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ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2021 

GABARITO – PROVA DE NUTRIÇÃO EM ONCOLOGIA 

 

QUESTÕES LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1 - Leia o texto abaixo:  

 

QUANDO A CRASE MUDA O SENTIDO 

 

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta 

para evitar ambiguidade nas frases. 

                                                                                                                            Luiz Costa Pereira Junior 

 

O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de 

frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, 

é autor da sentença “A crase não foi feita para humilhar ninguém”, marco da tolerância 

gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica 

“Tropeçando nos acentos”, e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o 

humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: “ela não existe no Brasil”. 

O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto propôs abolir esse 

acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava “sinal 

obsoleto, que o povo já fez morrer”. Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o 

acusavam de querer abolir um fato sintático como quem revoga a lei da gravidade, Herrmann 

logo desistiu do projeto. 

A grande utilidade do acento de crase no a, entretanto, que faz com que seja descabida a 

proposta de sua extinção por decreto ou falta de uso, é: crase é, antes de mais nada, um 

imperativo de clareza. Não raro, a ambiguidade se dissolve com a crase - em outras, só o contexto 

resolve o impasse. Exemplos de casos em que a crase retira a dúvida de sentido de uma frase, 

lembrados por Celso Pedro Luft no hoje clássico Decifrando a crase: cheirar a gasolina X cheirar à 

gasolina; a moça correu as cortinas X a moça correu às cortinas; o homem pinta a máquina X o 

homem pinta à máquina; referia-se a outra mulher X referia-se à outra mulher. 

O contexto até se encarregaria, diz o autor, de esclarecer a mensagem; um usuário do idioma 

mais atento intui um acento necessário, garantido pelo contexto em que a mensagem se insere. 

A falta de clareza, por vezes, ocorre na fala, não tanto na escrita. Exemplos de dúvida fonética, 

sugeridos por Francisco Platão Savioli: “A noite chegou”; “ela cheira a rosa”; “a polícia recebeu a 

bala”. Sem o sinal diacrítico, construções como essas serão sempre ambíguas. Nesse sentido, a 

crase pode ser antes um problema de leitura do que prioritariamente de escrita. 

 

(Adaptado de: PEREIRA Jr., Luiz Costa. Revista Língua portuguesa,  



 
 
 

 
 

ano 4, n. 48. São Paulo, Segmento, out. 2009. P. 36-38)  

 

Logo na epígrafe, o autor destaca a importância da crase como uma ferramenta para evitar 

ambiguidade. Marque a opção CORRETA que demonstra essa mesma ideia:  

Resposta: “crase é, antes de mais nada, um imperativo de clareza” 

 

2 - Marque a opção em que o pronome foi usado de maneira CORRETA: 

Resposta: Nada existe entre mim e ele.  

 

3 - Marque a opção CORRETA em que somente a locução verbal está destacada:  

Resposta: Vacinação contra Covid-19 deve ocorrer no primeiro semestre de 2021. 

 

4 - De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à concordância nominal, 

marque a opção CORRETA:  

 

Resposta: O médico examinou a mão e o braço feridos.  

 

5 - Marque a opção CORRETA. É substantivo abstrato:  

Resposta: Beijo 

 

6 - Segundo à norma-padrão da Língua Portuguesa, marque a opção em que a colocação 

pronominal está CORRETA:  

Resposta: Nunca te abandonarei. 

 

7 - Marque a opção CORRETA em que o substantivo abstrato foi usado como substantivo 

concreto:  

Resposta: Na redação desta aluna, corrigi vários erros de concordância.  

 

8 - Marque a opção CORRETA quanto à concordância verbal:  

Resposta: Faz três anos que não vejo a minha mãe.  

 

9 - De acordo com a norma-padrão e em relação à regência verbal, marque a opção CORRETA:  

Resposta: O ar que aspiramos nas grandes cidades é muito poluído.  

 

10 - Marque a opção CORRETA. Na frase “Fernanda, a aula já vai começar.”, a vírgula foi utilizada 

para separar:  

Resposta: O vocativo  



 
 
 

 
 

QUESTÕES DA ÁREA PROFISSIONAL – NUTRIÇÃO 

 

1 - Em sua definição de 2018, o EWGSOP2 usa baixa força muscular como o parâmetro principal 
da sarcopenia; a força muscular é atualmente a medida mais confiável da função muscular.  A 
provável sarcopenia é identificada pelo critério 1; o diagnóstico é confirmado por documentação 
adicional do critério 2; se os critérios 1, 2, e 3 forem atendidos, a sarcopenia é considerada grava. 
Quais são estes critérios? 
Resposta: critério 1 - força muscular baixa; critério 2 – baixa quantidade ou qualidade muscular; 
critério 3 – baixo desempenho físico. 
 
