


2

SIMULADO - NUTRIÇÃO

Oi, Nutris!

Você já decidiu a sua especialidade, já montou o seu plano de estudos, começou 
a estudar e agora é hora de treinar! A essa altura você já sabe a importância de 
resolver questões para potencializar a sua eficiência na hora da prova e avaliar 
como os conteúdos são cobrados. Por isso, eu preparei para você um super 
simulado, baseado nas últimas provas das principais residências do país e que 
abrange os conteúdos mais cobrados:

QUAIS DISCIPLINAS DEVO ESTUDAR ?

• Alimentos e nutrição 

• Fundamentos da Nutrição

• Fisiopatologia

• Dietoterapia

• Terapia Nutricional

• 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

• Interpretação de Texto
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Dica: Pegue uma garrafinha com água (importante se hidratar, né?) e vá para 
um local silencioso. Estipule um tempo para começar e terminar de responder o 
simulado. Vamos fazer um teste de como será o dia da sua prova, então, nada de 
se distrair com o celular e nem ficar pesquisando o gabarito na internet, ein?!  

Ah! Falando em gabarito, vou liberar o gabarito na minha página do Instagram: 
@nutricionistaconcurseira! Espero por você!  Estou curiosa para saber quantas 
questões você acertou!

Abraços e bons estudos,

Nutricionista Concurseira 
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SIMULADO NUTRIÇÃO- #RESIDENCIACHALLENGE

01.
(UFPR - 2020) A respeito do processo de digestão e absorção dos lipídios no 
organismo humano, considere as seguintes afirmativas:

1. A lipase gástrica hidrolisa parte dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol.

2. A maior parte da digestão dos lipídios acontece no intestino grosso, como 
resultado da ação emulsificante dos ácidos biliares e da ação da lipase pancreática.

3. Nas células da mucosa, os ácidos graxos e monoglicerídeos formam novos 
triglicerídeos que, juntamente com colesterol, vitaminas lipossolúveis e fosfolipídios, 
são envolvidos por uma camada de lipoproteína, formando os quilomícrons.

4. Devido ao menor comprimento e consequentemente maior solubilidade, os 
triglicerídeos de cadeia média (TCM), compostos por 8 a 12 carbonos, podem ser 
diretamente absorvidos pelas células da mucosa do cólon, sem a presença da bile 
e formação de micela.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

02.
(UEPA - 2019) - A maioria dos quadros de deficiência de água e eletrólitos vista 
em pacientes cirúrgicos, decorre da perda de água e eletrólitos por vias não renais. 
Sobre esse assunto assinale a alternativa INCORRETA.

a) Queimaduras extensas podem ser responsáveis por perdas de 3 a 5 litros por 
dia.  
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b) Doentes traqueostomizados em ambiente seco, com taquipneia perdem até 
3000 ml por dia pelos pulmões.

c) Perdas gastrointestinais, podem ocorrer através de vômitos, diarreia, sondas e 
fístulas.

d) Adultos normais perdem por dia pela respiração 300 a 500 ml e pelos pulmões 
200 a 400 ml de água.

e)  Com o aumento do metabolismo basal pelo trauma ou por exemplo febre, a 
perda de água pela perspiração pode chegar a 200 ml por hora.

03.
(UEPA - 2020) A Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC) é um estado fisiopatológico 
que altera a estrutura e a função do músculo cardíaco onde compromete a entrega 
de oxigênio e nutrientes ao tecido (AMB, 2011). Diante da terapia nutricional do 
paciente com ICC, recomenda-se:

a) tratamento das condições pré-existentes como corrigir a dislipidemia, o diabetes 
e a obesidade além de manter o peso do paciente.

b) corrigir o sal da dieta em valores mínimos possíveis é o suficiente, além de 
evitar a retenção de fluídos.

c) realizar a terapia nutricional mediante o uso exclusivo da sonda enteral.

d) evitar o uso de diuréticos para não tornar o paciente deficiente em vitaminas e 
micronutrientes.

e) a suplementação com aminoácidos deve ser evitada.

