laringe em radioterapia,procurou 
atendimento ambulatorial por apresentar dificuldade em se alimentar, evoluindo 
com perda de peso corpóreo. Suas queixas são perda de peso recente (cerca de 
3 meses) calculada em 7%, xerostomia, mucosite, odinofagia, e por conseguinte, 
perda de apetite. Seu estado nutricional foi classificado em desnutrição grau 1. 
O cálculo da Necessidade Energética Total (NET) foi estimado em 2700 kcal 
para o peso ideal mínimo e o da ingestão hídrica recomendada foi calculada em 
2.700mL (1mL/kcal). Foi prescrita uma dieta pastosa sem alimentos ou bebidas 
ácidas ou irritantes, aumentar a ingestão de líquidos e indicado um suplemento 
via oral hipercalórico e hiperproteico duas vezes ao dia. Foi solicitado também 
o registro de alimentos de três em três dias para monitoramento da ingestão 
nutricional. Contudo, em segunda visita o paciente apresentou redução acentuada 
da ingestão alimentar (40% da NET), não aceitava o suplemento via oral e 
continuou a perder peso. Assinale a alternativa que apresenta as orientações 
a serem feitas em relação às características da dieta para melhorar a ingestão 
alimentar do paciente, bem como o aporte calórico proteico e a conduta com 
relação à via de administração da dieta a ser prescrita:

a)  Suspender a dieta pastosa via oral e indicar a introdução de Sonda 
Nasoenteral (SNE) com posicionamento gástrico como via exclusiva de 
alimentação.

b)  Prescrever a dieta líquida via oral, indicar a introdução de Sonda 
Nasoenteral (SNE) com posicionamento gástrico como uma outra via 
de alimentação para complementação da dieta via oral, que deve ser 
mantida e estimulada.

c)  Manter a dieta pastosa via oral, indicar a introdução de Sonda 
Nasoenteral (SNE) com posicionamento gástrico como uma outra via 
de alimentação para complementação da dieta via oral, que deve ser 
mantida e estimulada.

d)  Suspender a dieta pastosa via oral, indicar a introdução de Nutrição 
Parenteral Total (NPT) como via exclusiva de alimentação, pois a dieta 
via oral, não deve ser mantida e estimulada.
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e)  Manter a dieta pastosa via oral, indicar a introdução Nutrição Parenteral 
Parcial (NPE) como uma outra via de alimentação para complementação 
da dieta via oral, que deve ser mantida e estimulada.

QUESTÃO 39
De acordo com American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), 
1998, a Nutrição Parenteral é um tipo de suporte nutricional indicado quando 
o tratamento causa extrema toxicidade intestinal, impedindo a ingestão por 
mais de uma semana, no pré-operatório em pacientes gravemente desnutridos, 
na intolerância da nutrição enteral, para manter a ingestão calórica, quando 
é esperado que o hipermetabolismo prolongue-se por mais de quatro dias, 
distúrbios alimentares que levam à desnutrição grave. De acordo com essas 
indicações, assinale a alternativa que apresenta as doenças cujo tratamento 
seria beneficiado pelo uso da Nutrição Parenteral Total:

a)  Politraumatizados com a mucosa intestinal preservada, cirurgia 
bariátrica, fístulas digestivas.

b)  Artrite reumatóide, fistulas digestivas, íleo paralítico prolongado, 
esclerose múltipla.

c)  Pancreatite, colelitíase, cirurgia ortopédica, diabetes mellitus e úlcera 
duodenal.

d)  Desnutrição leve, pré-operatório de pacientes obesos, infarto do 
miocárdio, pós-operatório de artroplastia.

e)  Câncer, doença inflamatória intestinal, insuficiência renal, pancreatite, 
pacientes críticos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

