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GUIA DA RESIDÊNCIA - NUTRIÇÃO

COMO SE PREPARAR PARA RESIDÊNCIA

Você escolheu a sua residência e está ansioso(a) para colocar a mão na massa. 
Ótimo! Mas antes, existem algumas etapas importantes que vão te munir de 
ferramentas superpoderosas para construir um planejamento eficiente e assertivo 
que vai te ajudar a ganhar tempo e qualidade na sua preparação.

Nessa parte 2 do Guia de Residência em Nutrição vamos te ensinar a construir 
um planejamento eficiente, escolher um método de estudo que se adeque às suas 
necessidades e te dar todas as ferramentas necessárias para você começar a se 
preparar o mais rápido possível, afinal, para que reinventar a roda? 

Você pode contar com todo suporte e experiência de quem #sabeteaprovar!

Vamos juntos nessa caminhada! E qualquer dúvida pode falar comigo lá no  
@nutricionistaconcurseira !
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ESTUDE O SEU EDITAL

Analisar o edital desejado é uma etapa prévia que não deve ser negligenciada.

Além dos dados mais triviais que saltam aos olhos do leitor, como

• Data da prova

• Período de inscrição

• Conteúdos 

POR QUE ESQUEMATIZAR O EDITAL?

Analisar o edital da sua residência desejada é uma etapa prévia importante para 
garantir maior eficiência e assertividade ao seu planejamento. Existem algumas 
informações cruciais que podem ser extraídas e que estão apresentadas nesses 
editais esquematizados comentados que preparamos para orientá-los.

Além dos dados mais triviais, como:

• Bolsa 

• Data da prova

• Atribuições do cargo

• Período de inscrição

É importante conhecer os perfis das principais bancas organizadoras, as etapas 
de provas que podem ser eliminatórios ou classificatórias, como a prova está divi-
dida e o peso de cada parte, além dos conteúdos listados no documento. 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

NUTRIÇÃO

BANCA: FUVEST

CARGA HORÁRIA: 60 Hrs/Semanais

DURAÇÃO: 2 ou 3 anos

ATUAÇÃO: Nutrição

TOTAL DE VAGAS: 15 vagas

VAGAS POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

 

CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: concluir, até o dia 01-03-2021, o curso de 
bacharelado em Nutrição.

BOLSA: R$ 3.330,43

INSCRIÇÕES: poderão ser feitas das 12h00 de 16/06/2020 às 12h00 de 05/08/2020 
(horário oficial de Brasília), exclusivamente pelo site da FUVEST (https://www.
fuvest.br).

https://www.fuvest.br
https://www.fuvest.br
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ATENÇÃO: A inscrição de candidato com deficiência, nos termos da Lei 13.146 (Art. 
2º), bem como daqueles com condições médicas que exijam recursos específicos 
para realizar as provas, deverá cumprir os seguintes requisitos: 3.9.1. Ao realizar 
a inscrição no período de 16/06/2020 a 05/08/2020, pelo site www.fuvest.br, 
informar as suas condições médicas específicas e os recursos necessários. 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$290,00

DATA DA PROVA: 30/08/2020

LOCAL DE PROVA: O local das provas será informado no site da FUVEST (https://
www.fuvest.br) às 12h00 de 18/08/2020, juntamente com a relação dos candidatos 
efetivamente inscritos e convocados para as provas.

Observação 1: O candidato poderá concorrer em até 3 (três) opções de programas 
ou programas/áreas de concentração, se aprovado, poderá se matricular em um 
único Programa, em ordem de preferência.

Observação 2: Não é permitido desenvolver outras atividades profissionais no 
período de realização da residência. 

ETAPAS: 

1ª ETAPA  

Prova Objetiva – Eliminatório e Classificatório

Prova Dissertativa - Classificatório

2ª ETAPA

- Análise curricular – classificatória

COMPOSIÇÃO DA PROVA:

PROVA 1 (Prova Objetiva) – 40 QUESTÕES

CONHECIMENTOS GERAIS – 8 QUESTÕES

Conteúdo Programático:

• Sistema Único de Saúde

• Política Nacional de Humanização
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• Política Nacional de Atenção Básica

• Redes de Atenção à Saúde

• Trabalho Interprofissional

• Bioética

• Segurança do Paciente.