04. 
(IAUPE - 2020) A síndrome metabólica é uma condição de grande frequência 
entre as populações, sendo associada a doenças de elevada mortalidade. Sobre 
isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

( ) Síndrome de ovário policístico, esteatose hepática e diabetes gestacional 
estão relacionadas à ocorrência de síndrome metabólica.
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( ) A hipercolesterolemia é um exame laboratorial necessário ao diagnóstico da 
síndrome metabólica.

( ) A síndrome metabólica apresenta uma etiologia multifatorial na qual fatores 
ambientais e genéticos têm interação.

( ) Uma medida importante para o diagnóstico da síndrome metabólica é a 
relação peso/altura.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

a) V-F-F-F 

b) V-F-F-V

c) V-F-V-F

d) F-V-F-V

e) V-V-F-F

05.
(IAUPE - 2019) Um novo morador, idoso, de 64 anos, da região adstrita ao Núcleo 
de Saúde da Família utiliza uma colostomia em função de um trauma retal. Em uma 
visita domiciliar, ele se queixa do odor do efluente e da frequência de eliminação 
(diarreias). Para prevenir essas duas queixas, respectivamente, a orientação 
dietética sugere que sejam evitados(as): 

a) iogurte e purê de batata.

b) cebola e frituras.

c) suco de tomate e maçã.

d) tapioca e abacaxi.

e) suco de uva e milho.
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06. 
(INSTITUTO AOCP - 2020) A avaliação nutricional é uma ferramenta muito 
importante, pois orienta os profissionais da saúde a conduzir diagnósticos e 
intervenções propostas. Assinale a alternativa que apresenta apenas indicadores 
indiretos empregados na avaliação do estado nutricional.

a) Consumo alimentar, renda e disponibilidade de alimentos.

b) Avaliação clínica, parâmetros bioquímicos e antropométricos.

c) Avaliação dietética, parâmetros vitais e antropométricos.

d) Exame físico, renda e parâmetros bioquímicos.

e) Avaliação subjetiva global, antropometria e disponibilidade de alimentos

07.
(COMPERVE – 2020) A Avaliação Subjetiva Global do estado nutricional é um 
método simples e de baixo custo. Após treinamento adequado, pode ser aplicada 
por qualquer profissional de saúde da equipe multiprofissional. O questionário 
apresenta perguntas a fim de classificar o paciente em bem nutrido, moderadamente 
desnutrido ou gravemente desnutrido. Um dos critérios de avaliação do paciente é 
a avaliação do percentual de perda de peso:

a) no último mês. 

b) nos últimos 3 meses.

c) nos últimos 6 meses.

d) nos últimos 15 dias.

08. 
(UFPR - 2020) A nutrição parenteral fornece nutrientes diretamente para a corrente 
sanguínea. São complicações metabólicas desse tipo de nutrição:
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a) desidratação resultante de diurese osmótica e hipoamoniemia.

b) desequilíbrio eletrolítico e hipolipidemia.

c) deficiência de ácidos graxos essenciais e hipermagnesemia.

d) deficiência de microminerais e coma hiperosmolar, hiperglicêmico e não cetótico.

e) uremia e acidose metabólica hipoclorêmica.

09.
(FAUF/SP - COREMU -  2018) Pacientes gravemente enfermos tem um 
catabolismo acentuado durante  períodos de jejum prolongado, nesse sentido, 
consensos e diretrizes de  Sociedades nacionais e internacionais recomendam o 
início precoce e  adequado da terapia nutricional para pacientes graves, visando 
diminuir a deficiência energética, atenuando as alterações metabólicas presentes 
e o catabolismo. Dessa forma, a nutrição enteral precoce (NEP) tem sido preferida 
para conduzir a terapia nutricional desses pacientes. Acerca da nutrição enteral 
precoce (NEP), considere as afirmativas a seguir: 

I. A terapia nutricional deve ser iniciada o mais rápido possível, independentemente 
se o paciente está estável ou compensado hemodinamicamente.