QUESTÃO 40
A imobilização prolongada, por diversos motivos, pode ocasionar uma depleção 
nutricional. Pacientes ortopédicos podem perder de 7 a 9kg devido ao estresse, 
imobilização,trauma e repouso na cama. Nesses casos é comum ocorrer a 
hipercalemia da imobilização, envolvendo náuseas, vômitos, cãibras abdominais, 
cefaleia e letargia. Geralmente as perdas de nitrogênio e cálcio são extensas. 
Portanto as recomendações dietéticas para pacientes imobilizados são:

a)  Fornecer uma dieta com alto teor de proteínas de Alto Valor Biológico, a 
fim de corrigir o balanço de nitrogênio, aumentar a ingestão de fósforo 
durante algumas semanas, estimular a ingestão adequada de cálcio, 
oferecer grande quantidade de fluidos, aumentar a oferta de vitamina 
C e zinco, proporcionar quantidade adequada de fibras solúveis e 
insolúveis para prevenir a constipação, reduzir a oferta de alimentos 
ricos em gorduras e açúcares.

b)  Fornecer uma dieta com baixo teor de proteínas de Alto Valor Biológico, 
a fim de diminuir o balanço de nitrogênio, diminuir a ingestão de fósforo 
durante algumas semanas, estimular a ingestão adequada de cálcio, 
oferecer grande quantidade de fluidos, aumentar a oferta de vitamina 
C e zinco, proporcionar quantidade adequada de fibras solúveis e 
insolúveis para prevenir a constipação, reduzir a oferta de alimentos 
ricos em gorduras e açúcares.



NUTRIÇÃO

27
UNIFESP – FAP 2019/2020

c)  Fornecer uma dieta com alto teor de proteínas de Baixo Valor Biológico, 
a fim de corrigir o balanço de nitrogênio, aumentar a ingestão de fósforo 
durante algumas semanas, estimular a ingestão adequada de cálcio, 
oferecer grande quantidade de fluidos, aumentar a oferta de vitamina 
C e zinco, proporcionar quantidade adequada de fibras solúveis e 
insolúveis para prevenir a constipação, reduzir a oferta de alimentos 
ricos em gorduras e açúcares.

d)  Fornecer uma dieta com alto teor de proteínas de Alto Valor Biológico, 
a fim de corrigir o balanço de nitrogênio, diminuir a ingestão de fósforo 
durante algumas semanas, estimular a ingestão adequada de cálcio, 
oferecer pouca quantidade de fluidos, aumentar a oferta de vitamina 
C e zinco, proporcionar quantidade adequada de fibras solúveis e 
insolúveis para prevenir a constipação, reduzir a oferta de alimentos 
ricos em gorduras e açúcares.

e)  Fornecer uma dieta com alto teor de proteínas de Alto Valor Biológico, a 
fim de corrigir o balanço de nitrogênio, aumentar a ingestão de fósforo 
durante algumas semanas, estimular a ingestão adequada de cálcio, 
oferecer pouca quantidade de fluidos, diminuir a oferta de vitamina C e 
zinco, proporcionar quantidade adequada de fibras solúveis e insolúveis 
para prevenir a constipação, reduzir a oferta de alimentos ricos em 
gorduras e açúcares.

QUESTÃO 41
A medida de peso isolado não é um bom indicador do estado nutricional para a 
população idosa. Porém, é uma medida útil, pois permite verificar a velocidade 
de perda de peso no decorrer do tratamento. Segundo Blackburn (1977) é 
considerada perda significativa de peso:

a)  10% do peso corpóreo em 6 meses.

b)  7 % do peso corpóreo em 6 meses.

c)  15% do peso corpóreo em 6 meses.

d)  10% peso corpóreo em 1 mês.

e)  20% do peso corpóreo em 6 meses.

