
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU 
 

COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
 

Edital n.° 51/2021 – Prova Objetiva 
  
 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

205 – Atenção Hospitalar – Nutrição 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

9. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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RESPOSTAS
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
01 - O significado de medicalização social é: 
 

a) Participação da comunidade frente às questões do processo saúde-doença. 
b) Alicerce atual da medicina após a superação do modelo biomédico. 
c) Prescrição excessiva de medicamentos influenciada pela indústria médico-farmacêutica. 
►d) Apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida pela medicina. 
e) Redução dos limites do patológico frente ao que é considerado normal. 

 
02 - Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os conselhos de saúde têm composição igualitária, com 1/3 representando os usuários, 1/3 os profissionais de saúde e 
1/3 os prestadores de serviço e governo. 

►b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

c) Os estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando parcelas de 
recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde. 

d) As conferências e os conselhos municipais e estaduais deverão seguir o regimento da Conferência Nacional e do Conselho 
Nacional de Saúde. 

e) O Conselho de Saúde tem como função avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
03 - Com base na história da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa 

correta. 
 

►a) Os primeiros anos de implantação da atenção primária no SUS foram marcados pela integração e fusões de instituições 
associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira. 

b) A formulação de novos modos de prática e formação de recursos humanos da atenção primária no SUS teve como base 
o movimento sanitário da década de 1970. 

c) As Normas Operacionais foram ao encontro das políticas neoliberais implementadas a partir de 1990, fazendo com que a 
descentralização do SUS e a implementação da atenção primária demorassem a se estabelecer. 

d) Durante a implementação da atenção primária no SUS, o que predominou foi a busca por reorganizar o modelo assistencial 
na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico até então vigente. 

e) Para a implementação da atenção primária no SUS, fez-se necessária a descentralização da administração, o que levou 
a uma implementação por todo o país de estruturas administrativas que depois foram utilizadas pelos municípios ao 
assumirem a gestão. 

 
04 - Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Antes do surgimento do SUS em 1990, as políticas de saúde eram pouco efetivas, apesar de garantirem inclusão de toda 
a população, com uma assistência médica mínima coberta pela saúde pública. 

b) A implantação do SUS esbarrou em diversos obstáculos, mas pode acontecer devido às políticas econômicas de 
inspiração neoliberal, que garantiram recursos públicos para áreas principais, como a saúde. 

►c) A política de saúde entre 1930 e 1980 foi representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de 
doenças específicas, e de outro pela assistência médica previdenciária, voltada para os trabalhadores do mercado formal. 

d) O ápice da Reforma Sanitária foi o relatório da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, entretanto as suas propostas não foram 
incorporadas à Constituição de 1988, sendo realizadas somente após 1996 com a Estratégia Saúde da Família. 

e) Até o início dos anos 1980, existiam no Brasil dois sistemas de saúde concorrentes, um público e um privado, sendo os 
dois absorvidos pelo SUS a partir de seu surgimento. 

 
05 - No Sistema Único de Saúde, tem-se o princípio de que a assistência à saúde deve ocorrer sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa que corresponde a esse 
princípio. 

 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Longitudinalidade. 
►e) Igualdade. 

 
06 - Sobre a história da gestão do hospital no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou 
a ser a empresa responsável por gerir os hospitais universitários no Brasil. 

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma organização da sociedade civil de interesse público, sendo tal 
empresa a atual gestora dos hospitais universitários. 

►c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem como objetivos a busca de resultados, o alcance de metas quantitativas 
e o controle hierarquizado com pouca participação dos funcionários no processo decisório das atividades de trabalho. 

d) Passados alguns anos da implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no HC/UFPR, a percepção dos 
trabalhadores é de que muitos problemas que existiam antes de sua inauguração foram resolvidos. 

e) A gestão atual do HC/UFPR se dá pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma autarquia de administração 
direta do setor público, que gere também outros hospitais universitários do Brasil.  
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07 - Sobre a Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O movimento da Reforma Sanitária, em conjunto com agências multilaterais internacionais, foi responsável pela criação 
do Sistema Único de Saúde. 

b) Quando se iniciou o movimento da Reforma Sanitária na década de 1970, o Brasil possuía um sistema de saúde público, 
mas altamente ineficiente, baseado principalmente nos chamados postinhos de saúde. 

c) Um dos objetivos alcançados pela Reforma Sanitária foi a mudança do caráter da Saúde Pública, que passou do âmbito 
privado para o âmbito público com programas verticalizados e centralizados. 

►d) A Reforma Sanitária tem origem no meio acadêmico, nos profissionais da rede pública de saúde, nas organizações 
sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores da Igreja Católica progressista e demais 
organizações. 

e) Apesar de surgir durante a ditadura civil-militar, a Reforma Sanitária teve independência dos movimentos que lutavam pela 
redemocratização, principalmente por causa do caráter técnico e neutro da própria área da saúde. 