II. A NEP pode ser definida como a nutrição enteral iniciada precocement (nas 
primeiras 48 horas) após a admissão hospitalar, admissão na UTI ou após 
abordagem cirúrgica.

III. Entre os principais benefícios da terapia nutricional precoce, estão, a maior 
tolerância à dieta, menor morbidade infecciosa e menor tempo de hospitalização.

Assinale a alternativa correta:

a) Somente as afirmativas II e III são corretas

b) Somente a afirmativa III está correta

c) Somente as afirmativas I e II são corretas

d) Somente a afirmativa I está correta

e) As afirmativas I, II, III estão corretas
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10.
(ARES - 2020) O sódio é absorvido prontamente do intestino e transportado 
para os rins, onde é filtrado e retorna para o sangue para manter concentrações 
apropriadas. A principal fonte de sódio é o cloreto de sódio, ou sal comum de 
mesa. Qual dos alimentos abaixo contém, naturalmente, mais sal?

a) Brócolis 

b) Laranja

c) Feijão

a) Leite e

11. 
(IADES – 2020) O cardápio é uma ferramenta primordial para o gerenciamento 
de uma unidade de alimentação. Com base no planejamento do cardápio, podem 
ser dimensionados os recursos humanos e materiais e o controle de custos. A 
respeito do planejamento e da avaliação de cardápios para coletividades sadias e 
enfermas, julgue o item a seguir. Os cardápios podem ser diferenciados de acordo 
com o público que será atendido. O cardápio tipo médio, trivial médio ou padrão 
administrativo apresenta preparações com pouca complexidade e com custo 
menor que o do cardápio popular.

( ) Certo 

( ) Errado

12, 
(CEPUERJ - 2018) A realização correta dos procedimentos higiênico-sanitários, 
no lactário, previne a contaminação de matérias primas e das fórmulas infantis 
preparadas. Entre as recomendações para o controle higiênico-sanitário, é 
considerado INADEQUADO o uso de:
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a) papel toalha descartável não reciclado, na cor branca, para secar as mãos após 
a higienização. 

b) máscara descartável para proteção nasal e bucal com troca, no máximo, a cada 
30 minutos

c) álcool a 70% na higienização de utensílios que entram em contato direto com 
os alimentos

d) luvas novas ao retorno da manipulação de alimentos previamente interrompida

13.
(IAUPE - 2020) O uso de ervas e especiarias é um recurso excelente para 
substituir temperos ricos em cloreto de sódio, além de  contribuir para diversificar 
as preparações culinárias. Sobre cuidados na compra, no uso e armazenamento 
de ervas e especiarias, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Devem ser compradas em grandes quantidades, pois, como são secas, em sua 
maioria, são conservadas por longos períodos.

b) O ideal é dar preferência às especiarias moídas na hora, em moedor ou pilão, e 
às ervas frescas, pois elas soltam o aroma durante o cozimento.

c) Quando não se conhece o tempero, este deve ser adicionado com cuidado, não 
misturando com outros temperos.

d) Uma boa ideia para quem prefere temperos inteiros, como grãos e pau de 
canela, é colocá-los em uma trouxinha de gaze, retirando-a no final do preparo.

e) As ervas frescas podem ser congeladas com excelentes resultados.

14. 
(UFPR – 2020) Alguns distúrbios gastrointestinais podem ter relação com 
envelhecimento. A utilização de líquidos engrossados e a textura modificada dos 
alimentos podem auxiliar os idosos a se alimentarem com mais segurança quando 
apresentam qual distúrbio gastrointestinal?
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a) Acloridria.

b)  Disfagia.

c) Constipação.

d) Gastrite.

e) Diverticulose.

15. 
(UFPR – 2019) Há condições nas quais erros inatos do metabolismo apresentam 
manifestações neurológicas que respondem ao tratamento nutricional. Diante do 
exposto, assinale a alternativa correta.

a) Doença de Refsum responde ao tratamento com ácido fitânico e restrição 
dietética.

b) Distúrbios da carnitina respondem ao tratamento com vitaminas A, E e K.

c) Doença de Smith-Lemil-Opitz responde ao tratamento com dieta rica em 
proteína.

d) Doença de Hartnup responde ao tratamento com cobalamina.

e) Distúrbios mitocondriais respondem ao tratamento com dieta cetogênica.