QUESTÃO 42
Na impossibilidade de medir diretamente a estatura de idosos é possível estimá-
la usando fórmulas. Para o cálculo da fórmula de estimativa de estatura de 
Chumlea et al. (1984) é necessária à medida de:

a)  Altura do joelho.

b)  Altura do fêmur.

c)  Altura do tronco.

d)  Altura do úmero.

e)  Altura do braço.
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QUESTÃO 43
Pelo conceito proposto pela Academia Americana de Pediatria (AAP) em 1985, 
a nutrição do recém-nascido pré-termo deve promover crescimento quantitativo 
e qualitativo semelhante ao de um feto normal e da mesma idade gestacional. 
Considerando o exposto, quando a nutrição enteral deve ser indicada em 
prematuros?

a)  No diagnóstico de sepse.

b)  Quando o peso for superior a 1500 gramas.

c)  Quando a idade gestacional estiver abaixo de 32 a 34 semanas.

d)  No diagnóstico de Osteopenia.

e)  Na enterocolite necrosante.

QUESTÃO 44
Durante o processo de digestão, os substratos remanescentes, especialmente 
as fibras fermentáveis, funcionam como material prebiótico. São funções dos 
prebióticos:

a)  Liberar hormônios intestinais, reduzir o esvaziamento gástrico e 
aumentar a secreção de enzimas digestivas.

b)  Auxiliar na digestão das fibras, acelerar o esvaziamento gástrico e 
aumentar a secreção de enzimas digestivas.

c)  Inibir a produção de ácidos graxos de cadeia curta, aumentar o pH do 
cólon e suprimir o crescimento de bactérias benéficas.

d)  Produzir ácidos graxos de cadeia curta, diminuir o pH do cólon e 
aumentar a população de bactérias benéficas.

e)  Produzir ácidos graxos de cadeia longa, aumentar o pH do cólon e 
suprimir o crescimento de bactérias nocivas.

QUESTÃO 45
A Glicogenose tipo 1 ou doença do depósito de glicogênio, é um erro inato do 
metabolismo. O objetivo principal do tratamento da glicogenose tipo 1 é manter 
a normoglicemia com a dieta adequada. Assinale qual adequação dietética deve 
ser realizada em pacientes pediátricos com diagnóstico de Glicogenose tipo 1:

a)  Dieta restrita em galactose.

b)  Dieta restrita em sacarose.

c)  Dieta restrita em isoleucina, metionina, treonina e valina.

d)  Dieta restrita em lactose, sacarose e frutose.

e)  Dieta restrita em fenilalanina e tirosina.

QUESTÃO 46
A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma patologia complexa e multifatorial, 
que ocasiona lesões em órgãos alvo e se relaciona diretamente ao risco de 
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eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Além do tratamento farmacológico, 
modificações do estilo de vida fazem parte do tratamento da hipertensão. Sobre 
o tratamento não farmacológico da hipertensão, assinale a alternativa correta:

a)  A redução do peso corporal é a medida não farmacológica mais efetiva 
para controlar a hipertensão.

b)  O consumo excessivo de álcool deve ser desencorajado, pois o álcool 
eleva a pressão arterial, além de ser uma das causas de resistência a 
terapêutica anti hipertensiva.

c)  O potássio induz a queda de pressão arterial por aumentar a natriurese, 
por isso se deve orientar o aumento do consumo de frutas, verduras e 
legumes na alimentação.

d)  As orientações dietéticas preconizam a substituição de temperos 
industrializados, ricos em sódio, por ervas aromáticas.

e)  Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 47
Seguindo as recomendações nutricionais na adolescência e, considerando o 
estirão de crescimento, assinale os três minerais que compõem destaque nessa 
fase:

a)  Zinco, ferro e magnésio.

b)  Fósforo, cálcio e flúor.

c)  Cálcio, ferro e zinco.

d)  Selênio, ferro e iodo.

e)  Zinco, fósforo e cobre.

QUESTÃO 48
Assinale a alternativa que apresenta as fontes alimentares dos ácidos graxos 
poliinsaturados: ácido linoléico (ômega-6), ácido eicosapentaenóico (ômega-3) 
e ácido graxo monoinsaturado oleico (ômega-9), respectivamente:

a)  Óleo de fígado de bacalhau, óleo de coco e arenque.

b)  Óleo de coco, carne bovina e óleo de milho.

c)  Carne bovina, azeite de oliva e salmão.

d)  Óleo de girassol, salmão e abacate.

e)  Óleo de coco, óleo de girassol e sardinha.

