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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – 

AEBES 
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL 
 

EDITAL HEVV Nº 01/2019 
 

NUTRIÇÃO 
 
01) O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é o documento utilizado 
para esclarecimento e anuência do paciente convidado a participar de uma 
pesquisa clínica. O TCLE deve conter, obrigatoriamente:  
 

A) explicitação da garantia de indenização do paciente diante da análise social 
da família em casos de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 
B) explicitação ao paciente participante da pesquisa clínica que o recebimento 
de uma via do TCLE é facultativo. 
C) apenas uma via, rubricada em todas as suas páginas e assinadas, ao seu 
término, pelo paciente convidado a participar da pesquisa, ou por seu 
representante legal, assim como pelo cirurgião pesquisador responsável, 
devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. 
D) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das 
estratégias mais apropriadas à cultura, condição socioeconômica e autonomia 
dos convidados a participar da pesquisa. 
E) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a 
participar da pesquisa ou retirar seu consentimento apenas na fase inicial da 
pesquisa. 
 
02) Devem ser submetidos para análise de um Comitê de ética em pesquisa com 
seres humanos: 
 
A) projetos que propõem análise dados disponíveis no DATASUS. 
B) projetos que propõem realizar metanálise de estudos publicados. 
C) projetos que visam revisão sistemática da literatura científica. 
D) projetos que envolvam análise de dados de pacientes de prontuário médico. 
E) projetos que propõem uma revisão integrativa. 
 
03) Documento elaborado em linguagem acessível para os menores de idade ou 
para os legalmente incapazes, por meio do qual, explicitarão sua anuência em 
participar de uma pesquisa clínica: 
 
A) Termo de consentimento livre e esclarecido. 
B) Termo de sigilo. 
C) Termo de assentimento. 
D) Termo de confidencialidade. 
E) Termo de anuência. 
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04) Para o Comitê de ética em pesquisa com seres humanos, a concordância de 
um hospital para participação como local de realização de uma pesquisa clínica 
é representada pelo documento: 
 
A) Termo de consentimento livre e esclarecido. 
B) Termo de sigilo. 
C) Termo de assentimento. 
D) Termo de confidencialidade. 
E) Termo de anuência. 
 
05) Complete a sentença:  
 
A _______________ é um sistema eletrônico oficial criado pelo Governo Federal 
para sistematizar o recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam seres 
humanos nos Comitês de Ética em todo o país.  
 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna acima de forma que a torne 
verdadeira. 
 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Secretaria de Estado da Saúde. 
C) Plataforma Brasil. 
D) Associação Nacional de Ética em Pesquisa. 
E) Plataforma Lattes. 
 
06) Segundo a resolução CNS 466/12, o que é um protocolo de pesquisa? 
 
A) conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus 
aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, 
à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. 
B) documento que apresenta os resultados após o encerramento da pesquisa. 
C) documento que apresenta fatos relevantes e resultados parciais do 
desenvolvimento da pesquisa. 
D) conjunto de documentos que contemplam o depósito do projeto de conclusão 
de curso do pesquisador. 
E) conjunto de documentos contemplando apenas a descrição da pesquisa em 
seus aspectos fundamentais. 
 
07) A Norma Operacional 001 de 30 de dezembro de 2013 dispõe: 
 
A) a organização e funcionamento do Ministério da Saúde. 
B) sobre os procedimentos para submissão da pesquisa envolvendo seres 
humanos ao CEP/CONEP. 
C) apenas sobre os procedimentos de acompanhamento da pesquisa 
envolvendo seres humanos ao CEP/CONEP. 
D) a organização e funcionamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 
E) apenas sobre os procedimentos de avaliação da pesquisa envolvendo seres 
humanos ao CEP/CONEP . 
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08) Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo. 
 
De acordo norma operacional 001/13, todos protocolos de pesquisa devem 
conter: 
( ) Folha de rosto: todos os campos devem ser preenchidos, datados e 
assinados, com identificação dos signatários; 
(  ) Declaração de compromisso do paciente, devidamente assinada, de anexar 
os resultados da pesquisa na Plataforma Brasil, garantindo o sigilo relativo às 
propriedades intelectuais e patentes industriais; 
(  ) Orçamento financeiro: detalhar os recursos, fontes e destinação; forma e 
valor da remuneração do pesquisador; apresentar em moeda nacional ou, 
quando em moeda estrangeira, com o valor do câmbio oficial em Real, obtido no 
período da proposição da pesquisa. 
(  ) Projeto de pesquisa original na íntegra. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
A) V - F - F - F. 
B) V - F - V - V. 
C) V - V - F - V. 
D) F - V - V - F. 
E) F - V - V - F. 
 
