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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] as diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0, 50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V F 
B) F V F F 
C) V V F F 
D) V V F V 
E) V F V V 

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

 A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F V 
C) F F V V 
D) F V V F 
E) F V F F  

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
  



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 002/2016 

(Código 042) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 4 

 

Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V V 
D) F V V F 
E) F V F F 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F 
B) V V F 
C) V F V 
D) F V V 
E) F V F 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,75)  

Segundo Castro e Bernholdt (2004, p. 48), a especialização em Psicologia Hospital é típica do Brasil, 
cuja equivalência, em outros países, é denominada Psicologia da Saúde. 
Sobre a Psicologia Hospitalar no Brasil, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 
(   ) A Psicologia, no âmbito hospital, atua, exclusivamente, nas áreas voltadas para cuidados 

paliativos e tanatologia.  
(   ) A Psicologia Hospitalar tem como objetivo compreender como os fatores biológicos e 

comportamentais influenciam a doença. 
(   ) O Psicólogo Hospitalar atua nos âmbitos secundário e terciário de atenção à saúde, realizando 

atendimentos psicoterapêuticos, atendimentos em ambulatório, pronto atendimento, enfermaria e 
unidades de terapia intensiva. 

(   ) O Psicólogo Hospitalar atua nos três níveis de atenção: primário, secundário e terciário, 
realizando psicoterapias no âmbito individual com foco na recuperação do paciente internado. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F F V F 
E) F V F V 

Questão 17 (Peso 0,50)  
Sobre os fatores que, no ambiente hospitalar, podem desencadear alterações psicológicas e/ou 
psiquiátricas, analise as opções e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Isolamento social 
(   ) Procedimentos invasivos 
(   ) Recuperação do ciclo sono-vigília 
(   ) Recuperação do sentimento de autoestima 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F V V F 
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Questão 18 (Peso 0,75)  

Sobre as tarefas executadas pelo psicólogo que trabalha no hospital, analise as opções e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

 
(   ) Pode atuar na área de recursos humanos, coordenando às atividades dos funcionários do 

hospital e aprimorando os serviços dos profissionais da organização 
(   ) Exerce, apenas, função assistencial nos cuidados paliativos e no apoio aos familiares no 

processo de morte e luto. 
(   ) Atua, exclusivamente, no atendimento ao paciente internado, que necessita de 

acompanhamento psicoterápico individual. 
(   ) Ajuda outros profissionais a lidaram com o paciente, realizando intervenções na qualidade do 

processo de adaptação e recuperação do paciente internado. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 19 (Peso 0,75)  

Sobre os espaços onde são realizados os atendimentos nas unidades hospitalares, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 

(   ) O psicólogo atua ao lado do leito, o que impede o atendimento em enfermarias por não ter 
como assegurar a privacidade do paciente. 

(   ) Os psicólogos, no contexto hospitalar, devem realizar os atendimentos apenas nas salas 
estruturadas para esse fim, portanto ficam à espera dos pacientes internados encaminhados 
pelo corpo médico da instituição. 

(   ) Os psicólogos que atuam no contexto hospitalar devem “estar onde estão os acontecimentos”, 
isto é, no quarto particular, nas enfermarias coletivas, no pronto atendimento e nos demais 
espaços da unidade de saúde onde sua presença for necessária. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) F F V 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 20 (Peso 0,75)  

Estudos sobre o impacto da hospitalização revelam que apresentam crianças que têm acompanhantes 
durante a hospitalização apresentam menor frequência de reações físicas, tais como: choro, vômitos, 
diarreia, taquicardia, inapetência, insônia, enurese noturna, e emocionais tais como: indiferença, medo, 
apatia, agressividade e irritabilidade, do que o grupo de crianças, sem acompanhantes, durante a 
internação.  

Considerando as especificidades do atendimento às crianças hospitalizadas, é correto afirmar que 

A) as crianças que adoecem ficam mais chorosas e menos dependentes dos pais, por esta razão a 
figura de um psicólogo pode funcionar como substituto das imagos parentais.  

B) a natureza das condições das crianças no hospital diminui a probabilidade delas experimentarem 
procedimentos mais invasivos como sendo traumáticos enquanto estiverem hospitalizadas.  

