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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 resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas e 3 questões discursivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

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

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

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

8. As questões discursivas deverão ser resolvidas no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha 
de versão definitiva, com caneta preta. 
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

10. A duração da prova é de 5 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões, a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta e transcrição na folha de versão definitiva. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a folha de versão definitiva. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 HORAS 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

 
 
 
 
 

Discursivas  
 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

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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CONTEÚDO GERAL 
 
 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

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

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 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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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11 - A doença celíaca é definida como uma doença inflamatória mediada por células T, principalmente do intestino delgado, 

desencadeada pelo glúten da dieta, em pessoas geneticamente suscetíveis. Sobre a doença celíaca, é correto afirmar: 
 

a) As consequências da inflamação crônica do intestino delgado são aumento da mucosa e maior absorção de vitaminas 
lipossolúveis e macronutrientes. 

b) A descrição clínica clássica da doença celíaca consiste em constipação, flatulência, hemocromatose e aumento de peso. 
►c) A doença celíaca, quando limitada ao duodeno e ao jejuno proximal, resulta em má absorção de ferro, ácido fólico e cálcio. 
d) A biópsia do intestino grosso é o padrão-ouro para o diagnóstico da doença celíaca. 
e) A dieta sem glúten exclui grãos de trigo, arroz, milho e cevada. 

 
12 - O tratamento nutricional primário para a constipação em indivíduos saudáveis é o consumo de quantidades adequadas 

de fibras alimentares. A quantidade de fibras recomendadas pelo Institute of Medicine é: 
 

a) 12 g/1.000 kcal. 
►b) 14 g/1.000 kcal. 
c) 16 g/1.000 kcal. 
d) 18 g/1.000 kcal. 
e) 20 g/1.000 kcal. 

 
13 - Nas doenças inflamatórias intestinais, os mecanismos regulatórios são defeituosos ou os fatores que perpetuam a 

resposta imune são exacerbados, levando à fibrose e à destruição tecidual. Com relação às doenças inflamatórias 
intestinais, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A dieta é um fator ambiental que pode desencadear episódios de doenças inflamatórias intestinais. Em relação à 
dieta, estão associados ao seu desenvolvimento os seguintes fatores: redução na quantidade consumida de frutas 
e hortaliças, baixa ingestão de fibras alimentares, aumento na ingestão de sacarose, ingestão de carne vermelha 
e álcool e alteração na proporção de ácidos graxos poli-insaturados ω-3/ω-6. 

(   ) Os requerimentos proteicos podem estar aumentados de acordo com a gravidade e o estágio da doença, assim 
como das necessidades requeridas à restauração. Para manter o balanço nitrogenado positivo nas doenças 
inflamatórias intestinais, é recomendada a ingestão de 1,3 a 1,5 g/kg/dia de proteína. 

(   ) A nutrição parenteral, necessária em pacientes com obstrução intestinal persistente, fístulas e grandes 
ressecções, é nutricionalmente completa e confere risco diminuído de complicações infecciosas, porém é mais 
cara do que a nutrição enteral. 

(   ) Pessoas com doenças inflamatórias intestinais podem apresentar episódios intermitentes, caracterizados por 
obstruções parciais, náuseas, dor abdominal, distensão abdominal ou diarreia. A diarreia pode agravar as perdas 
de zinco, potássio e selênio, podendo ser necessária a suplementação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V. 
b) V – F – F – F. 
c) F – V – V – F. 
►d) V – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 

 
14 - A síndrome do intestino irritável é uma desordem crônica, caracterizada por desconforto ou dor abdominal recorrente 

e hábito intestinal alterado. Com base no diagnóstico, a síndrome pode ser classificada em um dos três seguintes 
subtipos: predominância de diarreia, predominância de constipação ou mista. Considerando os dados apresentados, 
assinale a alternativa correta. 

 

►a) A síndrome é considerada um distúrbio funcional, visto que se trata de um diagnóstico de exclusão, baseado nos sintomas, 
e não na anormalidade estrutural ou bioquímica. 

b) Segundo os critérios do consenso internacional, os sintomas devem estar presentes por no mínimo sete dias seguidos nos 
últimos dois meses e incluir três características: desconforto aliviado ao evacuar, início associado a mudança na frequência 
de evacuação e início associado a mudança no formato das fezes. 

c) A maior resistência do trato gastrointestinal a estímulos externos e à motilidade estagnada são características primárias 
da síndrome do intestino irritável. 

d) Os fatores que podem melhorar os sintomas da síndrome do intestino irritável são: uso de laxantes e outros fármacos, 
antibióticos, cafeína, baixa ingestão hídrica e repouso. 

e) Os benefícios do uso de fibras na população com síndrome do intestino irritável são bem estabelecidos pelos estudos, e 
a suplementação com fibras insolúveis – por exemplo, farelo de trigo – pode minimizar os sintomas da síndrome.  
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15 - A diverticulose é uma condição na qual existe o desenvolvimento de hérnias em formato de sacos, os divertículos, na 
parede do cólon. No tratamento nutricional da doença diverticular, recomenda-se uma dieta rica em fibras. Segundo a 
American Dietetic Association, um adulto médio deve ter uma ingestão diária de fibras de: 

 

a) 5 a 20 g. 
b) 10 a 25 g. 
c) 15 a 30 g. 
►d) 20 a 35 g. 
e) 25 a 40 g. 