 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – 7 QUESTÕES

Relacionadas à área de saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES

PROVA 2 (Prova Dissertativa)

Situação problema e/ou estudo de caso relativa aos programas     oferecidos.

     

Será avaliado: 

• Compreensão dos enunciados

• Adequação conceitual

• Coerência discursiva

2ª ETAPA – ANÁLISE CURRICULAR

ATIVIDADES PONT MÁX
1 - Estágio extracurricular na área de interesse do programa: apresentar 
declaração emitida pela instituição formadora ou empresas, em papel 
timbrado. (0,75 ponto por estágio com, no mínimo, 30 horas). Obs.: quando 
na declaração não estiver definido se é estágio curricular ou extracurricular, 
o mesmo será considerado extracurricular, não obrigatório, aceitando-se 
declaração de empresas, restaurantes etc. 

1,5

2 - Estágio extracurricular na área de formação: apresentar declaração 
emitida pela instituição formadora ou empresas, em papel timbrado. (0,75 
ponto por estágio com, no mínimo, 30 horas)

1,5
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ATIVIDADES PONT MÁX
3 - Iniciação Científica Concluída*: apresentar documentação comprobatória 
de conclusão (declaração da instituição formadora ou do orientador). (0,5 
ponto por cada projeto de Iniciação Científica) *Iniciação Científica em 
andamento não será considerada. Obs.: Será aceita apenas declaração da 
instituição formadora ou do orientador. Não serão aceitos contratos/termo 
de compromisso da FAPESP, CNPQ, etc.

1,0

4 - Participação em ligas acadêmicas, projetos de extensão universitária, 
monitorias e representação discente junto aos colegiados e comissões 
institucionais. (0,25 ponto por atividade) Obs.: monitoria (só vale 
a acadêmica em disciplinas da graduação ou projeto de pesquisa. 
Representação discente será aceita de empresa júnior, bateria. Não serão 
aceitas de Centro Acadêmico, uma vez que não são comissões institucionais 
que conte com representação discente, pois são entidades representativas 
dos estudantes de determinado curso.

1,0

5 - Apresentação oral ou de painel em congressos, seminários, encontros 
e outros eventos científicos, todos da área de formação, com certificado 
emitido pela instituição promotora do evento. (0,5 ponto por atividade) Obs.: 
Não serão contabilizados relatos de aula e publicações.

2,0

6 - Participação em cursos e eventos na área de interesse do programa: 
apresentar certificado emitido pela instituição promotora do evento, em 
papel timbrado. (0,5 ponto por cada evento)

1,5

7 - Participação em cursos e eventos na área de formação: apresentar 
certificado emitido pela instituição promotora do evento, em papel timbrado. 
(0,5 ponto por cada evento)

1,5

TOTAL 10

ELIMINAÇÃO

• Nota inferior a 30% do valor da P1.

• Nota zero na P2

CLASSIFICAÇÃO

• Atingir nota superior ou igual a 30% do valor da P1

• Corresponder a pelo menos 4 vezes no número de vagas na área de concentração 
escolhida. 
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• Obter nota final igual ou superior a 5 (cinco)

Critérios de desempate:

• Maior nota na Prova Dissertativa;

• Maior nota na Prova Objetiva;

• Menor tempo de formado;

• Maior idade.

Obs: A bibliografia sugerida pela instituição está presente no edital. 

Para esse guia, utilizamos a RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), para exemplificar quais as etapas para a 
aprovação na Residência.

Link do edital, USP (2021):

https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/residencia_2021_edital.pdf

https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/residencia_2021_edital.pdf
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DICAS

É importante conhecer a banca organizadora, as etapas da seleção, como a prova 
está dividida e o peso de cada parte, além, é claro, dos programas oferecidos. 