2 - Evidências científicas demostram que pacientes adultos, portadores de neoplasia que 
apresentam sarcopenia, podem ter aumento de toxicidades nos tratamentos de quimioterapia. 
Os pontos de coorte sugeridos para preensão palmar manual acordo com a European Working 
Group on Sarcopenia in Older People 2018 (EWGSOP 2018), são: 
Resposta: preensão palmar manual é <27 kg e <16 kg, para homens e mulheres, 
respectivamente.  
 
3-Os parâmetros bioquímicos para avaliação da deficiência de vitamina B12 incluem:  
Resposta: Cobalamina sérica total, ácido metilmalônico (MMA) e homocisteína  
 
4 - Considerando a recomendação de especialistas da ESPEN 2016, para carboidratos e resistência 
à insulina, devemos ofertar uma alimentação com restrição calórica, com oferta proteica a fim 
de neutralizar o catabolismo proteico e a perda de massa muscular, nos pacientes obesos críticos. 
As recomendações de calorias e proteínas sugeridas são: 
Resposta: 22 a 25 kcal/kg de peso corporal ideal por dia e 2g de proteína por peso corporal se o 
IMC for inferior a 40kg/m2 ou 2,5g se o IMC for superior a 40kg/m2.   
 
5 - A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não transmissível (DCNT) definida por níveis 
pressóricos. É uma condição multifatorial. Existem várias propostas de dietas para a prevenção 
da HA, que também favorecem o controle dos hipertensos e contribuem para a saúde como um 
todo. Algumas dietas, juntamente com a redução de ingestão de sódio, mostram benefícios para 
o tratamento e controle da HA. Podemos destacar a deita: 
Resposta: a dieta DASH e suas variantes (baixa quantidade de gordura, mediterrânea, 
vegetariana/vegana, nórdica e baixo teor de carboidratos). 
 
6- De acordo com o Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos – 2019: 
Resposta: Os ovos podem estar presentes na alimentação a partir do sexto mês de vida e o 
aleitamento materno deve ser ofertado em livre demanda pelo menos até os dois anos de vida. 
 
7 - Para o paciente crítico, com câncer, em falência renal e/ou hepática, o uso de glutamina está: 
Resposta: Contraindicado  
 
 
 



 
 
 

 
 
8 - De acordo com as estimativas da Organização Mundial da Saúde, mais de 80% das mortes por 
doenças cardiovasculares ocorrem em países de baixa e média renda e o número de mortes por 
doenças cardiovasculares deve aumentar para 23,3 milhões até 2030. Já está bem estabelecido 
que a dieta desempenha um papel importante no risco de doenças cardiovasculares. O padrão 
alimentar mediterrâneo tradicional é de particular interesse por causa das observações da 
década de 1960 de que as populações de países da região do Mediterrâneo, como Grécia e Itália, 
apresentavam mortalidade mais baixa por doenças cardiovasculares em comparação com as 
populações do norte da Europa ou dos Estados Unidos, provavelmente como resultado de 
hábitos alimentares diferentes. Dado a importância da dieta do mediterrâneo, podemos destacar 
alguns fatores dietéticos que compõe esta dieta: 
Resposta: uma alta ingestão de alimentos vegetais, incluindo principalmente frutas e vegetais, 
azeite de oliva como principal ingrediente culinário, baixa quantidade de carne vermelha e maior 
quantidade de peixe. 
 
9 - Não existe um único método capaz de determinar o estado nutricional de uma criança, 
principalmente em situação crítica, o ideal é considerar todos os parâmetros possíveis de serem 
coletados, no entanto para crianças e adolescentes com ascite e/ou desidratação é correto 
afirmar que:  
Resposta: O peso não poderá ser considerado um parâmetro confiável. 
 
10 - Segundo a ESPEN e conforme recomendação do INCA, o procedimento para avaliar o risco 
nutricional dos idosos, bem como as necessidades nutricionais no paciente idoso em risco de 
desnutrição são: 
Resposta: ASG-PPP ou MiniMan; necessidades energéticas = 30 a 35 kcal/kg de peso atual/dia; 
necessidades proteicas = 1,2 a 1,5 g/kg de peso atual/dia; ingestão hídrica = 30 a 40 ml/kg de 
peso atual/dia; vitaminas e minerais = DRI conforme idade. 
 