 

 
16 - Alergias e intolerâncias alimentares são reações adversas a alimentos que podem resultar em sintomas e prejudicar a 

saúde. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Alergia alimentar é uma reação imunológica adversa a um alimento, normalmente a uma proteína. Nas alergias 
alimentares, o sistema imune desencadeia mediadores inflamatórios, como histamina e prostaglandinas, em 
resposta a determinado alimento, por identificá-lo erroneamente como uma ameaça. 

2. Uma alergia alimentar IgE-mediada exige a presença de sensibilização e o desenvolvimento de sinais e sintomas 
específicos em resposta à exposição a um alimento. Vários sintomas são atribuídos a esse tipo de alergia 
alimentar, envolvendo normalmente o sistema cutâneo, gastrointestinal ou respiratório. 

3. As reações de alergia alimentar IgE-mediadas comumente apresentam início rápido, cujas formas incluem a 
inalação, o contato com a pele e a ingestão. Os alimentos que respondem pela maioria das reações alérgicas IgE-
mediadas são: leite, ovos, amendoim, nozes, soja, trigo, peixe e mariscos. 

4. Intolerância alimentar é uma reação adversa a um alimento, causada por mecanismos não imunológicos, incluindo 
reações tóxicas, metabólicas, farmacológicas ou idiossincráticas, decorrente da maneira como o corpo processa 
o alimento ou os componentes alimentares. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 

 
17 - De todas as causas de morte, a doença arterial coronariana, o acidente vascular encefálico e o câncer são as mais 

comuns. A respeito do acidente vascular encefálico, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A pressão arterial elevada aumenta o risco de acidente vascular encefálico. 
b) Nas artérias cerebrais, a aterosclerose provoca acidentes vasculares encefálicos e ataques isquêmicos transitórios. 
►c) A proteína C reativa (PCR) é uma medida de inflamação específica para o sistema vascular, sendo um sensível fator de 

risco para acidente vascular encefálico. 
d) As concentrações ótimas de lipídios para a hipercolesterolemia, segundo estabelecidas pelo National Cholesterol 

Education Program, também são as concentrações desejadas para prevenção do acidente vascular encefálico. 
e) O alargamento do ventrículo esquerdo aumenta o risco de acidente vascular encefálico. 

 

 
18 - O movimento do material ingerido e secretado no sistema gastrointestinal é regulado especialmente por meio de 

hormônios peptídeos, nervos e músculos entéricos. A regulação envolve vários hormônios peptídicos que podem 
atuar de forma autócrina, parácrina ou como hormônios endócrinos. Em relação aos principais hormônios 
gastrointestinais, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A gastrina, secretada principalmente pelas células endócrinas “G” na mucosa do antro do estômago, estimula a 
secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio e aumenta motilidade gástrica. 

(   ) A secretina, que é liberada pelas células da mucosa do intestino delgado distal (células “I”) pela presença de 
aminoácidos, estimula o pâncreas a secretar água e bicarbonato no jejuno e aumenta a motilidade. 

(   ) As principais funções da colecistocinina (CCK) são: estimular o pâncreas a secretar enzimas, estimular a 
contração da vesícula biliar, aumentar a motilidade do cólon e reto, retardar o esvaziamento gástrico e aumentar 
a saciedade. 

(   ) A motilina, liberada pelas células D no antro e piloro no período pós-prandial, diminui a motilidade do estômago 
e do intestino. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – V – F – F. 
d) V – F – V – V. 
e) F – V – F – F. 
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19 - A digestão de alimentos é acompanhada pela hidrólise enzimática. As enzimas digestivas são sintetizadas em células 
especializadas da boca, estômago, pâncreas e intestino delgado e secretadas no lúmen. Levando em consideração o 
tema, assinale a alternativa que apresenta corretamente, nessa ordem, a secreção, a enzima, o substrato e o 
composto final. 

 

a) Saliva – pepsina salivar – polipeptídios – aminoácidos.  
b) Suco gástrico – tripsina – proteínas – peptídeos e ácidos graxos. 
c) Secreções endócrinas do pâncreas – sacarase – sacarose – glicose e galactose. 
►d) Secreções exócrinas do pâncreas – α-amilase – amido e dextrinas – dextrinas e maltose. 
e) Secreções exócrinas do intestino – nucleotidase – nucleosídeos – fosfato. 

 
20 - A deglutição desencadeia movimentos peristálticos no esôfago, a fim de permitir que o bolo alimentar seja movido da 

boca até o estomago. Dentre os distúrbios motores do esôfago há a acalasia, que é caracterizada por perda da 
capacidade de: 

 

►a) relaxamento do esfíncter esofágico inferior e perda do peristaltismo normal. 
b) contração do esfíncter esofágico superior e peristaltismo normal. 
c) relaxamento do esfíncter esofágico inferior e peristaltismo normal. 
d) relaxamento do esfíncter esofágico superior e perda do peristaltismo normal. 
e) contração do esfíncter esofágico inferior e peristaltismo normal. 