 
08 - Sobre a história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) O hospital, cuja origem pode ser remontada aos templos gregos e aos hospitais militares romanos, transformou-se durante 
a Idade Média no estabelecimento cuja função era a prestação de serviços de saúde. 

►b) Os hospitais preservaram, durante a Idade Média, suas características de estabelecimentos de assistência social, 
mantendo-se como uma combinação de hospedaria e asilo, instituição de abrigo e de tratamento de doentes. 

c) Com o nascimento da clínica e a utilização de novas técnicas, desacelerou a transformação do hospital em sua constituição 
contemporânea, pois se abriu espaço para o surgimento do médico de família e atendimento na comunidade. 

d) A dinastia de monarcas franceses que governou a França de 987 até 1792 foi uma das responsáveis por atribuir aos 
hospitais a função principal de local de cura, a qual vai se consolidar no formato atual no século XIX. 

e) Com o surgimento dos hospitais durante a Idade Média, um dos principais eventos que levou o hospital à conformação 
atual foi a segregação e o tratamento das pessoas que contraíam a peste negra. 

 
09 - A Determinação Social da Saúde: 
 

a) pode ser definida como o conjunto das condições sociais nas quais os indivíduos vivem e trabalham. 
b) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 
c) busca entender a saúde nos âmbitos micro – dos indivíduos, da comunidade e nas condições de vida – e macro – nas 

desigualdades sociais. 
d) é uma teoria que busca explicitar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, de vida e de trabalho e 

redes sociais e comunitárias da população. 
►e) tem como eixo explicativo o deslocamento do indivíduo para o contexto sociopolítico e para a estratificação social, 

relacionando perfis de saúde com contextos sociais, modo de produção e classes sociais. 
 
10 - A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com base na concepção de seguro social, o SUS supõe uma sociedade solidária e democrática, movida pelo 
princípio da equidade. 

2. O sistema de saúde no Brasil, apesar do adjetivo “único”, é composto por estabelecimentos e serviços vinculados 
a diversas organizações públicas e privadas. 

3. A educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir o 
risco a doenças e agravos se compuserem as políticas sociais. 

4. Apesar de a saúde constar como direito de todos e dever do Estado, não está bem definido se deve ser 
considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
11 - Paciente do sexo feminino, 8 anos, está internada no setor de oncologia do hospital para tratamento de tumor de 

cabeça e pescoço. Após tratamento quimioterápico, evoluiu com náuseas e vômitos. Segundo o Consenso Nacional 
de Nutrição Oncológica: paciente pediátrico oncológico (2014), qual é a conduta nutricional recomendada para o 
manejo dos sintomas? 

 

a) Evitar preparações com temperaturas extremas, como alimentos quentes ou gelados. 
b) Evitar o consumo de alimentos cítricos. 
►c) Dar preferência a alimentos secos. 
d) Dar preferência a alimentos de consistência pastosa como purês, papas e vitaminas. 
e) Evitar oferecer uma segunda vez a refeição, após recusa da primeira oferta para não estimular náuseas. 
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12 - Paciente do sexo masculino, 53 anos, histórico de alcoolismo crônico e cirrose hepática, encaminhado ao setor de 
clínica médica do hospital com quadro de confusão mental, ataxia e distúrbios oculares, sendo diagnosticado com 
síndrome de Wernicke. Qual é a principal deficiência de nutriente associada a essa síndrome?  

 

a) Colabamina. 
b) Riboflabina. 
c) Piridoxina. 
►d) Tiamina. 
e) Biotina. 

 
 

13 - Estudos indicam que uma dieta pobre FODMAPs (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and 
Polyols) pode ser efetiva no tratamento de sintomas em pacientes com síndrome do intestino irritável. Qual alimento 
apresenta baixo teor de FODMAPs? 

 

a) Castanha de caju. 
b) Maçã. 
c) Lentilha. 
d) Cogumelo. 
►e) Ovo. 

 
 

14 - Paciente do sexo feminino, 42 anos, está internada no setor de clínica cirúrgica do hospital para realização de 
ressecção de tumor gástrico com indicação de gastrectomia parcial com Billroth II. Evoluiu no pós-operatório com 
síndrome de dumping. Para o manejo da síndrome de dumping, a paciente deve: 

 

a) ingerir pequenos goles de líquidos com as refeições. 
b) caminhar após as refeições principais. 
c) restringir carboidratos complexos. 
d) limitar o consumo de fibras solúveis. 
►e) incluir em cada refeição um alimento que contenha proteína. 