09) De acordo com a lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, os recursos do 
Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como: (...). Assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta. 
B) fundo de reservas para ações de saneamento básico, serviços de saúde nos 
municípios, estados e Distrito Federal. 
C) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo 
e aprovados pelo Congresso Nacional. 
D) investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 
E) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 
municípios, estados e Distrito Federal. 
 
10) A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. São objetivos e 
atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS, EXCETO: 
 
A) participação no desenvolvimento infanto juvenil em saúde, educação e 
saneamento básico. 
B) a vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
C) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido e do 
trabalho. 
D) o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico. 
E) a participação na formulação da política e na execução de ações de 
saneamento básico. 
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11) O Pacto pela Saúde divulgado em 2006 através da portaria nº 399 foi 
constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos 
de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País 
e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. 
Sobre as prioridades do Pacto Pela Vida e seus objetivos para 2006 assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) atenção básica à saúde: consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 
Família como modelo de atenção básica à saúde como centro ordenador das 
redes de atenção à saúde do SUS. 
B) mortalidade infantil e materna: reduzir a mortalidade materna, infantil 
neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias. 
C) câncer de colo de útero e de mama: contribuir para a redução da mortalidade 
por câncer de colo do útero e de mama. 
D) saúde do idoso: implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 
buscando a atenção integral. 
E) câncer de próstata: contribuir para a redução da mortalidade por câncer de 
próstata. 
 
12) O pacto em defesa do Sistema Único de Saúde - SUS deve se firmar através 
de iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um movimento que 
retoma a Reforma sanitária Brasileira; a promoção da cidadania como estratégia 
de mobilização social e a garantia de financiamento de acordo com as 
necessidades do Sistema. São Ações do Pacto em Defesa do SUS, EXCETO: 
 
A) estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais 
do SUS. 
B) ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em 
especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania. 
C) articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da 
cidadania, tendo a questão da saúde como um direito. 
D) descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as 
Comissões Intergestores Bipartite. 
E) elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. 
 
13) Conforme a portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, um dos princípios 
gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde – SUS é o 
financiamento de custeio com recursos federais constituído, organizados e 
transferidos em blocos de recursos. O uso dos recursos federais para o custeio 
fica restrito a cada bloco, atendendo as especificidades previstas nos mesmos, 
conforme regulamentação específica. O financiamento para a Gestão do 
Sistema Único de Saúde deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, 
sendo composto pelos seguintes sub-blocos, EXCETO:  
 
A) planejamento e orçamento. 
B) campanhas de vacinação. 
C) regionalização. 
D) participação e controle social. 
E) incentivo à implementação de políticas específicas. 
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14) De acordo com a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é competência da 
direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS: 
 
A) organização e coordenação do sistema de informação de saúde. 
B) elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de 
conformidade com o plano de saúde. 
C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
D) elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 
E) definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de 
fiscalização das ações e serviços de saúde. 
 
15) De acordo com a lei nº 6.259 de 1975, sobre a notificação compulsória às 
autoridades sanitárias dos casos suspeitos ou confirmados de doenças, é 
CORRETO afirmar: 
  
A) recebida a notificação, a autoridade sanitária deverá decidir se é pertinente 
proceder com a investigação epidemiológica. 
B) são de notificação compulsória: doenças que não impliquem em medidas de 
isolamento ou quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional 
C) a identificação de pacientes fora do âmbito médico sanitário em hipótese 
alguma poderá ser realizado. 
D) a notificação compulsória de caso de doenças não podem ter caráter de sigilo, 
obrigando neste sentido a divulgação imediata à população de risco. 
E) são de notificação compulsória: doenças constantes de relação elaborada 
pelo Ministério da Saúde, para cada Unidade da Federação, a ser atualizada 
periodicamente. 
 