C) há um despreparo das crianças no que se refere à experiência hospitalar e aos procedimentos 
correlatos e por este motivo o psicólogo deve incentivar apenas visitas frequentes dos pais  

D) cabe ao psicólogo sempre avaliar os estímulos presentes no ambiente hospitalar a partir do ponto de 
vista da criança e protegê-la da exacerbação da fantasia a partir de estímulos ameaçadores e 
desconhecidos. 

E) o psicólogo deve estimular a criança a manter-se regredida, pois este mecanismo de defesa revela 
um traço de adaptação ao contexto hospitalar e não exerce nenhuma influência na relação de 
dependência aos acompanhantes  
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Questão 21 (Peso 0,75)  

 “O atendimento em pronto-socorro envolve a imprevisibilidade e provoca, no paciente, reações 
psicológicas variadas [...]” (DE ROSSI, 2007. p. 174).  

Considerando esta realidade, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.   

(   ) Neste ambiente, a capacidade adaptativa do sujeito é colocada à prova, preservando, 
sobremaneira, sua organização psíquica. 

(   ) O paciente teme tudo que a dor possa representar, inclusive a morte e o sofrimento, a 
dependência da equipe, além do sentimento de impotência. 

(   ) No pronto-socorro, o paciente vive um momento de perda de referencial, que é acompanhado 
por vivências de isolamento, abandono, e rompimento de lações afetivos, profissionais e 
sociais.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V F F 
C) F V V 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 22 (Peso 1,00)  

“Além do processo de despersonalização e da reavaliação de valores, a UTI/UCO pode provocar no 
paciente distúrbios psíquicos no que diz respeito ao seu espaço físico e suas rotinas” (ISMAEL, 2007, p. 
155). No que tange ao processo de internação na UTI, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas.   

(   ) O paciente, neste setor, experimenta um ambiente barulhento, assustador e cheio de 
equipamentos, podendo perder a noção dia/noite.  

(   ) O paciente experimenta um ambiente que garantirá a manutenção de seus processos 
cognitivos/perceptivos, mesmo com muitos processos diagnósticos difíceis de suportar.  

(   ) O paciente experimenta, além de um ambiente físico desconfortável, a ruptura de vínculo 
familiar, podendo, inclusive, ter manifestações parecidas com quadros psiquiátricos, como 
delirium e confusão mental.     

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V V F 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 23 (Peso 0,75)  

Frente ao adoecimento de um dos seus membros, a família pode desestruturar-se neste novo contexto, 
a internação hospitalar. Neste momento, o psicólogo hospitalar, com sua compreensão teórica e 
habilidade técnica, pode auxiliá-la no enfrentamento do sofrimento.  

Considerando possibilidades de atuação do psicólogo nos atendimentos às famílias no hospital, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) Agir de forma psicoprofilática. 
(   ) Aproximar o grupo familiar à equipe de saúde. 
(   ) Obstar a elaboração de fantasias, medos e angústias. 
(   ) Detectar focos de ansiedade e de dúvidas entre os membros, extinguindo-os ou os diminuindo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V 
B) V V F V 
C) F V F V 
D) F V V F 
E) F V F F  
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Questão 24 (Peso 1,00)  

Considerando o atendimento psicológico ao paciente cirúrgico no contexto da internação hospitalar, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) O paciente, diante da necessidade de realizar uma cirurgia, pode vir a sentir sua integridade 
física e psicológica ameaçada. 

(   ) O pré-operatório é vivenciado a partir do tipo de cirurgia a ser realizada, não pela forma com 
que o paciente elabora a situação vivida.  

(   ) A reintegração à vida pode ser facilitada pela integração à equipe de reabilitação, pela escuta 
às fantasias e aos medos, bem como ela atenção aos sofrimentos psíquicos do paciente. 

(   ) Um clima de confiança entre o paciente e equipe de saúde, a verbalização das fantasias 
advindas do processo cirúrgico podem contribuir com a preparação do paciente para a cirurgia. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V V 
C) V V V V 
D) F V V F 
E) F F V V 

Questão 25 (Peso 0,75)  

A atuação psicoterápica é apenas uma das muitas possibilidades do fazer clínico em psicologia, 
mas, infelizmente, tem sido vivenciada por muitos profissionais da área como se fosse a única 
possibilidade. 

São atividades que refletem possibilidades de atuação do psicólogo na assistência à saúde numa 
perspectiva de clínica ampliada: 

 
A) empowerment e mentoring 
B) referência técnica e acolhimento primário 
C) benefício de prestação continuada e coaching 
D) acompanhamento terapêutico e fomento à geração de renda. 
E) dessensibilização sistemática e serviços residenciais terapêuticos. 