 
 

15 - Em relação à conduta nutricional adotada na prevenção da litíase renal, recomenda-se: 
 

a) limitar a suplementação de carbonato de cálcio e fontes alimentares ricas em cálcio. 
b) ofertar frutas cítricas como laranja e limão e suplementar vitamina c. 
c) estimular a ingestão hídrica através de água, sucos de frutas, chá preto e mate.  
►d) aumentar o consumo de alimentos ricos em potássio. 
e) restringir alimentos ricos em oxalato e citrato como espinafre e beterraba. 

 
 

16 - Em relação ao tratamento não medicamentoso das dislipidemias segundo a “Atualização da Diretriz Brasileira de 
Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose” (2017), assinale a alternativa correta. 

 

►a) No tratamento da hipertrigliceridemia, recomenda-se a substituição parcial de ácidos graxos saturados por ácidos graxos 
mono e poli-insaturados. 

b) Em pacientes com hipercolesterolemia, recomenda-se a oferta de fibras insolúveis ricas em betaglucanas encontradas 
principalmente no farelo de aveia. 

c) Em pacientes com LDL-c dentro da meta e sem comorbidades, recomenda-se a oferta de 25 gramas de fibras, sendo a 
maior parte em fibras solúveis. 

d) Para pacientes com colesterol sérico elevado, recomenda-se adotar como ponto de corte o consumo máximo de 
300 miligramas de colesterol por dia. 

e) Os fitoesteróis, quando administrados sob a forma de suplementos em cápsula, são mais eficazes na redução do colesterol 
que os fitoesteróis incorporados a alimentos. 

 
 

17 - Em relação às complicações nutricionais em pacientes submetidos à ressecção de íleo distal, é correto afirmar: 
 

►a) O íleo distal é o único local de absorção do complexo vitamina B12 - fator intrínseco e sais biliares. 
b) A preservação da válvula ileocecal aumenta o risco da síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado pelo 

refluxo de bactérias do cólon para o intestino delgado. 
c) A formação de sabões de ácido graxo-mineral com diminuição da absorção de oxalato reduz temporariamente o risco de 

nefrolitíase. 
d) Na ressecção ileal, em longo prazo, o jejuno tipicamente se adapta para realizar todas as funções do íleo. 
e) O íleo é o principal sítio de absorção de ferro, portanto é comum a anemia ferropriva em pacientes com ressecção ileal. 

 
 

18 - Segundo a Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional no Paciente Grave, assinale a alternativa correta. 
 

a) A calorimetria direta é o método padrão ouro para avaliação do gasto energético de repouso em pacientes críticos. 
b) A nutrição pós-pilórica em pacientes críticos deve ser adotada por ser mais segura que a nutrição enteral gástrica. 
c) A mensuração do volume residual gástrico de rotina deve ser recomendada para reduzir a incidência de pneumonia, 

regurgitação e aspiração. 
d) Em casos de diarreia, deve-se interromper imediatamente a dieta enteral e investigar a etiologia do problema. 
►e) O início da nutrição enteral deve ser adiado em pacientes que estão iniciando o uso de drogas vasoativas e naqueles em 

que a dose de droga vasoativa está em ascensão.  
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19 - Segundo a Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional no paciente grave, é uma recomendação do uso de fórmulas e 
nutrientes específicos:  

 

a) Ofertar fibras solúveis para pacientes com diarreia e dismotilidade. 
b) Priorizar fórmulas especializadas e hipoproteica em pacientes com lesão renal aguda para adiar o início da terapia dialítica. 
►c) Dar preferência, em pacientes obesos, a fórmulas de baixa densidade calórica e hiperproteica, com reduzida relação 

nitrogênio: calorias não proteicas e não imunomoduladora. 
d) Ofertar fórmulas com alto teor de lipídio/baixo carboidrato para pacientes com disfunção pulmonar a fim de reduzir a 

produção de gás carbônico. 
e) Ofertar fórmulas com restrição quantitativa e qualitativa de aminoácidos para pacientes com encefalopatia hepática. 

 
20 - Em relação à terapia nutricional enteral no paciente diabético segundo as Diretrizes Brasileiras de Diabetes 2019-2020, 

assinale a alternativa correta. 
 

a) Pacientes com diabetes podem receber fórmulas enterais padrão, devendo ser essas fórmulas preferencialmente 
infundidas de forma intermitente para evitar o fornecimento excessivo de glicose. 

►b) Fórmulas enterais específicas para diabetes ofertadas no mercado nacional fornecem menor teor de carboidrato, 
carboidratos de absorção lenta como a isomaltulose e maior aporte de fibras e ácidos graxos monoinsaturados. 

c) Na gastroparesia diabética, pode-se optar por dietas hiposmolares, que são esvaziadas mais facilmente do estômago do 
que as iso ou hiperosmolares. 

d) Fórmulas com maiores quantidades de fibras podem ser benéficas para atenuar os sintomas da gastroparesia. 
e) Pacientes com gastroparesia diabética podem se beneficiar de fórmulas de baixa densidade calórica, devido à redução do 

volume ofertado. 
 