A maioria das provas de residência é elaborada pelas próprias instituições, de 
modo que para conhecer o estilo das provas, você deve buscar responder a provas 
anteriores para entender como os conteúdos são cobrados, o nível de complexidade 
das questões, o estilo das perguntas e da contextualização. 

O programa é, sem dúvida, uma das primeira informações que destacamos ao 
fazer a leitura do edital. Uma dica interessante é escrever o programa dos seus 
sonhos em um post it e deixá-lo em destaque no seu ambiente de estudos, no 
caderno, ou até mesmo na geladeira. 

Assim, você poderá visualizar essa informação todos os dias, e isso pode te ajudar 
a renovar as energias e se manter motivado! 

Essa dica também vale para outros benefícios que você almeja com a sua 
aprovação na residência, como  a remuneração por exemplo, ou trabalhar com o 
que você ama. 

As etapas da seleção te ajudam a compreender todo o processo, a maioria das 
residências tem mais de uma etapa, que geralmente são:

• Prova objetiva ou prova fechada;

• Prova subjetiva ou prova aberta;

• Prova de títulos;

• entrevista ou prova prática;

Com todas essas informações, você irá construir o seu planejamento, etapa que 
é, muitas vezes, determinante para um bom desempenho.

No seu planejamento, você irá distribuir todos os conteúdos listados levando em 
conta peso e a quantidade das questões, o tempo que você terá de preparação e 
uma auto-análise, que diz respeito aos seus conhecimentos prévios e experiência. 
Analisar o edital da residência é fundamental para o planejamento. 
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PLANO DE ESTUDOS 

Construir um plano de estudos é, sem dúvida, um grande passo para conquistar a 
tão sonhada aprovação. 

A primeira coisa que você precisa saber é: você não pode estudar para uma prova 
tão importante sem planejamento! A forma tradicional que estamos acostumados 
a estudar sem estabelecer metas diárias e sem materiais de estudo realmente 
efetivos, provavelmente não vai funcionar. 

Pense nos quatro passos abaixo até chegar no seu plano de estudos ideal: 

1) CONSTRUA UMA TABELA PARA SEUS HORÁRIOS DE ESTUDO 

Essa é a primeira etapa para você deixar de ser um estudante amador, para ser um 
estudante profissional. A tabela vai te ajudar a, além de organizar a sua vida de 
estudos, também diminuir sua ansiedade, já que você terá todos os seus horários 
pré-definidos e calculados. Nela você terá liberdade para organizar seus horários 
de estudo de acordo com a sua rotina. 

2) ESQUEMATIZE O SEU EDITAL 

Essa tabela precisa conter todos os tópicos do seu edital. Através dela você terá 
total controle do que já estudou e do que não estudou ainda, do que já revisou e do 
que ainda falta revisar, e ainda poderá ver se já atingiu a meta de questões para 
aquele tópico ou não. 

Você irá detalhar todos os tópicos do seu edital (todos mesmo, um a um, na mesma 
ordem aparece no edital). Uma opção é pegar o conteúdo do edital, colocar no 
word em linhas e depois jogar nessa tabela, separado por disciplina. Quando você 
estudar um tópico, marcar como concluído. Se começou e não terminou vem aqui 
e marca como pendente. 

QUAIS DISCIPLINAS DEVO ESTUDAR?

• Alimentos e nutrição

• Fundamentos da Nutrição

• Fisiopatologia

• Dietoterapia
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• Nutrição clínica

• Nutrição esportiva

• Nutrição nos ciclos da vida

• Nutrição materno infantil

• Saúde pública e ética profissional

• Educação nutricional

• Alimentação coletiva

• Controle higiênico-sanitário dos alimentos

• Saúde coletiva

3) CONSTRUA SEU CICLO DE ESTUDO 

Os ciclos de estudos têm demonstrado melhores resultados quando se trata de 
produtividade em relação a estudar uma disciplina por dia.