11 - A associação emergente entre os resultados do COVID-19 e a obesidade tem fundamento 
biológico e fisiológico. Considerando que pessoas obesas são predispostas a um estado pró-
inflamatório, estresse oxidativo e imunidade prejudicada, a aceleração das respostas 
inflamatórias virais no COVID-19, os prognósticos mais desfavoráveis de COVID-19 são mais 
prováveis de ocorrer nesses indivíduos obesos. Estas alterações pró inflamatórias no indivíduo 
obeso, pode acontecer nos tecidos adiposos com a liberação de: 
Resposta: fator de necrose tumoral α (TNF-α) e interleucina 6 (IL-6) 
 
12 - De acordo com OMS, podemos classificar a obesidade pelo IMC (indice de massa corporal): 
Resposta: IMC 30-34,9 kg/m2 -  Obesidade Grau I, 30-39,9 kg/m2 - Obesidade II e ≥40,0 kg/m2 - 
Obesidade grave III 
 
13 - Dentre as comorbidades associadas à DM, sabemos que a HAS A (hipertensão arterial), é 
frequente nestes pacientes. Ela pode ser:  
Resposta: A hipertensão arterial é 2,4 vezes mais frequente nos indivíduos com diabetes, 
chegando a ser 3,8 vezes maior nos indivíduos com menos de 44 anos de idade. 
 
 
 



 
 
 

 
 
14 - A suplementação de enzimas pancreáticas para o paciente com pancreatite crônica com 
alimentação oral deve ser administrada da seguinte forma: 
Resposta: Junto com as refeições, inclusive nos lanches. 
 
15-Qual intervenção clínica se aplica no tratamento da síndrome metabólica: 
Resposta: manutenção de peso saudável 
 
16 - Quais as doenças crônicas não transmissíveis estão intimamente associadas à síndrome 
metabólica: 
Resposta: diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares  
 
17 - A ingestão alimentar de agentes que inibam a ativação desses fatores de transcrição e de 
compostos com ação antioxidante têm se mostrado promissores e vem desempenhado papéis 
significativos na quimioprevenção do câncer. Quais compostos abaixo apresentam características 
anti-inflamatórias e antioxidantes: 
Resposta: Selênio, ácidos graxos poli-insaturados, carotenoides e isotiocianatos 
 
18 - Para prevenir a obstrução da via de acesso enteral, devem ser estabelecidas rotinas de 
cuidados com o acesso enteral, como:  
Resposta: Administrar água pelo acesso enteral, periodicamente ao longo do dia e a cada 
administração de medicamentos. 
 
19 - Entre as ferramentas de triagem nutricional que são validadas para uso para o paciente 
adulto crítico em UTI, está o (a):  
Resposta: NRS-2002  
 
20 - Para um paciente com insuficiência hepática aguda, em uso de nutrição parenteral, deve ser 
considerado: 
Resposta: Determinar a concentração sérica de amônia, a fim de possibilitar o ajuste da oferta de 
aminoácidos. 
 
21- Qual função da microbiota intestinal na saúde do hospedeiro: 
Resposta: função metabólica (digestão, fermentação, absorção, participação na biossíntese de 
nutrientes e vitaminas, sinalização neurológica); função de barreira (proteção contra patógenos 
e toxinas; auxilio na vascularização, produção de muco, barreira protetora do intestino); função 
de defesa (participa do desenvolvimento e maturação de células do sistema imunológico); função 
de preservação (maturação do trato gastrointestinal, manutenção da mucosa, atividade 
enzimática em diferentes reações metabólicas do hospedeiro e das bactérias residentes)  
 
22 - Uma fórmula enteral imunomoduladora contendo arginina e óleo de peixe (ômega-3) deve 
ser utilizada na seguinte situação: 
Resposta: Para pacientes em UTI cirúrgica submetidos a grandes cirurgias 
 
23 - Nos principais fatores de risco para DM2 temos consagrados: 
Resposta: história familiar da doença, avançar da idade, obesidade, sedentarismo, diagnóstico 
prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional (DMG) e presença de componentes da 
síndrome metabólica, tais como hipertensão arterial e dislipidemia. 



 
 
 

 
 
24 - Assinale a resposta que descreve um dos benefícios relacionados com o início da nutrição 
enteral precoce para o paciente crítico:  
Resposta: Produção de IgA secretora 
 
25 - Quais são as considerações práticas sobre os principais indicadores antropométricos de 
resistência à insulina? 
Resposta: circunferência da cintura, diâmetro abdominal sagital, relação cintura-altura e 
circunferência do pescoço. 
 
26 - Em relação a oferta de macronutrientes na dieta do paciente com pancreatite crônica, a 
restrição de gordura será sempre necessária?  
Resposta: Para os pacientes com pancreatite crônica não há necessidade de restrição de gordura 
na dieta, a menos que os sintomas de esteatorréia não possam ser controlados. 
 
27 - A redução no consumo de sal na população brasileira continua sendo prioridade de saúde 
pública, mas requer um esforço combinado entre indústria de alimentos, governos nas diferentes 
esferas e público em geral, já que 80% do consumo de sal envolve aquele contido nos alimentos 
processados. A diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2020, recomenda-se para a ingestão 
diária de sódio: 
Resposta: a ingestão de sódio seja limitada a aproximadamente 2 g/dia (equivalente a cerca de 5 
g de sal por dia) na população em geral 
 
28 - Com relação aos métodos que podem ser utilizados para avaliar o estado nutricional do 
paciente com câncer, marque a alternativa correta: 
Resposta: A combinação de vários métodos irá permitir a melhor compreensão da condição 
nutricional do paciente com câncer e pode ser realizada por instrumentos subjetivos e objetivos. 
 