16) A Resolução do CFN 599, de 25 de fevereiro de 2018, conhecida como 
Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, traz os princípios fundamentais 
da profissão e ao citar a “atenção nutricional prestada pelo nutricionista deve ir 
além do...” Marque a opção CORRETA: 
 
A) significado biológico da alimentação e considerar somente a dimensão 
cultural. 
B) significado simbólico da alimentação e considerar suas dimensões ambiental, 
econômico, cultural e político. 
C) significado biológico da alimentação e considerar suas dimensões ambiental, 
cultural, econômica, política, psicoafetiva, social e simbólica. 
D) significado simbólico da alimentação e considerar suas dimensões cultural, 
psicoafetiva, social, econômica e política. 
E) significado biológico da alimentação e considerar as dimensões econômicas 
e culturais. 
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17) No mercado de trabalho atual, encontramos uma pessoa com mais de uma 
formação. No Código de Ética, no artigo 21 esclarece sobre a identificação do 
profissional nutricionista através do nome, número de inscrição no Conselho 
Regional de Nutricionista de sua respectiva jurisdição. Considerando o parágrafo 
único deste artigo, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) no caso de possuir outras profissões, o nutricionista pode apresenta-las, 
desde que evidencie que são atuações distintas e que não configuram nova área 
ou especialidade do nutricionista. 
B) no caso de possuir outras profissões, o nutricionista pode apresentá-las e 
desenvolver atividades conjuntas, sem causar qualquer dano ético. 
C) no caso de possuir outras profissões, o nutricionista pode apresentá-las e 
desenvolver atividades conjuntas, porem informando ao seu cliente os limites de 
cada profissão. 
D) no caso de possuir outras profissões, o nutricionista pode apresentá-las, 
desde que evidencie que são atuações distintas, considerando a legislação que 
seja mais pertinente. 
E) no caso de possuir outras profissões, o nutricionista pode apresentá-las, 
desde que evidencie que configuram nova área ou especialidade do 
nutricionista. 
 
18) No Capítulo II, em que o Código orienta sobre as relações interpessoais que 
ocorrem durante o exercício profissional. Em relação a este capitulo marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) é direito do nutricionista denunciar, nas instâncias competentes, atos que 
caracterizem agressão, assedio, humilhação, discriminação (...), contra si ou 
qualquer pessoa. 
B) é vedado ao nutricionista praticar atos que caracterizem agressão, assédio, 
humilhação, (...) por qualquer motivo contra qualquer pessoa. 
C) é dever do nutricionista fazer uso do poder ou posição hierárquica de forma 
justa, respeitosa, evitando atitudes opressoras e conflitos nas relações, não se 
fazendo valer da posição em benefício próprio ou de terceiros. 
D) a conexão durante o exercício profissional considera as relações entre 
nutricionistas, entre nutricionistas e outros profissionais (de saúde ou não), 
pacientes, clientes, usuários, estudantes, empregadores, empregados, 
representantes de entidades de classe e demais sujeitos. 
E) é direito do nutricionista manifestar publicamente posições depreciativas ou 
difamatórias sobre a conduta de nutricionistas ou de outros profissionais. 
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19) As dúvidas mais frequentes entre os profissionais nutricionistas com relação 
a conduta e prática profissionais diz respeito ao atendimento presencial. Com 
base no Capitulo III, marque a opção INCORRETA: 
 
A) é direito do nutricionista ter acesso a informações referentes a indivíduos e 
coletividades sob sua responsabilidade profissional que sejam essenciais para 
subsidiar sua conduta técnica. 
B) é de escolha do nutricionista realizar em consulta presencial ou não a 
avaliação e o diagnostico nutricional de indivíduos sob sua responsabilidade 
profissional. 
C) a orientação nutricional e acompanhamento podem ser realizados de forma 
não presencial. 
D) é dever do nutricionista respeitar os limites do seu campo de atuação, sem 
exercer atividades privativas de outros profissionais. 
E) é vedado ao nutricionista atribuir a nutrientes, alimentos, produtos 
alimentícios, suplementos nutricionais e fitoterápicos propriedades ou benefícios 
à saúde que não possuam. 
 
