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::.. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
11. O Ministério da Saúde publicou uma Resolução (RDC 40, de 22/03/2001) estabelecendo que 
todos os rótulos de alimentos e bebidas deverão apresentar uma tabela, composta de 10 itens, com 
a composição nutricional e a contribuição de cada nutriente, com base em uma porção individual de 
referência para a dieta do consumidor. Considerando esta Resolução, entre as alternativas abaixo, 
qual delas contém 5 desses itens obrigatórios na tabela de informação nutricional dos rótulos de 
alimentos e bebidas: 
a. Valor calórico, carboidratos, proteínas, gorduras totais e gorduras saturadas  
b. Carboidratos, proteínas, gorduras totais, potássio e ferro 
c. Valor calórico, colesterol, ferro, sódio e potássio 
d. d)Cálcio, gorduras saturadas, fibra alimentar, zinco e potássio. 
e. e)Fibra alimentar, ferro, zinco, cálcio e sódio. 
 
12. Avalie as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), respectivamente: 

I- As vitaminas A e E são absorvidas unicamente através dos alimentos ingeridos, enquanto 
que as vitaminas D e K podem ser sintetizadas pelo próprio organismo. 
II- É nas gorduras, proteínas e carboidratos que o organismo vai buscar energia para 
executar três grupos de atividades: metabolismo basal, efeito térmico dos alimentos e 
atividade física 
III- O aproveitamento da proteína pelo organismo é dado pela relação nitrogênio e calorias. 
Na elaboração e cálculo da dieta, as recomendações dessa relação para adultos e crianças 
são, respectivamente, 1:125 e 1:250. 
III- A quantidade mínima de energia que o corpo necessita em repouso e estado de jejum 
para manter os processos vitais, chama-se metabolismo anaeróbico 
IV- O valor energético total necessário às necessidades nutricionais diárias de um indivíduo 
deve considerar idade, sexo, atividade física e estado fisiológico. 
V- A quantidade mínima de energia que o corpo necessita em repouso e estado de jejum 
para manter os processos vitais, chama-se metabolismo anaeróbico. 

 
a. F – V – F – V – V; 
b. V – V – V – F – V;  
c. F – F – V – V – F; 
d. F – F – V – F – F; 
e. V – F – F – F – V. 
 
13. Suponhamos que um Nutricionista de uma determinada Unidade de Alimentação e Nutrição 
(UAN) recebeu a atualização das fichas técnicas de preparo das hortaliças e o seguinte relatório: 
Dieta: Normal 
Número de pacientes: 90 
Preparação: Gratinado de couve-flor 
Couve-flor enviada ao pré – preparo: 19 Kg 
Couve-flor não aproveitada: 9 Kg 
Porção: 100g 
 
De acordo com o dados apresentados acima, o resultado do cálculo do fator de correção (FC) e do 
fator térmico (FT) da couve-flor, respectivamente, é de: 
a. FC=1,7 e FT=1,0 
b. FC=1,8 e FT=1,4 
c. FC=1,9 e FT=1,0 
d. FC=2,0 e FT=1,2 
e. FC=2,1 e FT=1,0  
 
14. Assinale a alternativa na qual constam os principais problemas de Nutrição em Saúde Pública no 
Brasil:  
a. Osteoporose, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares em indivíduos com mais de 
quarenta anos e câncer em mulheres maiores de cinqüenta anos.  
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b. Diabetes mellitus, hanseníase,tuberculose e doenças cardiovasculares em indivíduos com 
mais de quarenta anos. 
c. Osteoporose, tuberculose, gravidez na adolescência e câncer de colo de útero.  
d. Desnutrição, anemia, bócio, hipovitaminose A, cárie dental, sobrepeso e obesidade e suas 
complicações na população em geral.  
e. Diabetes mellitus, obesidade,tuberculose e câncer em mulheres maiores de cinqüenta anos.  
 
15. É CORRETO afirmar que: 
a. As Doenças Veiculadas por Alimentos (DVAs) raramente apresentam sintomas como dores 

abdominais e náuseas. 
b. Staphylococcus aureus, é um dos principais agentes causadores de intoxicações alimentares, 

geralmente relacionado com os manipuladores. 
c. Escherichia coli é adquirida através da ingestão de alimentos contaminados com a toxina 

produzida por este microrganismo. 
d. Clostridium botulinum: fezes e água estão entre as principais fontes de contaminação. Os 

sintomas da doença são diarréia sanguinolenta, vômito, cólicas e febre. Hortaliças, frutas, carnes 
mal cozidas, massas frescas, estão entre os principais alimentos envolvidos. 

e. A preocupação com a segurança microbiológica dos alimentos deve começar já na hora da 
compra e deve-se dedicar atenção especial aos alimentos que forem preparados, pois os mesmos 
não devem permanecer muito tempo à temperatura ambiente. 

