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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, para o 

endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: MILENA URIARTE FAURO 

Nº inscrição: 540 

Área de formação/programa/instituição: HSVP – ATENÇÃO AO CÂNCER – NUTRIÇÃO  

E-mail: milenafauro@gmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa): 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

Como candidata inscrita, solicito que a questão número 24 da prova de residência multiprofissional na área 

de NUTRIÇÃO seja revista. O gabarito traz a alternativa A (V – V – V – F – F) como opção correta. 

Questão: As dietas hospitalares diferem, segundo as modificações qualitativas e quantitativas, da 

alimentação normal, em aspectos relacionados a consistência, temperatura, volume, valor calórico total, 

alterações de macronutrientes e restrições de nutrientes. Com isso, podem ser classificadas a partir das suas 

principais características, indicações e alimentos ou preparações que serão servidos. Considerando os tipos 

de dietas orais, analise as seguintes afirmativas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).   

 ( ) Na dieta líquida restrita, são recomendados alimentos como bebidas isotônicas, caldos de 

verduras/legumes/carnes, sucos de frutas coados, picolés sem leite e outros. 

 (__) A dieta líquida completa apresenta todos os alimentos/preparações na forma líquida e é prescrita para 

os pacientes que necessitam de mínimo de esforço digestivo e pouco resíduo.  

(__) Na dieta pastosa, podem ser consumidos pelo paciente alimentos como pães macios, bisnagas, biscoitos 

sem recheio, bolos simples e mingaus feitos com farinha refinada.  

(__) A dieta branda é utilizada na transição entre a dieta líquida completa e a normal. Nela, devem ser 

evitados legumes, verduras e frutas cruas, com exceções para mamão, banana e caqui.  

(__) A dieta geral caracteriza-se por ser completa e de consistência normal e é indicada para pacientes cuja 

condição clínica não depende de modificações dietéticas. Em relação à distribuição padrão dos 

macronutrientes, é normoglicídica, normoproteica e hiperlipídica.  
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) V – V – V – F – F. 

 b) F – V – V – F – F.  

c) V – V – V – V – V.  

d) F – F – F – V – V.  

e) V – V – F – V – F. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Esta questão trata das dietas hospitalares, na qual o primeiro ponto a ser analisado: “Na dieta líquida 

restrita, são recomendados alimentos como bebidas isotônicas, caldos de verduras/legumes/carnes, sucos 

de frutas coados, picolés sem leite e outros” está correto, segundo o gabarito. Entretanto, na dieta líquida 

restrita, são permitidos apenas picolés sem leite e também sem açúcares, o que configura o erro, pois 

deixa a alternativa incompleta e dando a entender ao leitor que os demais picolés que não tiverem leite em 

sua composição, podem ser consumidos (o que não é correto).  

Sendo assim, a alternativa correta seria a letra B.  
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PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

O candidato solicita revisão. Afirma que na dieta líquida restrita, são permitidos 
apenas picolés sem leite, mas também sem açúcares, o que configura o erro, pois 
deixa a alternativa incompleta e dando a entender ao leitor que os demais picolés 
que não tiverem leite em sua composição, podem ser consumidos. 
  
No entanto, mantêm-se a alternativa “A” como sendo correta, pois na 
afirmativa em questão, cita-se que “são recomendados picolés sem leite”, não 
sendo descrito que “APENAS são recomendados picolés sem leite”, fato que 
poderia justificar a inclusão de outros tipos de picolés como os “os não 
adicionados de açúcar”.  
Reafirmando esta questão, Waitzberg - Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na 
Prática Clínica. 5ª.ed. (2017), pág. 782-783 e Martins et al. – Manual de Dietas 
Hospitalares. (2003), pág. 19-20, referenciam que “a dieta líquida restrita 
caracteriza-se pela presença de água, líquidos límpidos e carboidratos, com a 
finalidade de hidratação e a mínima formação de resíduos, proporcionando o 
máximo de repouso do sistema digestório. Citam ainda, como alimentos 
recomendados: água, chás e café descafeinado, açúcar, água de coco, sucos de 
frutas coados, caldos de legumes/verduras/carnes, gelatinas, bebidas isotônicas e 
picolés à base de suco de frutas, não incluindo alimentos/bebidas com fontes do 
grupo dos laticínios”.  
 
RECURSO IMPROCEDENTE 

 