 
21 - Alterações na dieta e estilo de vida podem aliviar os sintomas em pacientes com doença do refluxo gastroesofagiano 

(DRGE). Considerando que diferentes alimentos afetam os sintomas da DRGE, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Especiarias não afetam as condições patológicas relacionadas ao sistema gástrico superior. 
(   ) O tipo e a quantidade de capsaicina presentes nas pimentas não são relevantes para pessoas com DGRE. 
(   ) Alimentos carminativos, como menta e hortelã, podem diminuir a pressão do esfíncter esofágico inferior. 
(   ) O café não deve ser ingerido por nenhum paciente com DRGE. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – F – V. 
►d) F – F – V – F. 
e) F – F – V – V. 

 
22 - A síndrome do esvaziamento rápido está presente em cerca de 10% dos pacientes submetidos a cirurgias que alteram 

a função de armazenamento do estômago. Considerando essa síndrome, os alimentos que devem ser evitados por 
esses pacientes são: 

 

a) refrigerantes e frutas frescas. 
b) biscoitos e água. 
►c) frutas desidratadas e sobremesas ricas em açúcar. 
d) suco de frutas não adoçado e gelatina. 
e) massas e frutas em calda. 

 
*23 - Nos diagnósticos de pancreatite, as alterações na dieta são essenciais. Considerando os diferentes tipos de 

pancreatite (aguda e crônica), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A nutrição enteral deve ser feita nos casos agudos 2 dias após a crise. 
2. Após o início da alimentação oral nos casos agudos e nos casos crônicos, a dieta deve ser hiperproteica. 
3. Há necessidade de suplementação de vitaminas lipossolúveis e vitamina B12 nos casos crônicos. 
4. Há a necessidade de suspensão da dieta oral e enteral durante as crises agudas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
24 - Em alguns casos de diarreia, recomenda-se uma dieta de resíduos mínimos. São alimentos a serem restritos: 
 

a) proteínas vegetais, amido e frutose. 
b) gorduras, lactose e sacarose. 
c) amido, proteínas e sacarose. 
►d) fibras, cafeína e lactose. 
e) proteínas animais, fibras e amido resistente. 

 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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25 - O número de idosos vem aumentando a cada ano no Brasil. Nos idosos, alguns distúrbios gastrointestinais tornam-se 
mais prevalentes. A respeito da acloridria, é correto afirmar que: 

 
 

a) aumenta a absorção da vitamina B12. 
b) aumenta a absorção de ferro heme. 
►c) diminui a absorção de biotina. 
d) aumenta a absorção de cálcio. 
e) diminui a absorção da vitamina A. 

 
26 - Para pacientes com cirrose hepática sem encefalopatia, a recomendação proteica diária para atingir o balanço de 

nitrogênio é de: 
 

a) 0,5 a 1,2 g/kg. 
►b) 0,8 a 1 g/kg. 
c) 0,8 a 1,5 g/kg. 
d) 1 a 1,3 g/kg. 
e) 1,2 a 1,5 g/kg. 

 
27 - A anemia perniciosa, causada pela deficiência de vitamina B12, é classificada morfologicamente como: 
 

a) macrocítica e não megaloblástica. 
b) microcítica e não megaloblástica. 
►c) macrocítica e megaloblástica. 
d) normocrômica e normocítica. 
e) normocrômica e megaloblástica. 

 
28 - A malária é uma infecção parasitária provocada por protozoários. O uso que mostrou influenciar a incidência e 

morbidade da malária é o da vitamina: 
 

a) E. 
b) K. 
c) B12. 
d) C. 
►e) A. 
 

*29 - Considerando as recomendações para terapia nutricional no doente crítico, conforme as patologias de base, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Fórmulas com alto teor lipídico e baixo teor de carboidratos para manipular o coeficiente respiratório e reduzir a produção 
de CO2 em pacientes críticos com disfunção pulmonar não são recomendadas. 

b) Pacientes críticos com lesão renal aguda devem receber fórmulas enterais padrão e recomendações calórico-proteicas 
semelhantes às dos demais pacientes críticos. Em caso de distúrbios eletrolíticos importantes, fórmulas especializadas 
devem ser consideradas. 

c) Recomenda-se o uso de fórmula imunomoduladora como suplemento ou nutrição enteral, tanto no período pré-operatório 
quanto no pós-operatório, para pacientes a serem submetidos a cirurgia de grande porte por câncer do trato gastrointestinal 
ou de cabeça e pescoço, especialmente aqueles com diagnóstico de desnutrição. 

d) O uso de nutrição enteral precoce no pós-operatório de cirurgias do trato gastrointestinal não aumenta o risco de deiscência 
de anastomose. 

e) A administração de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) é recomendada para pacientes com cirrose, como forma 
de prevenir ou tratar a encefalopatia. 

 
30 - Em relação à presença de diarreia em terapia nutricional de pacientes críticos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A diarreia no paciente crítico pode ser causada por diversos fatores isolados ou pela associação de vários deles 
simultaneamente. Entre as principais causas, têm sido destacadas as seguintes: medicamentos, infecções, 
incluindo o Clostridium difficile, as próprias doenças de base e fatores relacionados à dieta enteral. 

2. Estudos têm demonstrado associação entre diarreia e carboidratos pobremente absorvidos, conhecidos pelo 
acrônimo FODMAP, devido à elevada osmolaridade e rápida fermentação pelas bactérias intestinais. 