21 - O tratamento dietético da doença celíaca é baseado na eliminação do glúten da dieta. A refeição apropriada na doença 

celíaca é: 
 

a) café, pão francês, queijo minas frescal e mamão. 
b) suco de laranja, torrada de centeio e patê de ricota. 
c) iogurte com chia, biscoito cream cracker, tofu e maçã. 
►d) vitamina de leite e banana, pão de trigo sarraceno e manteiga. 
e) cevada, pão de queijo mineiro e banana. 

 
22 - São características da dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) recomendada na hipertensão arterial: 
 

a) rica em gorduras totais, porém pobre em gorduras saturadas e colesterol. 
►b) rica em cálcio, potássio, magnésio e fibras. 
c) consumo de frutas, hortaliças e laticínios integrais, além da ingestão moderada de vinho tinto. 
d) consumo aumentado de proteínas de alto valor biológico como peixes, carnes bovinas e laticínios integrais. 
e) padrão alimentar hipossódico com retirada do sal de adição em associação com alimentos com efeito hipotensor. 

 
23 - Em relação aos indicadores bioquímicos nutricionais segundo o Manual Orientativo do Cuidado de Nutrição da 

ASBRAN, assinale a alternativa correta. 
 

a) Em razão da meia-vida curta, a albumina é um bom indicador para avaliar mudanças precoces do estado nutricional. 
b) Em casos de desidratação e resposta inflamatória aguda, os níveis de albumina sérica encontram-se falsamente elevados. 
c) Após cirurgias e injúrias significativas, a albumina tende a migrar do interstício para os vasos resultando em falso aumento 

da albumina sérica. 
d) Nos casos de deficiência de ferro, os níveis de transferrina encontram-se reduzidos, sendo, portanto, pouco sensíveis na 

avaliação do estado nutricional. 
►e) A maioria dos indicadores proteicos séricos encontra-se elevada na doença renal crônica grave e não serve para avaliar 

a condição nutricional. 
 
24 - A doença hepática gordurosa não alcoólica (nonalcoholic fatty liver disease [NAFLD]) é caracterizada pelo acúmulo 

intracelular de triglicerídeos em mais de 5% dos hepatócitos, sendo de ocorrência fortemente relacionada a fatores de 
risco cardiometabólicos. Segundo o Posicionamento sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular (2021), 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A suplementação de ômega-3 é uma estratégia consolidada no tratamento da NAFLD, pois promove redução da 
infiltração gordurosa e inflamação nos hepatócitos.  

2. O tratamento da NAFLD consiste, principalmente, em perda de peso, o que pode ser alcançado por meio de 
redução de cerca de 30% da ingestão calórica. 

3. A perda de 3% a 5% do peso corporal é capaz de promover redução da esteatose, sendo que a redução de 7% a 
10% do peso inicial contribui com melhora dos componentes histopatológicos da esteato-hepatite e fibrose. 

4. A quantidade e o tipo de ácido graxo da alimentação influenciam na lipogênese hepática.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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25 - Segundo a Diretriz Braspen de Terapia Nutricional no paciente com Câncer (2019), é uma recomendação para o 
paciente oncológico cirúrgico: 

 

a) Fórmulas imunomoduladoras com combinação de arginina, prolina e ômega-3 para pacientes com câncer desnutridos ou 
em risco de desnutrição candidatos à cirurgia de qualquer porte. 

►b) Fórmulas hiperproteicas com imunonutrientes, quando indicadas, devem ser prescritas no período perioperatório, por via 
oral ou enteral iniciando 5 a 7 dias antes da cirurgia. 

c) Jejum de 8 a 12 horas antes da indução anestésica para evitar risco de broncoaspiração em pacientes com indicação de 
cirurgia eletiva e esvaziamento gástrico e esofágico normal. 

d) No pós-operatório, recomenda-se a administração de dieta oral com início após 48 horas de pós-operatório para evitar a 
deiscência de anastomose  

e) Abreviação do jejum pré-operatório, com fórmula contendo maltodextrina e triglicerídeos de cadeia média (TCM). 
 

* 26 - A adequação da ingestão calórico-proteica comumente é baixa em idosos institucionalizados ou internados nas 
unidades hospitalares. A fim de garantir que as recomendações nutricionais sejam atingidas, é recomendado que o 
monitoramento do peso corporal seja realizado: 

 

a) diariamente. 
b) uma vez por semana. 
c) duas vezes por semana. 
d) a cada 15 dias. 
e) uma vez por mês. 