Questão 26 (Peso 0,50)  

__________________ é a articulação de experiências e saberes no planejamento, realização e 
avaliação de ações, com o intento de alcançar resultados integrados em ocorrências complexas, visando 
a um efeito sinérgico no desenvolvimento social em questão. Visa a gerar um impacto positivo nas 
condições de vida da população, num movimento de reversão da exclusão social. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Intersetorialidade 
B) Multifatorialidade 
C) Transpessoalidade 
D) Interdisciplinaridade 
E) Transdiciplinaridade 

Questão 27 (Peso 0,50)  

O trabalho em grupo em saúde implica em confrontação dos limites e desafios do trabalho 
multidisciplinar. As dificuldades no trabalho grupal em saúde refletem, na maior parte das vezes 
__________________________________________________________________. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
 
A) pedantismo, ego inflado, prediletismos, competitividade e rispidez 
B) deslocamentos, transferências negativas, foraclusões, identificações projetivas e introflexões 
C) extroversões exacerbadas, balanços irracionais, pensamentos disruptivos e crenças irracionais 
D) rotatividade, burn out, deslocamentos projetivos, foco no passado, chantagem emocional e 

competição velada 
E) problemas do processo de trabalho, baixa grupalidade solidária na equipe, alta conflitividade e 

dificuldade de vislumbrar os resultados do trabalho em decorrência da fragmentação 
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Questão 28 (Peso 1,00)  

O processo de psicodiagnóstico pode ter um ou vários objetivos, dependendo dos motivos alegados ou 
reais do encaminhamento e/ou consulta. (CUNHA, 2007). 
Sobre os objetivos do processo psicodiagnóstico, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

 
(   ) As hipóteses iniciais são testadas, com o objetivo de classificar o cliente em critérios 

diagnósticos estabelecidos. 
(   ) O entrevistador deve ter um conhecimento prévio do currículo do entrevistado, objetivando 

sondar as aptidões do candidato ao perfil do cargo. 
(   ) As irregularidades ou inconsistências do quadro sintomático são investigadas para diferenciar 

alternativas diagnósticas, níveis de funcionamento ou a natureza da patologia. 
(   ) A investigação de temas pertinentes a áreas das mais diversas ciências, somente se realiza a 

partir da assinatura do entrevistado ou paciente do documento: Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) F V F V 
C) V V F F 
D) F V V F 
E) V F F V 

Questão 29 (Peso 0,50)  

No Psicodiagnóstico Fenomenológico, o cliente é um parceiro ativo cooperando na compreensão do 
trabalho e participando da elaboração do processo (ANCONA-LOPEZ, 1995).  

Sobre as características do Psicodiagnóstico Fenomenológico, é correto afirmar que 

A) observa o motivo latente e manifesto.  
B) enfatiza a experiência dos envolvidos no processo. 
C) valoriza a relação transferêncial/contratransferêncial. 
D) propõe que a devolução seja realizada ao final do processo. 
E) tem cuidado especial com o enquadre e com a definição de papéis (psicólogo, pais, criança). 

Questão 30 (Peso 1,00)  

O processo psicodiagnóstico deve conseguir uma descrição da personalidade do paciente (OCAMPO, 
2005).  

Sobre os objetivos da entrevista inicial no processo psicodiagnóstico, analise as opções e identifique 
com V as verdadeiras e com F as Falsas. 

(   ) Estabelecer bom rapport com o paciente. 
(   ) Planejar a bateria de testes mais adequada quanto a elementos, sequência e ritmo. 
(   ) Obter uma síntese tanto da situação presente como da história de um indivíduo, de sua 

doença e de sua saúde. 
(   ) Identificar problemas precocemente, avaliar riscos, fazer estimativas de forças e fraquezas do 

ego, de sua capacidade para enfrentar situações novas, difíceis, estressantes. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 31 (Peso 0,75)  

Sobre o brinquedo terapêutico, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) O brinquedo terapêutico é uma sessão de preparo da criança para o que lhe irá acontecer no 
hospital, mediante a utilização de uma brincadeira que imita situações hospitalares. 

(   ) A criança deve ser informada sobre o tempo que durará a brincadeira e nunca avisá-la de 
que, após terminar os brinquedos, eles serão recolhidos para não causar constrangimento. 