 
16. A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso do sistema de classificação do Índice de 
Massa Corporal (IMC) para realizar o diagnóstico do estado nutricional do idoso, entretanto, com 
pontos de cortes diferentes daqueles utilizados para adultos. Em relação à nutrição do idoso 
podemos afirmar que: 
a. Com o envelhecimento, o organismo é submetido a alterações anatômicas e funcionais como 
o aumento no percentual de massa muscular. 
b. A função imunológica aumenta com a idade. 
c. Há um aumento do paladar e diminuição do tempo de esvaziamento gástrico. 
d. A proteína corpórea no idoso sadio é 30 a 40% inferior à dos adultos jovens. 
e. Ocorre o aumento da massa muscular e redução do conteúdo de água corporal. 
 
17. No Fluxograma de recebimento de alimentos, o Ponto Crítico de Controle está no/na: 
a. Troca de recipiente 
b. Conferência de Qualidade  
c. Conferência de Entrega 
d. Recepção 
e. Transporte interno para armazenamento 
 
18. O SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) foi estabelecido nacionalmente em 
1990, após a promulgação da Lei 8.080/1990, e com a publicação da Portaria 1.156, de 31 de 
agosto desse mesmo ano. Considerando este Sistema é INCORRETO afirmarmos que: 
a. Corresponde a um sistema de informações que tem como objetivo principal promover 
informação contínua sobre as condições nutricionais da população e os fatores que as influenciam. 
b. São contempladas pela Vigilância Alimentar e Nutricional todas as fases do ciclo de vida: 
crianças menores de 2 anos,adolescentes e adultos. 
c. No âmbito da rede de serviços, o SISVAN visa à detecção da situação de risco e a prescrição 
de ações que possibilitem a prevenção de seus efeitos e a garantia da reversão ao quadro de 
normalidade 
d. Na saúde, o SISVAN é um instrumento para obtenção de dados de monitoramento do estado 
nutricional do consumo alimentar dos usuários que freqüentam as Unidades Básicas do SUS. 
e. As informações do SISVAN contribuem para o conhecimento dos problemas de nutrição do 
Brasil, identificando inclusive, as regiões e os estados, os segmentos sociais e os grupos da 
população com dificuldades na saúde. 
 
19. O regulamento técnico para a inspeção sanitária de alimentos consta na Portaria Ministerial: 
a. 8078 de 11/09/90  
b. 8078 de 23/12/93 
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c. 1516 de 23/11/93 
d. 1420 de 23/12/90 
e. 1428 de 23/11/93 
 
20. O suprimento adequado de ferro é uma das maiores preocupações nutricionais em saúde 
pública. Com relação a este tema, assinale a alternativa ERRADA: 
a. A quantidade de ferro do leite materno, embora baixa, é extremamente bem absorvida 
graças a sua alta biodisponibilidade. 
b. O ferro heme é encontrado em carnes,vísceras, peixe e frango e o ferro não heme é menos 
absorvido pelo organismo e é encontrado em leites, vegetais, ovos e grãos. 
c. A forma mais comum de se detectar a anemia é por meio da concentração de hemoglobina 
no sangue. 
d. Os fitatos e oxalatos, em grandes quantidades, podem diminuir a taxa de absorção do ferro 
não heme.  
e. O Programa Nacional de Suplemento de Ferro desenvolvido pelo Ministério da Saúde destina-
se a suplementação preventiva a todas as crianças de 4 a 18 meses de idade, gestantes a partir da  
décima quarta  semana gestacional e mulheres até o terceiro mês, pós-parto e pós-aborto. 
 