 

* 27 - De acordo com as Diretrizes Braspen de terapia nutricional no envelhecimento (2019), as necessidades de energia 
e de proteína para idosos saudáveis, com o objetivo de manter ou melhorar o estado nutricional durante o processo 
de envelhecimento, são, respectivamente:  

 

a) 20 a 25 kcal/kg; 1,0 a 1,5 g de proteína/kg/dia. 
b) 20 a 25 kcal/kg; 0,8 a 1,0 g de proteína/kg/dia. 
c) 25 a 35 kcal/kg; 0,8 a 1,0 g de proteína/kg/dia. 
d) 30 a 35 kcal/kg; 0,8 a 1,0 g de proteína/kg/dia. 
e) 30 a 35 kcal/kg; 1,0 a 1,5 g de proteína/kg/dia. 

 

28 - Existe consenso entre pesquisadores que idosos com sobrepeso ou obesidade devem evitar dietas restritivas para 
reduzir o risco do desenvolvimento da sarcopenia. Nesse sentido, a partir das necessidades energéticas estimadas do 
paciente, recomenda-se uma restrição calórica diária de no máximo:  

 

a) 250 kcal. 
b) 300 kcal. 
c) 350 kcal. 
►d) 500 kcal. 
e) 1000 kcal. 

 
29 - A fase final de vida é um momento que necessita de uma abordagem multidisciplinar. De acordo com a Diretriz Braspen 

de terapia nutricional no paciente com câncer (2019), a tomada de decisão em relação a nutrição artificial deve ser:  
 

►a) Na presença de trato gastrointestinal funcionante, ingestão oral significativamente reduzida e expectativa de vida de meses 
ou mais, terapia enteral. 

b) Na presença de trato gastrointestinal funcionante, com redução na ingestão oral e expectativa de vida de dias a semanas, 
terapia enteral. 

c) Na presença de trato gastrointestinal funcionante com redução na ingestão oral e expectativa de vida de dias a semanas, 
terapia enteral e/ou parenteral deve ser mantida com o mínimo das necessidades calórico proteicas do paciente. 

d) Na presença de trato gastrointestinal funcionante e ingestão oral significativamente reduzida e expectativa de vida de 
meses ou mais, terapia parenteral. 

e) Na presença de comprometimento significativo na absorção (por exemplo, obstrução intestinal) e expectativa de vida de 
dias a semanas, terapia parenteral. 

 
30 - A fragilidade física é uma síndrome geriátrica prevalente na população idosa, associada a maiores complicações 

cirúrgicas, infecções, entre outros. A identificação precoce dessa condição auxilia na intervenção nutricional. O 
Fenótipo da Fragilidade de Fried (BRASPEN de Terapia Nutricional no Envelhecimento, 2019) tem como parâmetros:  

 

a) perda de peso involuntária (5 kg no último ano), quedas no último ano (>2 quedas).  
b) fraqueza, índice de massa corporal (IMC ≤ 22kg/m2). 
c)  ingestão oral reduzida, circunferência de panturrilha (<31 cm), baixo nível de atividade física  
d) ingestão oral reduzida, circunferência de panturrilha (<31 cm), quedas no último ano (>2 quedas).  
►e) perda de peso involuntária (5 kg no último ano), autorrelato de exaustão, fraqueza, baixo nível de atividade física, 

lentificação da marcha. 
 
* 31 - Um dos critérios que deve ser avaliado para o diagnóstico de sarcopenia em idosos é redução do/da: 
 

a) massa muscular. 
b) desempenho físico. 
c) massa corporal. 
►d) força muscular. 
e) qualidade muscular. 
 

* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.  
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32 - As hipoglicemias no idoso são mais frequentes e mais graves do que em adultos jovens e resultam em consequências 
graves, como quedas com fraturas ósseas ou traumatismo cranioencefálico. Nesse contexto, o tratamento deve ser 
menos invasivo, principalmente para aqueles com comorbidades associadas, sendo recomendado: 

 

a) manter maior rigor no monitoramento glicêmico e metas glicêmicas menos flexíveis. 
b) evitar, na hipoglicemia leve (nível 1 – glicemia entre 54 a 70 mg/dL), a ingestão de 15 g de carboidrato (monossacarídeos). 
►c) treinar pacientes para reconhecerem situações que podem aumentar o risco de hipoglicemia, como atraso nas refeições 

e à noite. 
d) manter glicemia a qualquer momento (glicemia randômica) acima de 180 mg/dL e hemoglobina glicada (Hb A1c) maior do 

que 7%. 
e) determinar metas glicêmicas para pacientes institucionalizados e presença de demência, podendo ser aceito valores de 

glicemia em jejum de até 180 mg/dL e pós-prandial até 200 mg/dL. 
 