20) No Capítulo IV do Código de Ética, temos as orientações sobre o uso dos 
meios de comunicação e informação na vida profissional do nutricionista. Marque 
a alternativa INCORRETA: 
 
A) é direito do nutricionista divulgar sua qualificação profissional, técnicas, 
métodos, protocolos, diretrizes, benefícios de uma alimentação para indivíduos 
ou coletividades saudáveis (...). 
B) é direito do nutricionista divulgar imagem corporal de si ou de terceiros, com 
autorização concedida por escrito, atribuindo resultados a produtos, 
equipamentos, técnicas, protocolos, pois podem não apresentar o mesmo 
resultado para todos e oferecer risco à saúde. 
C) é vedado ao nutricionista utilizar o valor de seus honorários, promoções e 
sorteios de procedimentos ou serviços como forma de publicidade e propaganda 
para si ou para seu local de trabalho. 
D) é dever do nutricionista ao divulgar orientações e procedimentos específicos 
para determinados indivíduos ou coletividades, o nutricionista deve informar que 
os resultados podem não ocorrer da mesma forma para todos. 
E) é direito do nutricionista utilizar os meios de comunicação e informação, 
pautando nos princípios fundamentais, nos valores essenciais e nos artigos 
previstos no Código, assumindo integral responsabilidade pelas informações 
emitidas. 
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21) Em um dos minieditoriais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a 
nutricionista Luiza Antoniazzi destaca as recomendações atuais de prevenção 
de eventos cardiovasculares. Com base nisso, marque a opção CORRETA: 
 
I - ingestão menor de 5 gramas de sal por dia; 
II - 30 a 45 gramas de fibras por dia; 
III - consumo regular de frutas secas e legumes amarelos por dia; 
IV - consumo diário regular de carne de porco e nozes sem sal; 
V - ingestão limitada de álcool; 
 
A) somente I, II e V estão corretas. 
B) somente a IV está correta. 
C) a opção II e V apresenta um erro. 
D) a opção I, IV e V estão incorretas. 
E) todas as opções estão corretas. 
 
22) Utilizando as informações que CUNHA et al nos fornece no artigo 
“Desnutrição energético – proteica na Insuficiência Renal Crônica” para fazer a 
correlação das colunas abaixo e depois marcar a sequência CORRETA: 
 
1 – energia (     ) 800 a 1000 mg/dia 
2 – oferta proteica. (     )1 a 3 g/dia. 
3 – fibras. (     ) 0,6 a 1,5 g/kg/dia. 
4 – sódio. (     ) 700 mg/dia. 
5 – potássio. (     ) 20 a 30 g/dia. 
6 – ferro. (     ) 250 a 500 mg/dia. 
7 – fosforo na fase dialítica. (     ) 1 a 3 g/dia. 
8 – fosforo na hemodiálise. (     ) 35 kcal/kg/dia. 

A) 1, 8, 3, 6, 5, 2, 4 e 7. 
B) 7, 4, 3, 6, 2, 5, 8 e 1. 
C) 5, 2, 6, 8, 3, 4, 7 e 1. 
D) 8, 4, 2, 7, 3, 6, 5 e 1. 
E) 7, 5, 6, 3, 8, 2, 4 e 1. 
 
23) No livro Educação Alimentar e Nutricional, as autoras discutem sobre 
comportamento alimentar e seus componentes, com base nisso, abaixo temos 
alguns fragmentos da definição de comer, marque a opção INCORRETA: 
 
A) envolve a seleção dos alimentos. 
B) envolve a ocasião da refeição. 
C) ingestão de nutrientes e calorias para manter o corpo funcionando 
D) rituais envolvidos durante a refeição. 
E) somente a ingestão de nutrientes e calorias para manter o corpo funcionando. 
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24) No mesmo livro, temos a discussão sobre a magia do poder na comunicação 
e o empowerment, com base nisso, correlacione as colunas abaixo dos fatores 
que influenciam a adesão dos pacientes as orientações alimentares e 
nutricionais e marque a alternativa INCORRETA: 
 
1 - relacionado com o cliente. 
2 - relacionado com o nutricionista. 
3 - relacionado com o ambiente. 
4 - relacionado com a orientação alimentar e nutricional. 

 
(   ) quantidade de mudança. 
(   ) continuidade com o mesmo conselheiro. 
(   ) grau de satisfação do cliente. 
(   ) condições de moradia. 
(   ) nível de ansiedade. 
(   ) tempo de espera. 
(   ) irregularidade na rotina. 
(   ) atitudes do pessoal de apoio. 

 
A) 2, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 3. 
B) 3, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 4. 
C) 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 
D) 4, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 3. 
E) 3, 1, 3, 4, 2, 2, 1, 3. 
 
25) Com relação aos inquéritos alimentares, associe as colunas e marque a 
CORRETA: 
 
1. métodos retrospectivos 
2. métodos prospectivos 
 
 
 
 
 

(    ) registro alimentar. 
(    ) recordatório alimentar. 
(    ) história alimentar. 
(    ) analise da duplicata de porções. 
(  ) questionário de frequência de 
consumo alimentar. 