21. De acordo com a RDC 216/2004, os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas 
práticas e de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP). Os POP devem conter as instruções 
sequenciais de operações e os registros de execução das atividades desenvolvidas. Esses registros 
devem ser guardados, a partir da data de preparação do alimento, por um período mínimo de: 
a. 10 dias 
b. 20 dias 
c. 30 dias 
d. 45 dias 
e. 60 dias  
 
22. O APPCC ─ Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle ou HACCP (sigla em inglês) ─ é um 
sistema de controle que aborda a segurança do alimento através da análise e do controle dos riscos 
físicos, químicos e biológicos, desde a produção da matéria-prima, suprimento e manuseio até 
fabricação, distribuição e consumo do produto acabado. Sete passos do APPCC/HACCP foram 
definidos em 1989. Qual das alternativas abaixo, NÃO corresponde a estes passos: 
a. Identificação dos perigos de contaminação e avaliação de sua severidade; 
b. Instituição de medidas e estabelecimento de critérios para assegurar o controle do 
processo/processamento; 
c. Estabelecimento da equipe multidisciplinar;  
d. Monitoramento dos pontos críticos de controle; 
e. Estabelecimento de um sistema de arquivos e registro de dados 
 
23. Em 1976, o governo brasileiro, por meio dos Ministérios do Trabalho e do Emprego, Fazenda e 
Saúde, instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - sob a Lei 6.321. Sobre este 
Programa é INCORRETO afirmar que: 
a. Todas as empresas, independente do número de trabalhadores que possuam, podem e 
devem se inscrever no PAT, em qualquer época do ano. 
b. A participação das empresas no PAT é obrigatória e a empresa que conceder o benefício-
refeição deverá fazer o recolhimento dos encargos sociais sobre o valor do benefício concedido para 
o trabalhador.  
c. O PAT tem por objetivo melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, com 
repercussões positivas para a qualidade de vida, a redução de acidentes de trabalho e o aumento da 
produtividade. 
d. O PAT preenche uma das mais sérias lacunas existentes na área do trabalho: a atenção com 
a alimentação do trabalhador. 
e. O Nutricionista é o responsável técnico do PAT legalmente habilitado  que tem por 
compromisso a correta  execução das atividades nutricionais do Programa, visando à promoção da 
alimentação saudável ao  trabalhador. 
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24. O Guia Alimentar é um instrumento oficial utilizado na orientação de escolhas mais saudáveis de 
alimentos pela população brasileira a partir de 2 anos de idade. Sobre isto é correto afirmar que: 
a. O objetivo central do Guia Alimentar é prevenir deficiências nutricionais e proteger contra 
doenças infecciosas e doenças crônicas não transmissíveis. 
b. O Guia orienta o consumo de alimentos ricos em carboidratos complexos para garantir 45% a 
65% da energia total diária de alimentação. 
c. As diretrizes do Guia Alimentar enfatizam os alimentos e as refeições tradicionalmente 
consumidas pelas famílias brasileiras de  todos os níveis sócio-econômicos e adequadas às pessoas 
acima dos dois anos de idade.  
d. Limita a ingestão de sal (sódio) de todas as procedências 
e. Todas as alternativas estão corretas  
 
25. As dislipidemias têm sido amplamente estudadas pois indivíduos que consomem grandes 
quantidades de gordura têm níveis elevados de colesterol, maior incidência de aterosclerose 
coronariana e aórtica.Segundo as recomendações nutricionais, uma dieta de prevenção deve conter: 
a. 5 a 15% de ácidos graxos monoinsaturados 
b. < 10% de ácidos graxos poli-insaturados 
c. A e B estão corretas  
d. 10 a 20% de ácidos graxos poli-insaturados 
e. Gordura total 35%  
 
26. Considere o fator de correção da carne 1,4 e seu per capita de 100g. A quantidade necessária 
em Kg para atender a demanda de 110 comensais é: 
a. 14,3 
b. 15, 4 
c. 20,2 
d. 17,5  
e. 28,2 
 
27. O resultado do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) de um adulto é igual a 31kg/m2.  
Segundo a Organização Mundial Saúde (OMS), o estado nutricional deste indivíduo é classificado 
como: 
a. Pré-obesidade. 
b. b)Obesidade grau I. 
c. Obesidade grau II. 
d. Obesidade grau III. 
e. Eutrofia. 
 
28. A expressão “promoção de saúde” foi usada pela primeira vez em 1945 pelo canadense Henry 
Sigerist. A partir da década de 80, a promoção de saúde passou a ganhar destaque no campo da 
Saúde Pública, tendo o conceito sido introduzido oficialmente pela OMS – Organização Mundial da 
Saúde. Sobre isso, analise as seguintes afirmativas. 