33 - De acordo com o Posicionamento sobre Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular (2021) e com a Diretriz 

Brasileira de Dislipidemia (2017), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O consumo de ácidos graxos trans deve ser limitado a 2% do valor calórico total.  
2. O consumo de óleos tropicais (coco e palma) deve ser ocasional, em razão do alto teor de ácidos graxos 

saturados. 
3. O consumo de maior quantidade de ácidos graxos poli-insaturados Ômega-3 de origem vegetal deve ser 

recomendado como parte de uma dieta saudável, para reduzir o risco cardiovascular. 
4. O consumo de ácidos graxos saturados deve ser limitado até 10% do valor calórico total da dieta para indivíduos 

com risco cardiovascular aumentado, como os portadores de hipercolesterolemia familial e diabetes mellitus.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
* 34 - De acordo com as Diretrizes BRASPEN de terapia nutricional no envelhecimento, qual parâmetro é considerado 

determinante no diagnóstico da desidratação em idosos?  
 

a) Redução do turgor cutâneo. 
b) Apatia. 
c) Ressecamento da boca.  
►d) Osmolaridade sérica ou plasmática.  
e) Mudança de peso. 

 
35 - Em relação aos cuidados nutricionais na doença de gota, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O consumo de café pode ser indicado por apresentar efeito protetor para a gota. 
b) O consumo de vegetais ricos em purinas como feijão, ervilha e lentilha pode aumentar o risco de gota. 
c) Na fase aguda da doença, o consumo de leite e ovos deve ser restrito da dieta pelo elevado teor de purinas. 
d) O consumo de peixes como sardinha, anchovas, arenque e cavala tem efeito protetor nas crises de gota. 
e) A suplementação de levedo de cerveja é uma estratégia que pode ser indicada para o controle das crises de gota. 

 
36 - Sobre a digestão, absorção e transporte dos macronutrientes, em condições normais, é correto afirmar: 
 

a) A sacarase é a enzima responsável pela digestão da sacarose em duas moléculas de glicose. 
b) Os monossacarídeos – glicose, galactose e frutose – saem da membrana basolateral do enterócito para a circulação portal 

utilizando o facilitador de transporte GLUT4. 
c) Apesar de os ácidos graxos de cadeia média apresentarem maior solubilidade, eles necessitam da bile e da formação de 

micelas para serem absorvidos pelas células mucosas colônicas. 
d) A entrada de lipídeos e proteínas no intestino delgado reduz a liberação de colecistocinina e secretina, estimulando as 

secreções gástricas e a motilidade intestinal.  
►e) No estômago, a lipase gástrica hidrolisa alguns triglicerídeos, especialmente ácidos graxos de cadeia curta (como aqueles 

encontrados na manteiga), para formar ácidos graxos e glicerol. 
 
37 - Com base no trabalho “Terapia Nutricional para prevenção, tratamento e reabilitação de indivíduos com COVID-19” 

(UFRN, 2020), é uma terapia nutricional para pacientes em unidade de terapia intensiva: 
 

►a) Para pacientes submetidos à intubação, recomenda-se a instituição de nutrição enteral precoce, nas primeiras 12 horas, 
preferencialmente pela via nasogástrica. 

b) Para o paciente crítico com ingestão energética insuficiente por via oral mesmo não intubado, deve-se implementar a 
nutrição enteral como primeira escolha. 

c) Para pacientes com hipoxemia não controlada, hipercapnia ou acidose, recomenda-se oferta de nutrição enteral 
hipocalórica. 

d) Para pacientes em decúbito ventral (posição prona) estabilizados, deve ser mantida nutrição enteral trófica até que seu 
posicionamento seja alterado para decúbito dorsal. 

e) Para pacientes em ventilação mecânica sedados com propofol, devem ser contabilizadas 0,9 kcal/ml extras ofertadas por 
esta medicação. 

 
* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados. 
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38 - A gastrina é um hormônio secretado pelas células G da mucosa gástrica e duodenal. Esse hormônio 
em órgãos-alvo do sistema gastrointestinal (SGI): 
 

a) promove redução na motilidade gástrica antral. 
b) promove redução no tônus do esfíncter esofágico inferior. 
►c) promove estímulo na secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio. 
d) retarda de forma branda a contração da vesícula biliar. 
e) retarda de forma branda a secreção pancreática de bicarbonato.  

 
39 - Sobre o consumo do colesterol alimentar e seus efeitos fisiológicos, apresentados no “Posicionamento sobre o 

Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular” (2021), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Dietas ricas em colesterol podem induzir o desenvolvimento da esteato-hepatite não alcoólica, sendo indicada a 
redução de seu consumo como forma de tratamento da doença. 

2. Em indivíduos acima do peso portadores de diabetes ou pré-diabetes, o consumo de colesterol de até 400 mg/dia 
proveniente do ovo não está associado ao aumento das concentrações plasmáticas de triglicérides. 

3. O consumo limitado de gorduras saturadas em menos de 10% ao dia, conforme recomendado, também deve ser 
suficiente para limitar o colesterol alimentar. 