A) 2, 1, 1, 2, 1. 
B) 2, 2, 1, 1, 1. 
C) 1, 2, 1, 2, 1. 
D) 2, 1, 2, 1, 2. 
E) 1, 1, 2, 2, 1. 
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26) Atualmente, o tema de sustentabilidade está em alta, e nós da Nutrição 
estamos envolvidos neste assunto pois se relaciona com aspectos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais da sociedade. Relacionado a isso, marque a 
alternativa INCORRETA sobre os requisitos básicos para o empreendimento 
humano sustentável: 

 
A) ser culturalmente aceito. 
B) ser socialmente justo. 
C) ser politicamente direito. 
D) ser economicamente viável. 
E) ser ecologicamente correta. 
 
27) O que significa a sigla ASG-PPP? 
 
A) avaliação Subjetiva Global Prévia. 
B) avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente. 
C) avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Profissional. 
D) avaliação Subjetiva Global. 
E) avaliação Subjetiva Global Pedido pelo Profissional. 
 
28) No Consenso Nacional de Nutrição Oncológica de 2015 em sua introdução 
retrata os dois distúrbios nutricionais mais frequentes em pacientes com câncer; 
com isso marque a opção INCORRETA: 
 
A) perda de peso e anemia. 
B) perda de cabelo e paladar. 
C) pele ressecada e desidratação. 
D) perda de peso e a desnutrição. 
E) disfagia e anemia. 
 
29) No Consenso Nacional de Nutrição Oncológica temos quadros de resumos 
sobre as diversas condutas com o paciente oncológico. Com relação as 
necessidades nutricionais para o paciente adulto em tratamento clínico, qual a 
alternativa CORRETA ao relacionarmos a recomendação proteica para o 
tratamento oncológico com estresse grave e repleção proteica: 
 
A) 1 a 1,2 g/kg/dia. 
B) 1,2 a 1,5 g/kg/dia. 
C) 1,5 a 2 g/kg/dia. 
D) 2 a 2,5 g/kg/dia. 
E) 2,5 a 3 g/kg/dia. 
 
30) Qual o objetivo que não faz parte da terapia nutricional no paciente adulto de 
acordo com o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica? 
 
A) prevenir a desnutrição e recuperar o estado nutricional. 
B) modular a resposta orgânica ao tratamento oncológico. 
C) evitar os efeitos adversos do tratamento oncológico. 
D) reduzir o tempo de internação hospitalar. 
E) melhorar a resposta imunológica. 
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31) Se pensarmos na conduta nutricional na neutropenia, qual a recomendação 
está INCORRETA: 
 
A) uso de probióticos a cada 15 dias. 
B) não consumir oleaginosas (castanhas, amêndoas, nozes). 
C) higienizar, antes do consumo, todas as frutas e verduras com sanitizantes. 
D) ingerir carnes e ovos bem cozidos. 
E) não consumir chás em sachês ou de folhas secas, nem fervidos. 
 
32) Marque a alternativa INCORRETA relacionada na conduta nutricional na 
saciedade precoce nos pacientes com sinais e sintomas causados pela terapia 
antineoplásica: 
 
A) evitar alimentos e preparações hiperlípidicas. 
B) aumentar a densidade calórica das refeições. 
C) utilizar ervas aromáticas e condimentos nas preparações. 
D) oferecer líquidos durante a refeição. 
E) aumentar o fracionamento da dieta e reduzir o volume por refeição, 
oferecendo de 6 a 8 refeições ao dia. 
 
33) RASLEN et al em seu artigo “Aplicabilidade dos métodos de triagem 
nutricional no paciente hospitalizado”, ela nos diz qual o padrão-ouro para 
realizar avaliação do estado nutricional, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) MUST – Malnutrition Universal Screening Tool. 
B) NRS-2002 – Triagem de Risco Nutricional 2002. 
C) HH-NAT – Hickson & Hill Tool – Nutritional Assessment Tool – Ferramenta de 
Avaliação Nutricional. 
D) SGA – Avaliação Subjetiva Global. 
E) URS – Undernutrition Risk Score – Escore de Risco de Desnutrição. 
 