QUESTÃO 49
As dislipidemias tem relação direta com o desenvolvimento de aterosclerose 
e doenças cardiovasculares. Modificações no estilo de vida, incluindo manejo 
dietético, são fundamentais para controle desse fator de risco cardiovascular. 
Sobre o manejo dietético nas dislipidemias, assinale a alternativa correta:
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a)  O uso do óleo de coco nas preparações culinárias, em substituição a 
outros óleos vegetais como os de soja, milho e canola, é recomendado 
para redução do colesterol plasmático.

b)  Redução do peso corporal, redução da ingestão de álcool, redução da 
ingestão de mono e dissacarídeos são medidas recomendadas para 
redução dos triglicerídeos plasmáticos.

c)  No tratamento nutricional da hipercolesterolemia a principal 
recomendação deve ser a redução do consumo de gorduras com 
prescrição de dieta hipolipídica e substituição de gordura insaturada 
por gorduras saturadas.

d)  A substituição de gordura saturada por gordura trans reduz os níveis de 
colesterol plasmático, aumentando principalmente a fração HDL-c.

e)  O consumo diário de suplementos de fitoesteróis reduz significativamente 
os níveis de triglicerídeos e HDL-c, mas não tem efeito sobre o colesterol 
total e LDL-c.

QUESTÃO 50
Segundo o estudo brasileiro, IBRANUTRI em 2001, a desnutrição estava presente 
em 44,5% dos pacientes na admissão hospitalar, e esse índice aumentou para 
51,2% naqueles que ficaram internados por 8 dias, agravando-se para 61% 
para os que permaneceram por mais do que 8 dias internados. A desnutrição na 
admissão hospitalar está relacionada com alguns fatores. Assinale a alternativa 
correta:

a)  Diminuição das reservas corporais em resposta aos tratamentos de 
radioterapia e quimioterapia.

b)  Alto consumo de alimentos processados.

c)  Baixa ingestão de líquidos.

d)  Redução da ingestão calórico proteica por inapetência.

e)  Redução do metabolismo energético pela gravidade da doença.

QUESTÃO 51
A Terapia Nutricional Parenteral (TNP) pode ser definida como um conjunto de 
procedimentos terapêuticos empregados para a manutenção ou recuperação do 
estado nutricional mediante a oferta de nutrientes para a corrente sanguínea por 
via intravenosa.

Acerca desse tema, avalie os itens a seguir:

I. Os elementos traço normalmente utilizados na TNP são zinco, cobre, cromo, 
manganês e selênio. O ferro também pode ser reposto, porém sua utilização 
dever ser limitada à nutrição parenteral sem lipídeos.

II. Os carboidratos utilizados em nutrição parenteral são a glicose monidratada ou 
a glicose anidra que possuem valor calórico de 3,4 e 3,85kcal/g respectivamente.
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III. A TNP deve ser exclusiva, não podendo ser combinada com outras formas de 
alimentação, sejam elas por via enteral ou oral, para que uma dessas terapias 
inicie, a TNP deve ser suspensa.

IV. Em se tratando de pacientes sob situações de estresse, para melhor 
aproveitamento do nitrogênio ofertado, recomenda-se que a relação de calorias 
não proteicas por grama de nitrogênio esteja entre 60:1 e 80:1.

Assinale a alternativa correta:

a)  Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

b)  Somente as afirmativas I e II estão corretas.

c)  Somente as afirmativas II e III estão corretas.

d)  Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

e)  Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 52
A intolerância à lactose é uma síndrome envolvendo a ocorrência de diarreia, dor 
abdominal, flatulência ou distensão abdominal após o consumo de lactose.

Acerca desse tema, avalie as afirmativas a seguir:

I. Pode-se desenvolver intolerância à lactose secundária, como consequência de 
infecção do intestino delgado, doenças inflamatórias, HIV ou desnutrição.