4. Recomenda-se o monitoramento do consumo de colesterol, uma vez que pode haver relação dose dependente 
entre o alto consumo de colesterol e o aumento do risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
40 - A respeito da sistematização do cuidado de nutrição aplicada no âmbito hospitalar, assinale a alternativa correta. 
 

a) A visita admissional deve ser feita em até 24 horas para pacientes de nível terciário e 72 horas para pacientes de nível 
primário. 

►b) A triagem de risco nutricional sinaliza precocemente pacientes candidatos à terapia nutricional e pode ser aplicada pelo 
nutricionista, equipe multidisciplinar ou pelo próprio paciente. 

c) A avaliação clínica do estado nutricional é composta pela combinação dos métodos objetivos de avaliação dietética, 
bioquímica e antropométrica. 

d) Na intervenção de nutrição, são detectados diagnósticos de nutrição que irão nortear o plano de cuidado nutricional. 
e) No acompanhamento de nutrição, o progresso é avaliado baseando-se nos indicadores e diagnósticos identificados na 

visita admissional, reiniciando o processo de forma contínua e dinâmica. 
 
41 - Pacientes oncológicos adultos internados em unidades de terapia intensiva (UTI) são considerados críticos e 

necessitam de terapia nutricional especializada. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Pacientes tendem a apresentar baixa tolerância à oferta de fórmula polimérica com densidade de 1,5 cal/ml em localização 
gástrica, sendo indicado o uso rotineiro de fórmula oligomérica com densidade de 1,2 cal/ml e localização jejunal. 

b) Dieta enteral contendo até 10 g/dia de fibras solúveis, como lignina e inulina, pode ser ofertada para pacientes que 
apresentem diarreia. 

►c) Quando observado condição de insuficiência intestinal, indica-se oferta de dieta enteral na quantidade de 10 a 20 ml/h 
para evitar atrofia de mucosa intestinal, perda da barreira e aumento da permeabilidade. 

d) Pacientes submetidos a cirurgia digestiva podem evoluir com intolerância à dieta enteral, sendo candidatos ao uso de 
terapia nutricional parenteral exclusiva para evitar déficit calórico e proteico. 

e) É encorajado o uso rotineiro de fórmulas imunomoduladoras como estratégia para atenuar a resposta inflamatória aguda 
ocasionada pelo processo oncológico em pacientes cirúrgicos e não cirúrgicos. 

 
42 - Pacientes oncológicos tendem a apresentar diversos sintomas gastrointestinais relacionados à terapia antineoplásica, 

contribuindo para um baixo consumo alimentar e declínio do estado nutricional. A respeito das orientações 
nutricionais em casos com sinais e sintomas causados pela terapia antineoplásica para o paciente adulto, 
apresentados no Consenso Nacional de Nutrição Oncológica (INCA, 2015), considere as seguintes ações: 

 

1. Orientar o paciente a ingerir pequenos volumes de líquidos junto às refeições em casos de náuseas e vômitos e 
evitar nos casos de disfagia. 

2. Utilizar gotas de limão em alimentos e bebidas nos casos de xerostomia e disgeusia. 
3. Oferecer alimentos gelados como gelo e picolé nos casos de esofagite e odinofagia. 
4. Evitar café nos casos de enterite, diarreia, esofagite e xerostomia. 

 

Com base no exposto, é/são orientação(ões) a seguir: 
 

a) 1 apenas. 
►b) 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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43 - Os protocolos ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) e ACERTO (Aceleração da Recuperação Total pós-operatória) 
são exemplos de protocolos multimodais que têm como objetivo antecipar a recuperação dos pacientes após grandes 
cirurgias, evitando sequelas como depleção do estado nutricional. É uma conduta associada à melhora na recuperação 
de pacientes cirúrgicos: 

 

►a) Ingestão de líquidos claros até 2 a 3 horas antes da cirurgia. 
b) Alimentação via sonda nasogástrica como rotina perioperatória. 
c) Aumento na oferta de hidratação intravenosa no pós-operatório. 
d) Padronização do início do jejum pré-operatório à meia noite. 
e) Prevenção de vômitos e da motilidade gastrointestinal no pós-operatório. 

 
44 - Na doença renal crônica, a restrição proteica é relacionada com a preservação da função renal. Diante disso, para 

possibilitar o uso ideal das proteínas ofertadas ao paciente com insuficiência renal leve a moderada, recomenda-se 
que: 

 

a) pelo menos 40% do total proteico ofertado seja proveniente de fontes de alto valor biológico. 
b) 40 a 50% do total proteico ofertado seja proveniente de fontes vegetais. 
►c) 50 a 60% do total proteico ofertado seja proveniente de fontes de alto valor biológico. 
d) 60 a 80% do total proteico ofertado seja proveniente de fontes vegetais. 
e) 70% do total proteico ofertado seja proveniente de fontes de alto valor biológico, sendo o restante suplementado em forma 

de cetoácidos. 
 