(   ) O brinquedo terapêutico é uma técnica psicológica reservada para uso por terapeutas 
treinadas e qualificadas, como um método interpretativo em crianças com distúrbios 
emocionais. 

(   ) As crianças de dois a sete anos são as mais vulneráveis as efeito tanto da hospitalização 
como das experiências dolorosas, pois nesta etapa está em desenvolvimento a estrutura 
psicoemocional e cognitiva da criança, o que dificulta sua compreensão da realidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V V V F 
D) F V V F 
E) F F V V 

Questão 32 (Peso 1,00)  

Sobre o processo de cuidar da criança hospitalizada, é correto afirmar que 

A) o cuidado centrado na criança e na família visa impor aos membros da família a realização de 
atividades durante o internamento.  

B) o cuidado centrado na criança e família provoca sentimentos negativos nas equipes de saúde e 
relatos de maior satisfação dos pais e das crianças.  

C) a visita deve ser estabelecida por horários com a presença de um familiar, pai ou mãe, para que 
possa existir uma organização na unidade e um controle na ansiedade familiar. 

D) as características das abordagens da assistência à criança hospitalizada centrada na patologia têm 
como foco envolver a família na hospitalização e a tomada de decisões.  

E) a família pode tornar-se co-participante do cuidado à criança hospitalizada, o que envolve ser ouvida 
em suas necessidades, ser atendida em suas demandas, participar do planejamento do cuidado, das 
tomadas de decisão e ser respeitada em sua autonomia.  

Questão 33 (Peso 0,75)  

“O tema humanização está aliado a práticas de cuidados, como aquelas direcionadas à criança e à 
mulher, comprometidas com os direitos dos usuários, com o protagonismo dos sujeitos, com a 
importância da qualidade da relação entre profissionais da saúde e usuário, com os aspectos 
comunicacionais. [...] A humanização na saúde vem assim ganhando cores, nuances, variações de tom, 
amplificações de sentido que fazem com que ela vá se constituindo hoje como tema-eixo da maior 
importância para se (re)pensar o campo da saúde” (DESLANDES, 2011). (Trecho do posfácio). 

Sobre a humanização dos cuidados em saúde, é correto afirmar que 

A) a relação entre profissional de saúde e o usuário, é algo construído ao longo do tempo, sendo 
prescindível nos cuidados agudos. 

B) a ideia de protagonismo do sujeito é inerente ao profissional de saúde, sendo de maior destaque 
aquele que presta cuidado direto à beira do leito, por exemplo. 

C) a inserção e o pioneirismo do acolhimento com classificação de risco nos serviços de saúde 
projetaram o cuidado em saúde brasileiro para o mundo, sobretudo para os países da América-Latina.  

D) o processo de humanização, no Brasil, inicia-se logo quando foram aprovados as principais normas e 
leis federais para o Sistema Único de Saúde: a Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da 
Saúde. 

E) o trecho “[...] ganhando cores, nuances, variações de tom, amplificações de sentido [...]”, permite 
inferir que a humanização na saúde é um movimento de ordem social, visando o encontro de 
momentos harmônicos na complexidade do processo cuidado-sujeitos-cuidadores-serviços.   
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Questão 34 (Peso 0,50)  

Almeida Filho (2011, p. 125) numa síntese ao entendimento de saúde expõe que: “[...] teorias restritas de 
saúde, ontológicas ou dinâmicas, reguladas pela negatividade ou pela positividade, aplicadas ao 
indivíduo ou ao coletivo, de base biológica ou sociocultural, mostram-se incapazes de dar conta da 
complexidade e do dinamismo desse peculiar objeto de conhecimento [...]”. 

Historicamente, vários modelos de saúde têm sido observados e defendidos. O debate sobre saúde vem 
de longas datas e ainda hoje ocupa o cenário mundial. Frente a essa complexidade de relações, sobre o 
conceito de saúde na atualidade é correto afirmar que 

A) saúde é ausência de doença. 
B) saúde é um atributo individual de seres humanos totalmente determinado por processos de 

mensuração. 
C) o conceito estabelecido pela Organização Mundial da Saúde considera saúde como o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social. 
D) a abordagem sanitária, com características ecumênicas, denominada promoção da saúde, baseia-se 

nas virtudes humanas. 
E) saúde é uma abordagem que considera a interação de uma multiplicidade determinantes 

econômicos, políticos, sociais, culturais, psicológicos, genéticos, biológicos, físicos e químicos, 
considerando o ser humano integral. 