II. A má absorção de lactose é decorrente de uma deficiência de lactase, a enzima 
que digere o açúcar do leite.

III. A lactose que não é hidrolisada em galactose e glicose no intestino delgado 
superior, passa para o cólon, onde as bactérias fermentam-na em ácidos graxos 
de cadeia curta (AGCC), dióxido de carbono e gás hidrogênio, em indivíduos 
com intolerância à lactose.

IV. Os sintomas são aliviados pela redução do consumo de alimentos contendo 
lactose. Os indivíduos que evitam produtos lácteos podem precisar de 
suplementos de cálcio e vitamina D ou devem ter o cuidado de consumir estes 
nutrientes a partir de fontes não lácteas.

Assinale a alternativa correta:

a)  Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

b)  Somente as afirmativas II e III estão corretas.

c)  Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

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

e)  Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
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QUESTÃO 53
A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é caracterizada por desconforto ou dor 
abdominal cronicamente recorrente e hábitos intestinais alterados. Outros 
sintomas comuns incluem inchaço, sensação de evacuação incompleta, presença 
de muco nas fezes, esforço para evacuar ou aumento na urgência (dependendo 
do tipo de manifestação) e aumento dos transtornos gastrointestinais (GI) 
associados ao sofrimento psicossocial.

Teoriza-se que uma dieta pobre em oligossacarídeos, dissacarídeos e 
monossacarídeos fermentáveis e polióis (FODMAP) seja útil. Os FODMAP são 
pouco absorvidos no intestino delgado, são altamente osmóticos e rapidamente 
fermentados por bactérias. Foi demonstrado que a restrição de FODMAP por 
refeição reduz os sintomas GI em pacientes com SII.

Acerca desse tema, assinale a alternativa que contenha apenas alimentos ricos 
em FODMAP:

a)  Frango, feijão, pera, brócolis e repolho.

b)  Maçã, pera, leite, alcachofra e couve-flor.

c)  Ervilha, cogumelo, tilápia, mel e pêssego.

d)  Lichia, trigo, centeio, nozes e caqui.

e)  Ricota, abacate, damasco, cereja e arroz.

QUESTÃO 54
A indicação da Terapia Nutricional Enteral (TNE) geralmente ocorre em três 
situações clínicas: na impossibilidade e/ou incapacidade de realizar a alimentação 
por via oral, quando a ingestão por via oral não supre as necessidades nutricionais 
do paciente e na impossibilidade de utilização total do trato gastrointestinal. Das 
condições clínicas abaixo relacionadas, qual melhor se aplica a manutenção da 
alimentação por via oral:

a)  Inconsciência.

b)  Ventilação mecânica por entubação orotraqueal.

c)  Disfagia orofaríngea grave.

d)  Doenças neurológicas em geral.

e)  Neoplasia esofágica com obstrução.

QUESTÃO 55
A realidade alimentar mundial é paradoxal. De um lado indivíduos que sofrem pela 
falta de alimentos e outros que são vítimas da superalimentação. Na obesidade, 
doença de causa multifatorial, a ingestão excessiva de alimentos associada ao 
sedentarismo têm sido descritos como os maiores pilares. A tomada de decisão 
para conduta nutricional em pacientes obesos devem basear-se em:

a)  Riscos que a obesidade representa para o indivíduo.

b)  Programação para a perda ponderal.
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c)  Estratégias para atingir a meta proposta.

d)  Assistência multiprofissional.

e)  Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 56
A Síndrome de Realimentação é caracterizada pela depleção de eletrólitos, 
aumento dos fluidos e descontrole glicêmico que ocorrem em pacientes 
subnutridos durante a realimentação, por via oral, enteral ou parenteral. Quais 
são os principais eletrólitos envolvidos nesta síndrome:

a)  Fósforo, potássio e magnésio.

b)  Fósforo, potássio e cloro.

c)  Fósforo, magnésio e cloro.

d)  Fósforo, cloro e potássio.

e)  Fósforo, cálcio e sódio.