45 - Paciente submetido a cirurgia abdominal apresentou deiscência de anastomose com consequente desenvolvimento 

de fístula colônica e peritonite. Após melhora do processo infeccioso e observação de baixo débito diário da fístula, 
inicia-se: 

 

a) dieta via oral líquida completa. 
b) dieta via oral branda. 
c) nutrição enteral por sonda, fórmula polimérica com fibras solúveis. 
►d) nutrição enteral por sonda, fórmula elementar. 
e) nutrição parenteral exclusiva. 

 
46 - Sobre as recomendações de consumo de carboidratos e fibras apresentadas pelas Diretrizes Brasileiras de Diabetes 

2019-2020, é correto afirmar: 
 

a) O consumo de frutose adicionada aos alimentos deve ser limitado até 5% do valor energético total. 
b) Dieta com < 130 g/dia de carboidratos pode ser estratégia para melhora do controle glicêmico e da sensibilidade à insulina. 
►c) Pessoas com diabetes mellitus tipo 2 devem ingerir 20 g de fibra dietética a cada 1.000 kcal consumidas. 
d) O açúcar de mesa deve ser evitado por aumentar mais a glicemia do que outros carboidratos, mesmo quando ingerido em 

quantidades equivalentes. 
e) Na contagem de carboidratos, deve ser priorizado o tipo de carboidrato consumido, por ser o maior determinante da 

resposta glicêmica pós-prandial. 
 
47 - O consumo excessivo de sódio pode ser apontado como um fator associado ao agravamento da insuficiência 

cardíaca (IC). Segundo a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (2018), é recomendado para 
todos os pacientes com IC crônica que se evite ingesta excessiva de sódio, sendo: 

 

a) > 1,5 g de sal cloreto de sódio por dia. 
b) > 2,5 g de sal cloreto de sódio por dia. 
c) > 5 g de sal cloreto de sódio por dia. 
d) > 5,5 g de sal cloreto de sódio por dia. 
►e) > 7 g de sal cloreto de sódio por dia. 

 
48 - Acerca da recomendação da utilização de dietas imunomoduladoras em pacientes oncológicos, descrita no Consenso 

Brasileiro de Nutrição Oncológica (2016), assinale a alternativa correta. 
 

a) Dietas imunomoduladoras enriquecidas com arginina, nucleotídeos e ômega-3 são indicadas para pacientes oncológicos 
críticos com sepse. 

►b) Independentemente do estado nutricional, recomenda-se o início de dieta imunomoduladora 5 a 10 dias antes de cirurgias 
de grande porte do trato digestório, cabeça e pescoço. 

c) Nutrientes com propriedade imunomoduladora como arginina, ácidos graxos ômega-6 e ácidos graxos de cadeia curta 
(especialmente butirato) atenuam a resposta inflamatória e reduzem a permeabilidade da barreira intestinal. 

d) A descontinuidade da dieta imunomoduladora deve ocorrer a partir do décimo quarto dia de pós-operatório de cirurgias de 
grande porte do trato digestório, cabeça e pescoço. 

e) Para pacientes oncológicos cirúrgicos, em uso de dieta imunomoduladora, recomenda-se a descontinuidade da dieta a 
partir do dia da cirurgia, não havendo necessidade de recomeçar a dieta no pós-operatório.  

 
49 - As recomendações de terapia nutricional para doentes críticos crônicos, propostas pela Diretriz Brasileira de Terapia 

Nutricional no Paciente Grave (2018), preconizam: 
 

►a) a utilização de nutrição enteral hiperproteica, com ajuste da oferta de carboidratos em casos de hiperglicemia. 
b) a restrição da oferta proteica em pacientes doentes críticos crônicos em terapia renal substitutiva. 
c) a utilização da equação preditiva Mifflin-StJeor, considerada padrão ouro para estimativa energética diária. 
d) alimentação, preferencialmente por via oral para pacientes com trato gastrointestinal (TGI) funcionante. 
e) a utilização de nutrição enteral com fórmulas imunomoduladoras, ricas em arginina, nucleotídeos e ômega-3.  
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50 - A Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (2018) apresenta as principais recomendações 
nutricionais para pacientes com insuficiência cardíaca (IC). A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Recomenda-se evitar ingestão excessiva de sódio (em níveis > 7 g de sal cloreto de sódio por dia) para os pacientes 
com IC crônica. 

2. Recomenda-se a restrição da ingestão hídrica (1500 ml/dia) para pacientes com IC crônica. 
3. Apesar dos potenciais benefícios da suplementação com coenzima Q10, são necessários mais estudos que 

justifiquem sua recomendação para pacientes com IC.  
4. Recomenda-se a prescrição de dieta hipocalórica (redução de 500-1000 kcal/dia) para pacientes com IC crônica 

que apresentam sobrepeso ou obesidade leve.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 