16. 
(INSTITUTO AOCP – 2020) É tido como um importante marcador do desenvolvimento 
de sensibilidade e alergia durante a primeira infância. Portanto, os níveis desse 
marcador durante o primeiro ano de vida podem fornecer informações prognósticas 
adicionais relacionadas às alergias. A qual marcador o enunciado se refere?

a) IgA. 

b) IgE.

c) IgM.

d) IgD.

e) IgG.
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17. 
(INSTITUTO AOCP – 2020) Durante o período gestacional, a mulher (com estado 
nutricional e de saúde regular) passa por diferentes alterações fisiológicas. Sobre 
esse assunto, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s).

I. O metabolismo das gorduras apresenta ajustes maiores no segundo trimestre da 
gravidez, no sentido de permitir ao organismo materno utilizar lipídios armazenados 
para a manutenção das necessidades energéticas no estado pós-absortivo.

II. No jejum, os depósitos de glicogênio hepático materno são mobilizados, 
aumentando a oferta de glicose pelo fígado. Após a ingestão alimentar, os níveis 
glicêmicos permanecem elevados por períodos mais prolongados, caracterizando 
relativa intolerância à glicose.

III. Ocorre leve aumento (cerca de 10%) na oxidação dos aminoácidos durante a 
gestação. Como resultado da elevação na oxidação dos aminoácidos, a síntese 
de ureia encontra-se aumentada e os níveis plasmáticos e urinários da ureia 
nitrogenada se elevam, contribuindo para o balanço negativo de nitrogênio 
mensurado no final da gravidez.

a) Apenas I e II.

b) Apenas II e III.

c) Apenas I.

d) Apenas II.

e) Apenas III.

18.
(FAUF/SP - COREMU - 2020) A Glicogenose tipo 1 ou doença do depósito de 
glicogênio, é um erro inato do metabolismo. O objetivo principal do tratamento da 
glicogenose tipo 1 é manter a normoglicemia com a dieta adequada. Assinale qual 
adequação dietética deve ser realizada em pacientes pediátricos com diagnóstico 
de Glicogenose tipo 1:
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a) Dieta restrita em galactose. 

b) Dieta restrita em sacarose.

c) Dieta restrita em isoleucina, metionina, treonina e valina.

d) Dieta restrita em lactose, sacarose e frutose.

e) Dieta restrita em fenilalanina e tirosina.

19.
(COMPERVE - 2018) Em pacientes nefropatas, o catabolismo proteico pode 
aumentar em virtude do processo  inflamatório crônico e da acidose metabólica. 
Algumas perdas de aminoácidos podem decorrer do procedimento dialítico, 
da limitação da síntese e do maior catabolismo proteico muscular. Assim, a 
necessidade de proteínas, para pacientes nefropatas em hemodiálise, é

a) 0,8 a 1,0 g/kg/dia, superior à de indivíduos nefropatas em tratamento 
conservador.

b) 1,2 a 1,5 g/kg/dia, igual à de indivíduos saudáveis.

c) 1,1 a 1,2 g/kg/dia, superior à de indivíduos saudáveis.

d) 0,6 a 0,8 g/kg/dia, igual à de indivíduos nefropatas em tratamento conservador.

20.
(COMPERVE - 2018) O selênio é um oligoelemento considerado essencial para o 
corpo humano devido à sua  participação em importantes funções metabólicas. 
Dentre as fontes alimentares desse micronutriente, estão castanha-do-Brasil, 
cogumelos, frutos do mar e fígado. Nesse sentido, uma das principais funções 
atribuídas ao selênio é a:

a) proteção contra ação nociva de metais pesados e xenobióticos.

b) regulação ácido-base, servindo como um dos principais tampões na superfície 
óssea.
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c) participação na maturação de órgãos sexuais, atuando na fase da puberdade .

d) atuação no catabolismo de aminoácidos sulfurados e compostos heterocíclicos.