29 - De acordo com o consenso da European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 
sobre o uso de probióticos para o paciente com pancreatite aguda grave, é correto afirmar que:  
Resposta: Probióticos não podem ser recomendados para pacientes com pancreatite aguda 
grave. 
 
30 - Uma das principais alterações associadas ao metabolismo dos lipídios para o paciente com 
insuficiência hepática, são: 
Resposta: Redução do clearance dos triglicerídeos de cadeia longa. 
 
31 - Os pacientes com insuficiência renal crônica (IRC), sob terapia de hemodiálise (HD), diálise 
peritoneal ambulatorial crônica (CAPD) são frequentemente desnutridos ou estão sob risco de 
desenvolver a desnutrição. Sabemos que isto ocorre devido à HD  e a CAPD, causarem uma 
situação catabólica, com grandes perdas de aminoácidos. As necessidades nutricionais diária de 
proteína em pacientes estáveis com IRC, em HD E CAPD são respectivamente: 
Resposta: 1,1 a 1,4g de proteína/kg de peso ao dia e 1,2 a 1,5g de proteína/kg de peso ao dia 
 
32 - A fisiopatologia da desnutrição na doença hepática é complexa e multifatorial. Uma das 
opções abaixo destaca 2 fatores que podem contribuir para a desnutrição nessa situação clínica. 
Resposta: Anorexia e saciedade precoce.  
 



 
 
 

 
 
33 - Quais nutrientes são considerados imunomoduladores e por quanto tempo devem ser 
administrados antes da cirurgia:   
Resposta: Arginina, ômega-3, nucleotídeos e antioxidantes de cinco a sete dias antes da operação 
 
34 - Segundo o European Working Group on Sarcopenia in Older People (sigla em inglês, 
EWGSOP), os métodos indicados para triagem e diagnóstico de sarcopenia são: 
Resposta: SARC-F, força de preensão ou teste de levantar-se da cadeira, DXA 2-(Densitometria 
óssea) e a BIA (bioimpedância elétrica) e velocidade de marcha 
 
35 - A absorção intestinal do folato, incluindo o ácido fólico, ocorre em 2 etapas, são elas:  
Resposta: Hidrólise de folato-poliglutamatos em derivados monoglutamil, seguida de seu 
transporte para as células intestinais onde (II) é convertido em um 5-metiltetrahidrofolato (5-
MTHF), a principal forma de folato em circulação no corpo humano 
 
36 - A Resolução CFN nº 656 já está em vigor, revogando a Resolução CFN nº 390, de 27 de 
outubro de 2006 e a Recomendação CFN nº 004, de 21 de fevereiro de 2016.  Segundo a 
resolução o nutricionista está apto a prescrição de:  
Resposta: Suplementos de vitaminas e minerais; Substâncias bioativas, enzimas, prebióticos, 
probióticos; produtos apícolas, como mel, própolis, geleia real e pólen; Novos alimentos e novos 
ingredientes; Alimentos com alegações de propriedades funcionais e de saúde; Suplementos para 
atletas; Complementos alimentares para gestantes e nutrizes; Medicamentos Isentos de 
Prescrição Médica (MIP) à base de vitaminas e/ou minerais e/ou aminoácidos e/ou proteínas 
 
37 - De acordo com as diretrizes da American Diabetes Association, National Kidney Foudation e 
American Society of Nephrology, as recomendações de proteínas para IRC em pacientes sem 
diálise, é de: 
Resposta: 0,8g de proteína/kg de peso. 
 
38 - A hiperlipidemia é responsável por 4 à 10% dos casos de pancreatite aguda, sendo a terceira 
causa mais comum e está associada ao pior prognóstico quando comparada com outros fatores 
etiológicos. O rígido controle na concentração dos triglicerídeos séricos pode reduzir o risco de 
recorrência da pancreatite. Para essa regulação deve-se:  
Resposta: Incluir uma dieta com baixo teor de gordura e incentivar a perda de peso, associados 
ao tratamento medicamentoso. 
 
39 - Quais os alimentos são fonte de polifenóis, genisteína e resveratrol, respectivamente:  
Resposta: Chá verde (camellia sinensis), soja (glycine max) e uva (vitis vinífera)  
 
40 - Existe uma relação causal entre a maior quantidade de gordura corporal e o desenvolvimento 
de vários distúrbios, entre eles o (a):  
Resposta: Dislipidemia. 
 