34) Montera et al em seu artigo de revisão “O papel da vitamina D na Insuficiência 
Cardíaca” fez um quadro resumo sobre estudos relacionando a hipovitaminose 
D com a Insuficiência Cardíaca (IC), baseado nisso marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) pior função do miocárdio. 
B) aumento de morte por IC. 
C) alteração do metabolismo mineral. 
D) quanto menor os níveis de vitamina D melhor a performance no teste de 
caminhada por 6 minutos. 
E) pior desfecho clínico. 
 
35) Qual a forma mais ativa da vitamina D? 
 
A) 1,25 dihidroxivitamina D - calcitriol 1,25(OH)2D. 
B) 25-hidroxivitamina D – calcidiol, 25OHD. 
C) colecalciferol. 
D) ergocalciferol. 
E) paratormônio – PTH. 
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36) Marque a alternativa CORRETA após relacionar as colunas abaixo referente 
a classificação do status de vitamina D: 
 
STATUS 25(OH)D ng/ml 
1 – deficiência severa. (    ) > 30. 
2 – deficiência. (    ) < 20. 
3 – relativa insuficiência. (    ) > 150. 
4 – reservas adequadas. (    ) 20 a 30. 
5 – toxicidade. (    ) < 15. 

 
A) 1, 2, 3, 4, 5. 
B) 5, 4, 3, 2, 1. 
C) 3, 1, 5, 2, 4. 
D) 2, 3, 1, 4, 5. 
E) 4, 2, 5, 3, 1. 
 
37) Nos itens abaixo, temos os fatores que reduzem a biodisponibilidade do 
cálcio, que podem levar ao aumento dos níveis séricos de paratormônio (PTH), 
que estimula a reabsorção tubular de cálcio e a atividade da α – 1 hidroxilase 
nos rins; que resulta em aumento da síntese de 1,25(OH)2D e 
consequentemente em aumento da absorção intestinal de cálcio. Marque o fator 
INCORRETO: 
 
A) magnésio. 
B) excesso de proteínas. 
C) sódio. 
D) fitatos na dieta. 
E) oxalatos na dieta. 
 
38) Relacionar a coluna de enzimas com os produtos finais absorvidos e marque 
a alternativa correta: 
 

1 – lipase. (    ) purina e pirimidina básicas. 
2 – carboxipeptidase. (    ) glicose e galactose. 
3 – enteroquinase. (    ) dipeptídeos e tripeptídeos. 
4 – lactase. (    ) aminoácidos. 
5 – nucleosidase e fosforilase. (    ) ácidos graxos. 

 
A) 1, 2, 3, 4, 5. 
B) 5, 4, 3, 2, 1. 
C) 2, 3, 5, 4, 1. 
D) 3, 1, 5, 2, 4. 
E) 4, 5, 1, 2, 3. 
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39) A colecistoquinina (CCK) é um dos principais hormônios gastrointestinais, 
que tem como local de liberação o intestino delgado proximal e a concentração 
de peptídeos, aminoácidos, lipídios e ácidos hidroclórico (HCl) estimulam sua 
liberação afetando o pâncreas, estomago, vesícula biliar e colón. Abaixo temos 
os efeitos da CCK nos órgãos afetados, marque a opção INCORRETA: 
 
A) estimula a secreção de enzimas pancreáticas. 
B) causa contração da vesícula biliar. 
C) retarda o esvaziamento gástrico. 
D) podem mediar o comportamento alimentar. 
E) diminui a motilidade. 
 
40) Correlacione as colunas abaixo sobre desiquilíbrio ácido – base e depois 
marque a opção INCORRETA: 
 
1 – acidose metabólica. 
2 – alcalose metabólica. 
3 – acidose respiratória. 
4 – alcalose respiratória. 
5 – compensação. 

 
 
(    ) resulta de aumento da ventilação e eliminação de dióxido de carbono. 
(    ) causada pela diminuição da ventilação e consequente retenção de dióxido 
de carbono. 
(   ) quando ocorre desequilíbrio de ácido-base, o corpo tenta restaurar o ph 
normal desenvolvendo o desequilíbrio de ácido-base oposto para equivaler os 
efeitos do distúrbio primário. 
(   ) resulta da administração ou acúmulo de hco3, ou de seus precursores e 
perda excessiva de ácidos ou perda de liquido extracelular contendo mais cloreto 
do que hco3. 
(    ) resulta de aumento de geração ou acumulo de ácidos ou perda de bases 
nos fluidos extracelulares. 
 