Conhecendo as disciplinas que terá que estudar é necessário definir quantas horas 
dedicar a cada uma. Isso depende de muitas variáveis como peso da matéria no 
edital, o grau de conhecimento pessoal sobre cada disciplina. Você pode seguir as 
diretrizes abaixo: 

• Alta prevalência: 2h 

• Média prevalência: 1h30 

• Baixa prevalência: 1h 

4) PROGRAME SUAS REVISÕES SISTEMÁTICAS

Inicialmente, faremos da seguinte forma: TODOS OS DIAS! Antes de iniciar um 
novo conteúdo, você sempre revisará o que estudou no dia anterior. Essa já é a 
revisão de 24h. 

• 1° revisão: 24h 

Essa revisão será suficiente para “segurar” em sua memória toda a informação 
aprendida na primeira sessão de estudo. 
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• 2° revisão: Uma semana depois (7 dias) Para cada hora de estudo, você precisará 
de apenas 5 minutos para “reativar” o conteúdo, elevando a curva para 100% 
mais uma vez. 

• 3° revisão: Ao final de 30 dias você precisará de apenas 2 a 4 minutos para 
obter novamente os 100% da curva de aprendizagem. 

• Outras revisões: de 30 em 30 dias.
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MÉTODOS DE ESTUDO

Já te falamos tudo que você precisa saber sobre a etapa do planejamento, agora 
vamos partir para a execução! Listamos diversos métodos de estudos que irão te 
auxiliar!

RESUMOS E FICHAMENTOS

Clássico dos métodos de estudo, os resumos e fichamentos são ótimas opções 
para aumentar o repertório e focar nas partes principais de cada tema. Vale usar 
canetas coloridas, marcadores chamativos e itens que ajudem na visualização 
do resumo e do trecho destacado. Outra coisa importante: o resumo do conteúdo 
estudado deve ser reescrito com suas próprias palavras! 

MAPAS MENTAIS

A gente usa muitos mapas mentais aqui na Sanar, porque são excelentes para 
fixar o conhecimento através da memória visual. As imagens, setas e cores são 
o diferencial desse método de aprendizado, formalizado pelo inglês Tony Buzan 
nos anos 1970.

AUTOEXPLICAÇÃO

Essa técnica, também chamada de elaboração interrogativa, valoriza as dúvidas 
que surgem durante a leitura. A autoexplicação consiste em duvidar de tudo o 
que se lê, estimulando a reflexão sobre cada informação.

A partir das indagações, os estudantes tentam explicar para si mesmos o que 
estão lendo. Para levantar as perguntas, é comum grifar, rasurar, escrever, usar 
dicionários e até falar sozinho.

ESTUDO INTERCALADO

Esse método consiste em distribuir matérias em um momento próximo de 
estudo, para não passar muito tempo em apenas uma área. Basta separar uma 
quantidade proporcional de horas para cada assunto.
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GRAVAÇÕES DE ÁUDIO

Você também pode intensificar a aprendizagem com base nos estímulos auditivos 
a partir da reprodução dos conteúdos que deseja assimilar. As gravações colaboram 
para o cérebro fixar informações na memória de longo prazo.

Para isso, leia os conteúdos em voz alta e grave as leituras. Depois, só ouvir o mesmo 
assunto quantas vezes quiser, até perceber que houve completa assimilação.
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PRÓXIMOS PASSOS

Agora que você já sabe construir um planejamento eficiente, conhece alguns 
métodos de estudo e já pode escolher o que melhor se adequa às suas necessidades 
e já tem todas as ferramentas necessárias para começar. É hora de partir para a 
ação, comece selecionando o edital da residência que você quer, se ela não abriu 
ainda, não tem problema, pega o edital do ano passado e se baseia nele para fazer 
o seu planejamento. Nos próximos passos você vai fazer o seu planejamento e 
buscar materiais de qualidade para começar a se preparar o mais rápido possível. 

Então, mão na massa! E Você já sabe que pode contar com a  gente em cada 
passo da sua caminhada rumo à aprovação. 