Questão 35 (Peso 0,75)  

“O hospital é um lugar altamente profissionalizado que reúne uma diversidade de 
profissionais que possuem formação e socialização profissional diferenciadas, que ocupam 
diferentes posições hierárquicas e diferentes espaços na divisão do trabalho.” (GUEDES, 2009, p. 09) 

Sobre a atenção ao usuário no contexto hospitalar, é correto afirmar que 

A) a abordagem ao paciente no âmbito hospitalar deve ser, exclusivamente, centrada na doença, 
diagnóstico e tratamento. 

B) a Educação em Saúde, metodologia exclusiva do setor primário, é uma estratégia que norteia as 
ações no sentido de promover um cuidado integral, em que o usuário seja sujeito de seu processo 
saúde‐doença‐cuidado.  

C) os hospitais podem vir a ser importantes instituições na garantia da equidade, integralidade da 
assistência e na defesa da vida, desde que as práticas desenvolvidas possuam foco único nas 
questões biológico‐curativistas.   

D) o hospital corresponde a um importante espaço na construção do cuidado em saúde, devendo ser 
necessariamente um local de acolhimento, escuta, responsabilização e vínculo, constituindo um lugar 
estratégico para a realização do Cuidado em Saúde em seu sentido amplo.  

E) a assistência centrada no paciente e na sua rede de relações, de forma a viabilizar um atendimento 
integral, universal e equitativo, no âmbito hospitalar, é dependente da natureza e do setor da atenção, 
não correspondendo a um espaço possível de promoção da saúde e criação de vínculos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

 

Questão 36 (Peso 1,00)  

Uma criança em tratamento da Síndrome do Intestino Curto está na fase aguda, quando são 
necessárias a reposição e a estabilidade das perdas eletrolíticas. A terapia nutricional mais indicada, 
nessa situação, é 

A) dieta via oral. 
B) nutrição parenteral. 
C) nutrição enteral, via nasogástrica. 
D) nutrição enteral, via jejunostomia. 
E) nutrição enteral, via gastrostomia. 
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Questão 37 (Peso 1,00)  

O aumento da incidência do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) entre crianças e adolescentes vem sendo 
observado em várias regiões do mundo. Em relação às recomendações nutricionais para o 
tratamento da diabetes na infância, é correto afirmar que a 

A) dieta deve restringir carboidratos, com oferta de, no máximo, 130g/dia deste macronutriente. 
B) dieta deve ser restritiva e hipocalórica, para favorecer a perda ponderal em todos os pacientes 

com DM2. 
C) dieta deve ser hipoproteica, pois a proteína eleva as concentrações de glicose em pacientes 

diabéticos. 
D) perda de peso não é indicada para crianças com DM2, já que o excesso de peso não influencia no 

controle glicêmico do paciente. 
E) meta da terapia nutricional no Diabetes Mellitus é manter os níveis glicêmicos e lipídicos dentro da 

normalidade, a fim de evitar complicações vasculares. 

Questão 38 (Peso 1,00) 

Nos pacientes pediátricos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hábitos saudáveis aliados à adequação 
alimentar reduzem a resistência insulínica e melhoram a condição metabólica. Neste contexto, para 
pacientes diabéticos deve ser estimulado o consumo de ___________________, por seus efeitos 
benéficos na glicemia, contribuindo positivamente para o controle glicêmico pós-prandial. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) probióticos 
B) fibras solúveis 
C) fibras insolúveis 
D) ácidos graxos poliinsaturados 
E) ácidos graxos monoinsaturados 

Questão 39 (Peso 1,00) 

Mulher obesa, 30 anos, queixa-se de excesso de peso desde os 16 anos com várias tentativas de 
emagrecimento. Relata dificuldade em seguir o plano alimentar e modificar os hábitos alimentares. 

Em relação à conduta nutricional no tratamento da obesidade, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Recomenda-se o consumo de pequenos volumes nas refeições, a fim de ofertar dieta com menor 
densidade energética. 

(   ) É importante conhecer o perfil de consumo alimentar dos indivíduos para valorizar os pontos 
positivos da sua dieta e estabelecer mudanças e metas. 

(   ) A prescrição de dieta hipocalórica deve estar associada à aplicação de técnicas comportamentais 
para o controle do peso, tais como aumento da conscientização e prevenção da recaída. 