3. Para os doentes críticos, as evidências são insuficientes para suportar o uso rotineiro de fibras (solúvel ou 
insolúvel) em fórmulas enterais. Porém, em pacientes com diarreia persistente que estejam hemodinamicamente 
compensados e não tenham dismotilidade, o uso de fibras solúveis pode ser considerado. 

4. Devido à variedade de definições de diarreia na literatura, a incidência relatada é ampla e sugere-se que a nutrição 
enteral seja interrompida automaticamente em caso de diarreia, para evitar desequilíbrios hidroeletrolíticos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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31 - As Diretrizes Brasileiras de Terapia Nutricional envolvem um conjunto de recomendações desenvolvidas de maneira 
sistemática para auxiliar profissionais de saúde na tomada de decisões sobre qual a melhor intervenção nutricional 
para resolver um problema clínico específico. Em relação à seleção de fórmulas em terapia nutricional e nutrientes 
especiais para pacientes críticos, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Formulações enterais imunomoduladoras não devem ser utilizadas rotineiramente em UTI. 
2. O uso de glutamina enteral em pacientes traumatizados e queimados pode ser considerado. 
3. O uso de fórmula enteral com ômega 3 e antioxidantes está indicado em pacientes com síndrome de angústia 

respiratória aguda (SDRA). 
4. O uso de probióticos pode ser indicado em doentes críticos selecionados, desde que não haja imunossupressão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
32 - Os distúrbios genéticos metabólicos são traços herdados que resultam na ausência ou na redução da atividade de 

uma enzima específica ou de algum cofator e exigem, muitas vezes, cuidados nutricionais específicos. Em relação aos 
distúrbios genéticos metabólicos, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A homocistinúria clássica necessita de restrição de metionina e suplementação de L-cisteína, folato e vitamina 
B12 na alimentação, a fim de evitar as complicações da doença. 

2. Na fenilcetonúria, a fenilalanina é metabolizada em tirosina devido à deficiência ou inatividade de fenilalanina 
hidroxilase. Dessa forma, deve ser instituída uma alimentação hipoproteica com suplementação de aminoácidos, 
exceto fenilalanina. 

3. A galactosemia é tratada com a restrição da ingestão de galactose por toda a vida. Dessa forma, alimentos com 
leite ou derivados em sua composição e comprimidos com lactose devem ser excluídos da alimentação, a fim de 
evitar as complicações da doença. 

4. A doença da urina do xarope de bordo ou leucinose resulta de um defeito na atividade enzimática e impede o 
metabolismo de aminoácidos aromáticos como leucina, isoleucina e valina. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
*33 - A avaliação do estado nutricional e metabólico corresponde ao começo, ao meio e ao fim de todas as ações nutricionais 

realizadas em indivíduos e populações saudáveis ou doentes. Ela identifica situações e condições associadas à 
seleção de alimentos, à ingestão, à absorção, ao metabolismo e à excreção de nutrientes. Nesse contexto, os métodos 
de avaliação são caracterizados como: 

 

a) história nutricional global, que inclui dados clínicos, cirúrgicos, familiares, atividade e capacidade física, apetite e peso, 
saúde oral e função gastrointestinal, estado socioeconômico, condição psicológica e psiquiátrica e uso de medicamentos 
atuais. 

b) método dietético, que abrange informações sobre o local de aquisição de alimentos, de realização de refeições, do 
responsável pela compra e preparo dos alimentos, de hábitos e padrões alimentares atuais e passados, forma de preparo 
dos alimentos, consumo de lanches, uso de dietas da moda, preferências e aversões alimentares. 

c) exame físico nutricional, que deve abranger avaliação do índice de massa corporal, de circunferências e força de preensão 
das mãos. 

d) métodos de avaliação da composição corporal, que envolvem principalmente avaliação de dobras cutâneas, bioimpedância 
elétrica, DEXA, tomografia computadorizada e ressonância magnética. 

e) método bioquímico, que envolve a avaliação de indicadores de concentrações proteicas e viscerais, de reservas proteicas 
somáticas, de metabolismo proteico, de resposta inflamatória e imunológica, de lipídios, vitaminas, minerais, anemia, 
função hepática, pancreática, renal e tireoidiana, coagulação sanguínea, hidratação e equilíbrio acidobásico. 

 
34 - Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018, é INCORRETO afirmar: 
 

a) De acordo com a recomendação do Institute of Medicine, a ingestão de lipídios deve ser entre 20 e 35% do total de calorias, 
com maior oferta de ácidos graxos monoinsaturados e poli-insaturados. 

b) O perfil lipídico comumente encontrado em indivíduos com diabetes consiste em hipertrigliceridemia e redução do HDL-c. 
É recomendada uma dieta balanceada, com quantidades adequadas de vegetais, mas é necessária a ingestão de 2 g ao 
dia de fitosteróis, para a redução média de 10 a 15% do LDL-c. 

c) A ingestão excessiva de etanol (> 30 g/dia) associada à alteração da homeostase glicêmica, elevação da resistência à 
insulina, hipertrigliceridemia e pressão arterial pode ser fator de risco para acidente vascular cerebral. 

d) Para adultos, nas doenças agudas em que há hiperglicemia e cetose, é recomendada a ingestão de 45 a 50 g de 
carboidratos a cada 3 a 4 horas, para evitar cetoacidose. A necessidade calórica do paciente hospitalizado com diabetes 
mellitus varia de 25 a 35 calorias por dia. 