QUESTÃO 57
Ainda é controverso o tempo ideal de se iniciar a Terapia Nutricional Enteral 
(TNE) em pacientes instáveis de maneira segura e efetiva.

Sobre este aspecto, analise as afirmativas abaixo:

I - As medicações vasoativas são utilizadas com o objetivo de aumentar a 
resistência vascular e o débito cardíaco para a manutenção do fluxo sanguíneo 
no sistema nervoso central e no coração, em detrimento da adequada perfusão 
esplâncnica e gastrintestinal. São exempos de vasopressores: noradrenalina, 
adrenalina, vasopressina e dopamina.

II - Em pacientes instáveis em uso de medicações vasoativas a oferta de dieta 
pela via enteral de modo precoce não tem o objetivo de nutrir o paciente, mas 
sim, de manutenção do trofismo intestinal com quantidades mínimas de dieta.

III - A principal complicação associada ao uso de Terapia Nutricional Enteral 
(TNE) com agentes vasopressores é a intolerância, definida por volume residual 
gástrico maior do que 500mL em uma aferição, dor ou distensão abdominal, 
vômitos ou evidência de isquemia intestinal mesentérica em exame de imagem 
ou necrose intestinal não oclusiva.

IV - O suporte nutricional enteral é seguro, mesmo na vigência de instabilidade 
hemodinâmica, valores de lactato sanguíneo aumentado e do uso de doses 
crescentes de vasopressores.

Escolha a opção correta:

a)  Somente I e IV são verdadeiras.

b)  Somente I, III e IV são verdadeiras.

c)  Somente II, III e IV são verdadeiras.

d)  Somente I,II e III são verdadeiras.

e)  I, II, III e IV são verdadeiras.
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QUESTÃO 58
Os distúrbios da glicemia em pacientes hospitalizados podem ser avaliados sob o 
ponto de vista da hiperglicemia e da hipoglicemia e pelo conceito de variabilidade 
glicêmica. Assinale a alternativa correta:

a)  Tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia estão associadas a piores 
desfechos clínicos em pacientes não diabéticos, já nos pacientes 
diabéticos a hipoglicemia é um fator de proteção.

b)  A maior variabilidade glicêmica está associada ao aumento da 
mortalidade mesmo quando os pacientes são mantidos euglicêmicos.

c)  A hipoglicemia em pacientes com diabetes melito não é comum, porém 
está associada ao aumento da mortalidade e tempo de internação 
destes pacientes.

d)  A hiperglicemia nos pacientes hospitalizados está relacionada com o 
diagnóstico prévio de diabetes melito, não tendo relação com o estresse 
metabólico e uso de medicamentos.

e)  As necessidades calóricas devem ser planejadas conforme a patologia 
de base do paciente. A oferta excessiva de calorias está associada ao 
desenvolvimento de hipoglicemia.

QUESTÃO 59
As vitaminas são um grupo de micronutrientes presentes naturalmente nos 
alimentos e essenciais, em quantidades mínimas, para a função fisiológica 
normal. As hipovitaminoses são doenças causadas pela deficiência de uma 
vitamina específica.

Considere as seguintes afirmativas sobre a deficiência das vitaminas lipossolúveis:

I- A deficiência de vitamina A pode ter origem primária, resultante da sua ingestão 
inadequada; ou origem secundária, que pode resultar de má absorção, causada 
por quantidade de gordura insuficiente na alimentação, insuficiência biliar ou 
pancreática, hepatopatias, desnutrição ou deficiência de zinco.

II- Em adultos, a hipovitaminose D leva a osteomalácia, hiperparatireoidismo e, 
consequentemente, pelo aumento da reabsorção óssea, ao desenvolvimento de 
osteopenia e osteoporose. As fontes alimentares são principalmente de origem 
vegetal.