(   ) Uma estratégia que pode contribuir para o sucesso de intervenções nutricionais para obesos é a 
incorporação de modelos teóricos, como o modelo transteórico, cujo componente central 
corresponde aos estágios de mudança de comportamento. 

A alternativa que contem a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V F V V 
C) F V V V 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 40 (Peso 1,00)  

Dentre os fatores de risco modificáveis para a ocorrência de doenças cardiovasculares encontram-se 
as dislipidemias, que se caracterizam por elevações séricas de um ou mais componentes lipídicos no 
sangue. Em relação ao efeito benéfico dos fitoesteróis no perfil lipídico sérico, é correto afirmar que  

A) reduzem o colesterol total e os triglicerídeos.  
B) aumentam o HDL-colesterol e reduzem os triglicerídeos. 
C) aumentam o HDL-colesterol e reduzem o LDL-colesterol. 
D) reduzem o HDL-colesterol e aumentam o LDL-colesterol. 
E) reduzem o colesterol total e o LDL-colesterol e não influenciam os níveis plasmáticos de HDL-C e 

de triglicerídeos.  
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Questão 41 (Peso 1,00)  

Na prática clínica, existe uma série de defeitos e síndromes que podem comprometer o processo 
digestivo. ____________________ é a síndrome da má absorção, que apresenta sua forma clássica 
caracterizada por insuficiência pancreática exócrina e concentração elevada de sódio e cloro no suor, 
sendo esta última usada na confirmação diagnóstica através do teste do suor. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Fibrose cística 
B) Doença celíaca 
C) Doença de Crohn 
D) Retocolite ulcerativa 
E) Síndrome do intestino curto 

Questão 42 (Peso 1,00)  

A síndrome do intestino curto (SIC) representa condição clínica muito grave, existindo muitas causas 
para ocorrência deste problema, incluindo anomalias congênitas e adquiridas, como ressecções 
intestinais decorrentes de causas inflamatórias.  

A partir dessas informações e considerando as consequências clínicas da SIC, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Uma complicação frequente na SIC é a colonização bacteriana do intestino delgado. 
(   ) A colonização bacteriana do intestino delgado leva a ocorrência de esteatorreia e má 

absorção de vitamina B12 nestes pacientes. 
(   ) Os pacientes adultos submetidos a ressecções ileais absorvem mais oxalato, com uma 

tendência à formação de cálculos urinários. 
(   ) A ressecção duodenal melhora a absorção de minerais, como ferro e cálcio, eliminando o 

risco de anemia e osteopenia. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 

Questão 43 (Peso 1,00)  

A avaliação do estado nutricional do paciente hospitalizado faz parte do cuidado integral ao paciente. 
Quando se trata de paciente crítico, atenção especial deve ser dada, considerando que a prevalência 
de desnutrição hospitalar é um problema de saúde pública.  

Considere o caso: um paciente de setenta anos de idade encontra-se internado em unidade de 
terapia intensiva devido a acidente vascular encefálico. O paciente apresenta-se acamado, 
observando-se no exame físico, que o mesmo se apresenta emagrecido, com ausência de edema e 
depleção de tecido adiposo. A medida ____________________________ é considerada um 
indicador sensível de modificações musculares nos indivíduos idosos. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) da estatura 
B) do peso corporal 
C) da prega cutânea bicipital 
D) da prega cutânea tricipital 
E) da circunferência da panturrilha 
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Questão 44 (Peso 1,00)  

O aconselhamento e educação nutricionais são componentes indispensáveis para o tratamento de 
todos os transtornos alimentares. 

Em relação à abordagem nutricional para pacientes com transtorno da compulsão alimentar periódica 
(TCAP), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A terapia cognitiva-comportamental é, atualmente, o melhor tratamento para o TCAP.  
(   ) O método de recordatório de 24 horas é considerado o melhor na avaliação do consumo 

alimentar nestas situações.  
(   ) O acompanhamento psiquiátrico é recomendado para pacientes com TCAP, a fim de 

melhorar a autoestima do paciente e reduzir sua ansiedade. 
(   ) O tratamento do TCAP não necessita de equipe multidisciplinar, pois tem-se percebido que a 

orientação nutricional é suficiente para que haja uma diminuição da frequência dos episódios 
de compulsão alimentar. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 
 

Questão 45 (Peso 1,00)  

Adolescente de 15 anos de idade, sexo feminino, foi avaliada por meio do exame físico, estava 
apresentando: perda importante de peso, não justificada, frio e sono excessivo, amenorreia e queda 
de cabelo. Foi internada com a finalidade de recuperação de peso e do estado nutricional. 