►e) Para indivíduos com doença renal diabética (com albuminúria e/ou taxa de filtração glomerular reduzida estimada), a 
proteína dietética deve ser mantida na dose diária recomendada de 0,6 g por kg de peso corporal/dia. 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 

  



10/15 

 

35 - A ingestão proteica em indivíduos com diabetes e doença renal crônica não dependentes de terapia renal substitutiva, 
segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018, deve ser em torno de: 

 

a) 0,6 g/kg/dia. 
►b) 0,8 g/kg/dia. 
c) 1,0 g/kg/dia. 
d) 1,2 g/kg/dia. 
e) 1,5 g/kg/dia. 

 
36 - Conforme a I Diretriz sobre consumo de gorduras e saúde cardiovascular, considere as seguintes recomendações: 
 

1. Substituir ácidos graxos saturados da dieta por MUFA deve ser recomendado para otimizar a redução dos níveis 
plasmáticos de LDL-c. 

2. Substituir ácidos graxos saturados da dieta por MUFA pode ser recomendado para melhorar o controle da pressão 
arterial. 

3. Substituir ácidos graxos saturados da dieta por MUFA, perfazendo 10% da energia total, pode ser recomendado 
para reduzir o risco cardiovascular. 

4. Substituir ácidos graxos saturados da dieta por MUFA pode ser recomendado para melhorar a sensibilidade à 
insulina e reduzir o risco de diabetes mellitus. 

São recomendações para consumo de produtos ricos em MUFA: 
 

a) 2, 3 e 4 apenas. 
►b) 1, 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
e) 1 e 2 apenas. 

 
*37 - O cuidado nutricional é um grupo de atividades que possibilitam a identificação das necessidades nutricionais e a 

prestação de cuidados para atender às necessidades nutricionais. O diagnóstico nutricional inclui problema, etiologia 
e sinais e sintomas. A respeito do assunto, considere os seguintes diagnósticos: 

 

1. Perda de peso involuntária relacionada à ingestão de calorias inferior ao gasto energético, evidenciada pela 
redução de 6 kg em 15 dias. 

2. Necessidade de nutrientes aumentada, relacionada à demanda por energia, e de proteínas aumentada, evidenciada 
pelas baixas concentrações de albumina. Ingestão excessiva de líquidos relacionada à ingestão superior à 
capacidade do corpo em excretar os líquidos em excesso, evidenciada pelas baixas concentrações de Na+. 

3. Acesso limitado ao alimento relacionado à inabilidade para adquirir alimentos, evidenciada pela desnutrição. 
4. Função gastrointestinal alterada, relacionada à incapacidade para tolerar determinados alimentos, evidenciada 

pela dor gastrointestinal aguda enquanto come. 
São diagnósticos nutricionais descritos nesse padrão: 

 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 5 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 4 e 5 apenas. 
e) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
38 - Conforme a Sistematização do Cuidado de Nutrição, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A avaliação subjetiva global baseia-se num questionário que inclui parâmetros da história e do exame físico 
nutricional. O instrumento é útil para identificar desnutridos com aumento de risco de complicações. 

2. Para o desenvolvimento prático do planejamento, é necessário definir o tipo de intervenção e considerar os 
conteúdos da intervenção, como: adequar macronutrientes e micronutrientes; planejar as refeições; utilizar a lista 
de substituição de alimentos; avaliar a necessidade de indicação de suplementos e complementos alimentares. 

3. A MAN é um instrumento rápido, econômico, não invasivo e indicada para uso em hospitais ou instituições de 
longa permanência para idosos. Recomenda-se, principalmente, seu uso para idosos ambulatoriais ou em 
domicílio. 

4. Para a execução da intervenção de nutrição, são necessárias as seguintes ações: desenvolver o plano de nutrição 
em conjunto com o paciente; definir mudanças comportamentais; elaborar e registrar a prescrição dietética e as 
anotações do cuidado nutricional. 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
39 - Enquadra-se no tratamento nutricional na insuficiência cardíaca, EXCETO: 
 

a) aumento da ingestão de cereais integrais. 
b) evitamento de bebidas alcoólicas e tabagismo. 
c) perda ou manutenção do peso corporal adequado. 
►d) restrição de sódio da dieta a < 1 grama/dia. 
e) suplementação de magnésio e tiamina. 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas.  
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40 - No tratamento nutricional clínico para hemodiálise, a recomendação de energia é de: 
 

a) 20 Kcal/kg peso corporal ideal/dia. 
b) 25 Kcal/kg peso corporal ideal/dia. 
c) 30 Kcal/kg peso corporal ideal/dia. 
►d) 35 Kcal/kg peso corporal ideal/dia. 
e) 40 Kcal/kg peso corporal ideal/dia. 

 

 
41 - A recomendação de sódio e potássio para pacientes em diálise peritoneal, respectivamente, é de: 
 

►a) 2 a 4 g/dia e 3 a 4 g/dia. 
b) 2 a 3 g/dia e 2 a 4 g/dia. 
c) 1 a 3 g/dia e 1 a 2 g/dia. 
d) 1 a 2 g/dia e 2 a 3 g/dia. 
e) 1 a 2 g/dia e 1 a 3 g/dia. 