III- Os sintomas da deficiência de vitamina E nos seres humanos são raros e 
estão relacionados com a má absorção de lipídios ou anormalidades no seu 
transporte. As manifestações clínicas são fraqueza muscular, distúrbios visuais, 
alterações no equilíbrio e na concentração.

IV- A deficiência de viamina K é rara em seres humanos e pode estar associada 
a destruição da microbiota intestinal decorrente da antibioticoterapia. O principal 
sinal de deficiência é a hemorragia.

Estão corretas as afirmativas:

a)  I, III e IV, apenas.

b)  I, II e III, apenas.
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c)  I e IV, apenas.

d)  II e IV, apenas.

e)  II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 60
Considere as seguintes afirmativas sobre a dietoterapia em pacientes queimados:

I. A calorimetria indireta é o padrão ouro para a determinação dos requerimentos 
energéticos em pacientes queimados, na ausência desta ferramenta, a equação 
de Toronto, embora de difícil emprego, é uma alternativa validada.

II. Os benefícios do ômega 3 para pacientes queimados estão bem estabelecidos 
na literatura e sua suplementação deve ser feita rotineiramente.

III. Todos os pacientes com mais de 20% da superfície corporal queimada devem 
receber nutrição parenteral.

IV. O suporte nutricional adequado atenua os efeitos deletérios do 
hipermetabolismo, reduz a mortalidade e complicações infecciosas e otimiza o 
processo de cicatrização nos pacientes queimados

Estão corretas as afirmativas:

a)  I, III e IV, apenas.

b)  III e IV, apenas.

c)  I e IV, apenas.

d)  I e II, apenas.

e)  II e IV, apenas.
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S.M.O. de 52 anos, gênero feminino, é admitida na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) com hipótese diagnóstica de pancreatite aguda grave de origem biliar. 
Apresenta hipotensão arterial, insuficiência respiratória, oligúria, icterícia (+4), 
distensão abdominal e muita dor abdominal. O exame de ultrassonografia de 
abdômen total mostrou aumento difuso do pâncreas e litíase biliar, com migração de 
pedras pelo colédoco. Os exames bioquímicos apresentaram glicemia de 300mg/
dL (valor de referência: 70 a 100mg/dL), amilase de 610UI (valor de referência: 
25 a 125UI), bilirrubina total de 2,0mg/dL (valor de referência: 0,2 a 1,2mg/dL), 
proteína C-reativa de 320mg/dL (valor de referência: até 1mg/dL) e leucócitos de 
15.000 mg/dL (valor de referência: 5.000 a 10.000mg/dL). Com esse quadro a 
paciente foi classificada como APACHE II score (Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation) de 16. O procedimento médico adotado foi reposição volêmica, 
assistência ventilatória mecânica invasiva, suporte farmacológico e sedação, 
insulinoterapia intravenosa e passagem de sonda de duplo lúmen. Na internação, 
o acompanhante da paciente refere que a estatura da paciente é aproximadamente 
1,67m e o peso atual é 64kg (Índice de Massa Corporal: IMC: 22,8kg/m²).

Com base nessas informações, responda as seguintes questões:

QUESTÃO 1
A vesícula biliar é um órgão localizado sobre a superfície do lobo direito do fígado. 
Assinale a alternativa correta que contém as principais funções da vesícula biliar:

a)  Produzir a bile, armazenar, concentrar e excretar a bile para o fígado.

b)  Concentrar e excretar a bile no pâncreas, já que a produção da bile dá-
se no fígado.

c)  Armazenar e excretar a bile produzida no pâncreas.

d)  Produzir a bile, concentrar, armazenar e excretar para o estômago.

e)  Armazenar, concentrar e excretar a bile que é produzida no fígado.