De acordo com a situação descrita, pode-se inferir que a mesma estava com transtorno alimentar do 
tipo 

A) Vigorexia. 
B) Bulimia nervosa. 
C) Anorexia nervosa. 
D) Compulsão alimentar periódica. 
E) Transtorno alimentar não especificado. 

Questão 46 (Peso 1,00)  

Muitas doenças de má absorção não têm tratamento específico, sendo de fundamental importância 
uma adequada terapia nutricional baseada no defeito da digestão ou absorção, com a retirada do 
nutriente agressor e/ou substituição por outro de absorção mais fácil. 

Em relação às síndromes de má absorção, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) As alergias à proteína da dieta não devem ser consideradas como síndromes de má 
absorção. 

(   ) A má absorção de carboidratos pode ocorrer devido às deficiências de dissacaridades, como 
a lactase. 

(   ) A desnutrição primária pode levar a ocorrência de insuficiência pancreática, a qual não pode 
ser tratada com uso de enzimas de substituição. 

(   ) Os pacientes com doenças inflamatórias que levam à inflamação da mucosa intestinal 
apresentam no seu quadro clínico a presença de emagrecimento e anorexia. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 47 (Peso 1,00)  

“A terapia nutrição enteral (TNE) é indicada em situações que o paciente tenha risco de desnutrição 
e/ou quando o trato digestório estiver total ou parcialmente funcionante” (CUPPARI, 2014, p. 530). 
Assim, a TNE deve ser indicada para pacientes que apresentarem: 

A) diarreia severa e íleo paralitico. 
B) lesões orais e sangramento gastrintestinal. 
C) ingestão via oral insuficiente e íleo paralitico. 
D) lesões orais e anorexia nervosa. 
E) sangramento gastrintestinal e vômitos incoercíveis. 
 

Questão 48 (Peso 1,00)  

No tratamento nutricional de crianças hospitalizadas, deve-se considerar que ocorre aumento do 
requerimento energético e alteração no metabolismo de macro e micronutrientes. Em relação aos 
micronutrientes, a suplementação é necessária em pacientes criticamente doentes, porém a oferta de 
_______________ deve ser iniciada após a fase de estabilização da criança enferma, quando a 
mesma estiver livre de infecção. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) ferro  
B) zinco  
C) cobre 
D) vitamina C 
E) ácido fólico 

 

Questão 49 (Peso 1,00)  

Considere o caso clínico: Paciente idoso é internado em unidade de terapia intensiva para tratamento 
devido a Acidente Vascular Cerebral (AVC), com indicação de terapia nutrição enteral (TNE) e história 
de aspiração em internamento anterior.  

Sobre a via de acesso para oferta de TNE indicada para este paciente, é correto afirmar que 

A) a mais indicada para esse paciente é a via nasogástrica. 
B) o risco de aspiração presente, indica a via gástrica como primeira opção para a TNE. 
C) a gastrostomia é a via preferencial, pois o paciente é idoso e apresenta maior risco de infecção, 

não devendo ser considerado o risco de aspiração.  
D) a localização gástrica não seria indicada, devido ao fato de muitos pacientes com AVC 

apresentarem disfagia e, portanto, maior risco de aspiração. 
E) a jejunostomia não pode ser indicada em pacientes que tem história de aspiração, pois a 

localização duodenal e jejunal apresentam alto risco de aspiração quando comparada à via 
gástrica. 

Questão 50 (Peso 1,00)  

A anorexia é comum em pacientes oncológicos e está associada a fatores que diminuem a ingestão 
alimentar. Deve ser evitada, pois predispõe a ocorrência de desnutrição. Em relação à orientação 
nutricional para pacientes oncológicos com dieta via oral, recomenda-se  

A) ofertar refeições gordurosas e ricas em molhos.  
B) reduzir o fracionamento das refeições e a densidade calórica das preparações.  
C) melhorar a apresentação dos pratos e aumentar o fracionamento das refeições. 
D) ofertar alimentos crus e preparações ricas em gordura, a fim de aumentar a densidade energética 

da refeição. 
E) ofertar muito líquido durante as refeições, a fim de melhorar a hidratação do paciente, preferindo 

as bebidas com temperatura elevada. 

 

 