 

 
*42 - Quanto às recomendações para o consumo de produtos ricos em ácido graxo ômega-3, segundo a I Diretriz sobre 

consumo de gorduras e saúde cardiovascular, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Suplementação com ômega-3 marinho (2-5 g/dia) deve ser recomendada para hipertrigliceridemia grave, com risco 
de pancreatite, refratária a medidas não farmacológicas e tratamento medicamentoso. 

2. Pelo menos duas refeições à base de peixe por semana, como parte de uma dieta saudável, devem ser 
recomendadas para diminuir o risco cardiovascular. Tal recomendação é particularmente dirigida a indivíduos de 
alto risco. 

3. Suplementação com ômega-3 marinho (~3 g/dia) pode ser recomendada para diminuir o risco cardiovascular em 
indivíduos de risco baixo a moderado que não consomem duas refeições à base de peixe por semana. 

4. Suplementação com ômega-3 marinho (~2 g/dia) pode ser recomendada para diminuir o risco cardiovascular em 
indivíduos de alto risco, como os sobreviventes de infarto do miocárdio ou insuficiência cardíaca sistólica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
43 - Segundo a Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional no Paciente Grave (2018), identifique como verdadeiras (V) ou 

falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Ainda não existe consenso quanto às características a serem reconhecidas nos pacientes críticos para o 
diagnóstico da desnutrição. Biomarcadores tradicionalmente associados à desnutrição, como a albumina, a pré-
albumina e a transferrina, possuem restrições, pois poderiam refletir a inflamação ou o estado agudo da doença 
crítica. 

(   ) Estabelecer a meta energética é um passo fundamental para implementar a TN em pacientes críticos, uma vez que 
tanto a hipoalimentação quanto a hiperalimentação podem levar a complicações graves nesses pacientes. 

(   ) Recomenda-se que pacientes desnutridos prévios ou de alto risco nutricional não recebam nutrição 
hipocalórica/trófica, desde que exista tolerância gastrintestinal. 

(   ) Para o paciente crítico, recomenda-se iniciar com uma oferta energética mais baixa, cerca de 15 a 20 kcal/kg/dia, 
e progredir para 25 a 30 kcal/kg/dia após o quarto dia do paciente em recuperação. 

(   ) Para pacientes críticos, sugere-se a manutenção da cabeceira do leito entre 35º e 40º de todos os pacientes 
intubados e recebendo nutrição enteral. Nos casos em que esse grau de elevação seja contraindicado, considerar 
a tentativa de elevar a cabeceira do leito ao máximo permitido. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V – V. 
b) F – V – F – V – V. 
c) F – V – F – F – V. 
d) V – F – V – F – F. 
►e) V – V – V – V – F. 

 
44 - A suplementação com EPA e DHA pode ser recomendada para hipertrigliceridemia leve e moderada. Segundo a 

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), é correto afirmar que a 
suplementação com EPA e DHA para hipertrigliceridemia leve e moderada deve ser de: 

 

a) 1 a 6 gramas ao dia. 
►b) 1 a 5 gramas ao dia. 
c) 1 a 4 gramas ao dia. 
d) 1 a 3 gramas ao dia. 
e) 1 a 2 gramas ao dia. 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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**45 - Apesar do nível de evidência baixo, segundo a Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional no Paciente Grave (2018), 
a recomendação da oferta proteica ideal para paciente crítico deve ser de: 

 

a) 2 a 2,5 gramas/kg/dia. 
►b) 1,5 a 2 gramas/kg/dia. 
c) 1,0 a 1,5 grama/kg/dia. 
d) 1,0 a 1,2 grama/kg/dia. 
e) 0,8 a 1,0 grama/kg/dia. 
 

*46 - Segundo a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão, considere as seguintes modificações no peso corporal e na ingestão 
alimentar e seus efeitos sobre a pressão arterial: 

 

1. Controle do peso: 20-30% de diminuição da pressão arterial para cada 15% de perda ponderal. 
2. Padrão alimentar: redução de 6,7/3,5 mmHg na pressão arterial ao adotar a dieta DASH. 
3. Moderação no consumo de álcool: redução de 3,31/2,04 mmHg com a redução de 3-6 para 1-2 doses de álcool/dia. 
4. Redução de 2 a 7 mmHg na PAS e de 1 a 3 mmHg na PAD com redução progressiva de 2,4 a 1,5 g sódio/dia, 

respectivamente. 
 

É/São modificação(ões) que impacta(m) a pressão arterial: 
 

a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 1, 3 e 4 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1 apenas. 

 
47 - Considerando a terapia nutricional em pacientes com condições psiquiátricas específicas, assinale a alternativa 

correta. 
 