A) 1, 2, 3, 4, 5. 
B) 4, 3, 5, 2, 1. 
C) 2, 1, 4, 5, 3. 
D) 3, 5, 1, 4, 2. 
E) 5, 4, 3, 2, 1. 
 
41) Ao pensarmos sobre a interação entre alimentos e fármacos, podemos citar 
as afirmativas abaixo que os membros da equipe de saúde devem estar cientes. 
Com base nisso, marque a opção INCORRETA: 
 
A) alterar a resposta pretendida com a medicação. 
B) causa toxicidade pelo fármaco. 
C) absorção de fármacos não é alterada pelo pH gastrointestinal. 
D) altera o estado nutricional normal. 
E) altera o custo dos serviços de saúde. 
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42) Para escolhermos uma fórmula enteral devemos considerar os fatores 
abaixo. Marque a opção INCORRETA: 
 
A) considerar somente os macronutrientes das fórmulas. 
B) viscosidade da fórmula em relação ao diâmetro do tubo e ao método de 
alimentação. 
C) presença de lactose, que pode não ser tolerada. 
D) funcionamento gastrointestinal do paciente. 
E) densidade calórica e proteica da formula. 
 
43) A Nutrição Enteral traz vários benefícios para melhorarmos o estado 
nutricional da paciente, porem pode apresentar algumas complicações. Marque 
a opção CORRETA relacionada a complicação referente aos problemas de 
acesso: 
 
A) constipação. 
B) regurgitação. 
C) hipoglicemia. 
D) síndrome da realimentação. 
E) necrose por pressão/ulceração/estenose. 
 
44) Sabemos que os fatores nutricionais influenciam no colesterol lipoproteína 
de baixa densidade (LDL). Com base nisso marque a opção CORRETA sobre o 
fator nutricional que aumenta o LDL: 
 
A) ácidos graxos saturados e trans. 
B) fibra viscosa. 
C) estanóis / esteróis vegetais. 
D) proteína de soja. 
E) perda de peso. 
 
45) Estudos mostram que consumir uma dieta rica em potássio reduz a pressão 
arterial em alguns indivíduos. A ingestão recomendada de potássio para adultos 
é de 4,7 gramas/dia (National Academies of Science, Institute of Medicine, 2004). 
Abaixo temos os alimentos ricos em potássio, marque o alimento pobre em 
potássio: 
 
A) maçã. 
B) espinafre. 
C) folhosos verdes. 
D) batata doce. 
E) feijão branco. 
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46) Ao considerarmos a fisiopatologia e tratamento da Insuficiência Cardíaca, 
encontramos algumas características que verificamos na avaliação nutricional. 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) hipernatremia. 
B) caquexia cardíaca. 
C) má absorção. 
D) náuseas, dor abdominal e sensação de plenitude. 
E) hipomagnesemia. 
 
47) Segundo as principais diretrizes de Nutrição para o paciente crítico, a terapia 
nutricional deve ser iniciada quando? 
 
A) 72 horas após internação. 
B) 24 horas, independente do estado clínico. 
C) 24 a 48 horas de internação, desde que esteja hemodinamicamente estável. 
D) 24 a 48 horas com nutrição parenteral obrigatória. 
E) 72 horas após a drenagem gástrica estiver menor que 50 ml. 
 
48) Qual o método para determinação das necessidades calóricas de um 
paciente crítico recomendado pelo Projeto Diretrizes? 
 
A) formula de bolso. 
B) equação de Harris Benedict. 
C) FAO/OMS, 1985. 
D) DRI, 2002. 
E) calorimetria indireta. 
 
49) Qual o principal objetivo da terapia nutricional na Insuficiência Cardíaca 
Crônica segundo o Projeto Diretrizes? 
 
A) consumo de 6 grama de sal/dia. 
B) consumo de 2,5 litros de água/dia. 
C) suplementação oral para recuperação do peso. 
D) manter peso seco do cardiopata. 
E) suplementação de coenzima Q10 associada com glutamina. 
 
50) Segundo o Projeto Diretrizes, marque a alternativa INCORRETA sobre os 
melhores indicadores de qualidade para Nutrição Enteral: 
 
A) tempo de jejum antes do início da terapia nutricional. 
B) evolução do estado nutricional. 
C) frequência do uso de suplementação oral em pacientes em terapia nutricional. 
D) frequência de reavaliação periódica em pacientes em terapia nutricional. 
E) volume prescrito versus volume infundido.



 
    

 

 

 