QUESTÃO 2
O pâncreas é uma glândula alongada, achatada localizada no abdômen, posterior 
do estômago. É um órgão que possui funções exócrinas e endócrinas. A pancreatite 
é uma inflamação do pâncreas caracterizada por edema, exsudato e necrose 
celular. Assinale a alternativa correta que apresenta as enzimas pancreáticas, cuja 
presença elevada no sangue caracterizam uma pancreatite aguda:

a)  Glicose e tripsina.

b)  Bilirrubina e leucócitos.

c)  Amilase e lipase.

d)  Transcriptase e proteína C-reativa.

e)  Glicose e amilase.
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QUESTÃO 3
Classifique o estado nutricional da paciente, segundo os dados disponíveis na 
internação:

a)  De acordo com os dados fornecidos pelo acompanhante, obteve-se 
a um Índice de Massa Corporal (IMC) de 22,8kg/m², classificando o 
estado nutricional da paciente como eutrófico.

b)  De acordo com os dados fornecidos pelo acompanhante, obteve-se 
a um Índice de Massa Corporal (IMC) de 22,8kg/m², classificando o 
estado nutricional da paciente como sobrepeso.

c)  De acordo com os dados fornecidos pelo acompanhante, obteve-se 
a um Índice de Massa Corporal (IMC) de 22,8kg/m², classificando o 
estado nutricional da paciente como obesidade.

d)  De acordo com os dados fornecidos pelo acompanhante, obteve-se 
a um Índice de Massa Corporal (IMC) de 22,8 kg/m², classificando o 
estado nutricional da paciente como desnutrição.

e)  Impossível classificar o estado nutricional, pois a paciente encontra-se 
acamada e o peso corpóreo referido pelo acompanhante não deve ser 
considerado.

QUESTÃO 4
Assinale a alternativa correta que representa o objetivo da terapia nutricional 
planejada:

a)  O objetivo principal da terapia nutricional é promover o emagrecimento 
da paciente, diminuindo a ingestão de alimentos e programando uma 
dieta via oral hipogordurosa, visando a redução de peso corpóreo e 
melhora do desconforto gastrointestinal.

b)  O objetivo principal da terapia nutricional é promover o emagrecimento 
da paciente, diminuindo a ingestão de alimentos através de dieta 
enteral hipogordurosa, visando a redução de peso corpóreo e melhora 
do desconforto gastrointestinal.

c)  O objetivo principal da terapia nutricional é promover o aumento de 
peso da paciente, diminuindo a ingestão de alimentos e programando 
uma dieta via oral hipoproteica e hipogordurosa, visando a redução de 
peso corpóreo e diminuição do desconforto gastrointestinal.

d)  O objetivo principal da terapia nutricional é a manutenção do estado 
nutricional da paciente, com suspensão da alimentação via oral e 
introdução de suporte nutricional parenteral e enteral, para diminuição 
da excreção das enzimas pancreáticas, diminuindo assim a inflamação 
do órgão, a dor abdominal e o desconforto gastrointestinal
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e)  O objetivo principal da terapia nutricional é promover o aumento de 
peso corpóreo da paciente, aumentando a ingestão de alimentos com 
suplementação de um suporte nutricional parenteral de características 
hipergordurosa e hipercalórica, visando a melhora do desconforto 
gastrointestinal.

QUESTÃO 5
De acordo com a Resolução CFN Nº 600, de 25 de fevereiro de 2018 (CONSELHO 
FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 2018), assinale a alternativa correta que 
contenha as atribuições do nutricionista no acompanhamento deste caso clínico:

a)  Preparar a dieta oral e enteral, de acordo com a prescrição da dieta 
realizada pelo médico.

b)  Elaborar a prescrição dietética, inclusive do suporte nutricional, com 
base nas diretrizes do diagnóstico de nutrição e do conhecimento de 
fisiopatologia da doença em questão.

c)  Infundir as dietas prescritas para suporte nutricional, verificando o 
percentual de aceitação, infusão e tolerância da dieta.

d)  Prescrever a dieta, substituindo o médico, com base nas diretrizes do 
diagnóstico de nutrição.

e)  Preparar as dietas parenterais e enterais, de acordo com a prescrição 
dietética realizada pelo médico.