►a) Em pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar, a ingestão de 1 a 3 g/dia de ômega-3 pode ser benéfica. 
b) Evidências científicas mostram que uma dieta isenta de glúten e lactose pode ser útil em pacientes com diagnóstico de 

transtorno autista. 
c) Pacientes com transtornos depressivos podem apresentar aumento ou redução do apetite. Para esses pacientes, a 

ingestão aumentada de arginina pode contribuir para o tratamento. 
d) A American Psychiatric Association recomenda a ingestão de ômega-3 na terapia nutricional de alguns distúrbios 

psiquiátricos. No caso de suplementação de ômega-3, deve-se ressaltar a importância de utilizá-lo em horários distantes 
do horário de refeições contendo gorduras. 

e) Alterações genéticas podem contribuir para redução da produção de serotonina e outros neurotransmissores. Se houver 
defeito genético na enzima metilenotetra-hidrofolato redutase (MTHFR), há necessidade de suplementação de folato na 
forma não metilada. 

 
48 - O transplante de células hematopoiéticas (TCH) é realizado para o tratamento de certos cânceres hematológicos. Sobre 

esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) As células-tronco utilizadas no TCH são provenientes de medula óssea, sangue periférico ou sangue do cordão umbilical. 
b) Medicamentos imunossupressores utilizados no TCH podem afetar adversamente o estado nutricional. As toxinas de 

imunossupressão contribuem para o aparecimento de náuseas, êmese, anorexia e mucosite oral e esofágica. 
►c) No transplante alogênico, as células-tronco do próprio indivíduo são utilizadas, com o objetivo de reestabelecer a função 

das células-tronco hematopoiéticas após administração de elevadas doses de quimioterapia. 
d) Na prescrição de dieta neutropênica, recomenda-se evitar a ingestão de alimentos crus ou bebidas não pasteurizadas, 

assim como deve-se dar tratamento especial a utensílios e armazenamento de alimentos em temperaturas apropriadas. 
e) A doença do enxerto versus hospedeiro (DEVH) crônica pode desenvolver-se em até 3 meses após o transplante, podendo 

afetar a mucosa oral (ulcerações, estomatite) e o trato gastrointestinal (refluxo, diarreia, anorexia). 
 
49 - Doença de Crohn, infarto mesentérico e doença maligna são as principais causas das ressecções intestinais. 

Considerando as modificações fisiológicas e nutricionais após a realização de cirurgias intestinais, assinale a 
alternativa correta. 

 

►a) A perda de 70 a 75% do intestino delgado geralmente resulta na síndrome do intestino curto, situação clínica que 
compromete tanto a absorção de macro quanto de micronutrientes. 

b) Triglicerídeos de cadeia média (TCM) contribuem para o fornecimento de aporte energético adequado, entretanto não se 
recomenda sua utilização em ressecções intestinais. 

c) Quanto mais grave a doença de base que levou à ressecção, mais lenta será a progressão da dieta. Refeições com 
volumes reduzidos, ofertadas poucas vezes ao dia (3 vezes), são recomendadas. 

d) Em pacientes com síndrome do intestino curto, deve-se maximizar o uso de dieta via oral e parenteral, com o objetivo de 
manter o trofismo intestinal. 

e) Procedimentos cirúrgicos intestinais podem causar supercrescimento bacteriano no intestino grosso, também conhecido 
como “síndrome da alça cega”. 

 

 
** Questão com resposta alterada. 
 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

50 - Ao longo do tratamento da doença oncológica, devido ao elevado estresse metabólico e oxidativo, muitos pacientes 
evoluem para um quadro crítico, necessitando de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Acerca da avaliação 
nutricional e terapia nutricional em pacientes oncológicos adultos críticos, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Recomenda-se a utilização das seguintes ferramentas de triagem e avaliação nutricional: Nutritional Risk 
Screening (NRS 2002), Avaliação Subjetiva Global (ASG), ASG-PPP e Índice de Prognóstico Nutricional (IPN). 

(   ) Para alguns pacientes com trato digestório parcialmente funcionante, a nutrição enteral trófica (de 10 a 20 ml/h) 
está indicada para manter a integridade da mucosa intestinal, evitando a translocação bacteriana. A maior oferta 
de nutrientes será via parenteral. 

(   ) Considerando a Terapia Nutricional Enteral (TNE), fórmulas imunomoduladoras com arginina, ômega-3 e 
glutamina não devem ser utilizadas rotineiramente em pacientes oncológicos críticos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F. 
►b) V – V – V. 
c) F – V – F. 
d) F – F – V. 
e) V – V – F. 

 

 
 

 

Paciente V.J.A., 71 anos, sexo masculino, diagnosticado com câncer de esôfago. Há dois meses começou a apresentar dor 
ao se alimentar, principalmente na ingestão de alimentos sólidos. Queixa-se, ainda, de vômitos pós-prandiais e “dor no 
peito”. Apresentou perda ponderal de 9 kg em relação ao peso habitual nesse período, tendo perdido 4 kg apenas no último 
mês. Atualmente, consegue ingerir aproximadamente 30% do consumo habitual. O paciente é internado para estadiamento 
da doença, planejamento e início do tratamento médico. 
 

Dados antropométricos: 
Peso usual: 60 kg 
Peso atual: 45 kg 
Altura: 1,66 m 

 

Considerando que o trato gastrointestinal está funcionante e pode ser utilizado, conforme informações da equipe médica, 
faça o que se pede: 
 

a) O paciente apresenta dor ao se alimentar, um sintoma comum em casos de câncer de esôfago, conhecido como odinofagia. 
Cite ao menos 4 intervenções na conduta terapêutica nutricional para esse paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
b) Qual a pontuação do paciente na Triagem Nutricional – NRS 2002? Qual a classificação da Triagem Nutricional?  

 

 

 
c) Defina o nível de assistência de nutrição para esse paciente.  

 

 
  

Questão Discursiva 01 

Limite mínimo 
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d) O paciente tem indicação de início de algum tipo de Terapia Nutricional? Se sim, explique o motivo e qual a via de acesso ideal 
dessa terapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paciente A.F.R., sexo masculino, 59 anos, interna-se na Unidade de Terapia Intensiva do Complexo Hospital de Clínicas – 
Universidade Federal do Paraná (CHC/UFPR) com quadro de lesão por pressão grau III infectada, associada a sepse de foco 
cutâneo. Paciente com história de sequela de acidente vascular isquêmico com hemiplegia à esquerda, porém sem demais 
comorbidades. No momento, o paciente encontra-se em ventilação mecânica e hemodinamicamente compensado. 
Apresentando piora dos níveis séricos de creatinina e ureia, caracterizando uma lesão renal aguda (LRA), ele é avaliado 
pela equipe de nefrologia, que não indica terapia renal substitutiva (TRS). Paciente já com sonda nasoenteral, aguardando 
início da terapia nutricional enteral. 

Que recomendação (meta) calórica e proteica é preconizada pela Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional no Paciente Grave 
(2018) para o adulto crítico com LRA?  

 

 

 

 

 

 
 

 

J.A.S., sexo feminino, 58 anos, admitida na Unidade de Cardiologia com queixa de fadiga, dispneia e edema em membros 
superiores e inferiores, sendo diagnosticada com insuficiência cardíaca grave descompensada. O tratamento foi iniciado 
com altas doses de diurético. Foi avaliada pelo nutricionista clínico, que identificou peso atual seco de 55 kg, altura 1,60 m 
e IMC 21,48. Em seguida, o profissional calculou as necessidades energéticas de líquidos e sódio para J.A.S. Considerando 
o estabelecido em MAHAN, L.K. Escott-Stump, S. (2013), quanto de calorias, líquidos e sódio deve conter a dieta da 
paciente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questão Discursiva 02 

Questão Discursiva 03 

Limite máximo 

Limite máximo 

Limite máximo 
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ANEXO 1 – TRIAGEM NUTRICIONAL – Nutritional Risk Screening NRS 2002 
 
 

Triagem Nutricional – Instrumento NRS 2002 (Nutritional Risk Screening) 

Parte 1 – Triagem Nutricional 

 SIM NÃO 

IMC < 20,5 Kg/m²   

Houve perda de peso nos últimos 3 meses?   

Houve diminuição da ingestão de alimentos na última semana?   

Paciente tem doença grave, mau estado geral ou em UTI?   

►Quando a resposta for “sim” para qualquer questão, continue e preencha a parte 2 
►Se a resposta for não para todas as questões, reavalie o paciente semanalmente. 

Parte 2 – Triagem de Risco Nutricional 

Estado Nutricional 

Ausente 
(Pontuação 0) 

Estado nutricional normal 

Leve  
(Pontuação 1) 

Perda de peso maior que 5% em 3 meses ou ingestão alimentar menor que 50 a 70% 
das necessidades normais na última semana 

Moderado 
(Pontuação 2) 

Perda de peso maior que 5% em 2 meses ou IMC entre 18,5 -20,5 kg/m2 + condição 
geral comprometida ou ingestão alimentar entre 25 a 60% das recomendações na 
última semana 

Grave  
(Pontuação 3) 

Perda de peso maior que 5% em 1 mês (>15% em 3 meses) ou IMC < 18,5  + condição 
geral comprometida ou ingestão alimentar entre 0 e 25 % das recomendações na 
última semana 

Gravidade da doença (Efeito do estresse metabólico no aumento das necessidades nutricionais) 

Ausente 
(Pontuação 0) 

Necessidades nutricionais normais 

Leve  
(Pontuação 1) 

Fratura de quadril, pacientes crônicos com complicações agudas: cirrose, doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), hemodiálise crônica, diabetes e câncer 

Moderado 
(Pontuação 2) 

Cirurgia abdominal de grande porte, acidente vascular cerebral (AVC), doenças 
malignas hematológicas (leucemia e linfomas), pneumonia grave  

Grave  
(Pontuação 3) 

Trauma craniano, Transplantes de medula óssea, pacientes em cuidados intensivos 
(Apache >10) 

Pontuação: (estado nutricional) + (pontuação gravidade da doença) = Escore total ______ pontos 
 
Para calcular o escore total: A. Encontre o Escore (de 0 a 3) para o estado nutricional e para a gravidade da 
doença (escolha apenas a variável de maior pontuação). B. Some os dois escores para obter o escore total. 
C. Se o paciente apresentar idade >70 anos, adicione 1 ponto ao escore total, para ajustar a fragilidade dos 
idosos 

Escore total igual ou maior que 3: O paciente está em risco nutricional e o cuidado nutricional deve ser 
iniciado. 

Escore total menor que 3: No momento o paciente não apresenta risco nutricional e deve ser reavaliado 
semanalmente. Porém, se o paciente tem indicação de cirurgia de grande porte, deve-se considerar planos 
de cuidados nutricionais para evitar riscos associados. 

 

 

 