A. Para promover saúde, exige-se dos profissionais  uma transição do olhar curativo para 
o preventivo e também abandonar a postura de aconselhamento e apoio, e adotar 
uma postura coercitiva, visando à autonomia do indivíduo   

B. A participação ativa da população não se destaca como um meio essencial para 
operacionalizar a promoção de saúde. 

C. A promoção de saúde incide sobre as condições de vida da população, extrapola a 
prestação de serviços clínico-assistenciais, supondo ações intersetoriais que envolvam 
a educação, o saneamento básico, a habitação, a alimentação, o meio ambiente, o 
lazer, entre outros determinantes sociais da saúde. 

D. A I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, no 
Canadá, em 1986  estabeleceu uma série de princípios éticos e políticos, definindo os 
campos de ação para a Promoção da Saúde e um novo movimento de Saúde Pública a 
nível mundial  

Estão CORRETAS: 
a. as alternativas A e B 
b. apenas a alternativa C. 
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c. as alternativas C e D. 
d. as alternativas A, B e C. 
e. as alternativas A e C 

 
29. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a. A gordura armazenada representa a fonte mais abundante de energia potencial. Existe 
alguma gordura armazenada em todas as células, porém , seu maior fornecedor são os adipócitos, 
b. Para proporcionar energia, as proteínas são primeiro transformadas em aminoácidos de 
forma que possam penetrar prontamente nas vias para a liberação de energia através da remoção 
de nitrogênio dos ácidos graxos e assim serem transferidos para outros compostos.  
c. Todos os carboidratos que são utilizados pelo organismo fornecem fragmentos de glicerol e 
acetil para produção de gordura neutra. 
d. A energia adquirida através dos alimentos precisa ser transformada em um composto 
chamado trifosfato de adenosina (ATP) antes que possa ser aproveitada pelo organismo. 
e. O Carboidrato é o único nutriente cuja energia armazenada pode ser usada para gerar ATP 
anaerobicamente,ou melhor, são utilizadas nos exercícios vigorosos que requerem a liberação de 
energia rápida (anaeróbicos). 
 
30. Considere a seguinte situação. Um homem de 52 anos, fumante, sedentário, com hábitos 
alcoólicos moderados, apresentava pressão arterial de 145/92 mmHg, IMC=29 Kg/m e o perímetro 
da cintura de 120 cm.Seu recordatório de 24 horas evidencia um consumo calórico de 2900Kcal 
(50% carboidratos, 35% de lipídios e 15% de proteínas), um elevado consumo de frituras e sal em 
contraponto a um baixo consumo de frutas e verduras. O atendimento nutricional deste paciente 
deve orientá-lo a: 
a. Reduzir a ingestão calórica a fim de promover a redução do peso e encaminhamento ao 
médico especialista para  acompanhamento clínico.  
b. Limitar o uso de álcool e prescrição dietética com redução de alimentos com alta densidade 
calórica, além de alterações tanto qualitativas quanto quantitativas da dieta.  
c. Restrição calórica severa objetivando redução de peso rápida a fim de favorecer a adesão da 
paciente ao tratamento. 
d. Dieta hipocalórica associada ao uso de moderador de apetite, além do encaminhamento a um 
profissional especializado para realização de atividade física. 
e. Todas as afirmativas estão corretas. 
 
31. De acordo com o PAT os parâmetros nutricionais para a alimentação do trabalhador deverão ser 
calculados com base nos valores diários de referência para macronutrientes e calorias, incluíndo, 
para as grandes refeições, a limitação do consumo de sódio e percentual proteico-calórico,  
(NDPcal%) entre 6% a 10%. Outras recomendações que este  programa estabelece são: 
a. Valor calórico de 600 a 800 Kcal com possível acréscimo de 20% em relação ao VET; 
b. Cardápio que ofereça 50% de carboidrato, 20% de proteína e 30% de gorduras totais; 
c. Cardápio que ofereça 30% de gorduras totais e mais de 10% de gorduras saturadas; 
d. Valor calórico de 1500 Kcal com cardápio para atender a faixa de 15 a 25% do VET; 
e. Valor calórico de 2000 Kcal com cardápio para atender a faixa de 30 - 40% do VET; 
 
32. A OMS caracteriza como iniciativas de Promoção de Saúde os programas, as políticas e as 
atividades planejadas e executadas de acordo com alguns princípios (WHO, 1998). 
Qual das alternativas abaixo contem todos estes princípios? 
a. Intersetorialidade, empoderamento, controle social, eqüidade, acessibilidade, ações multi-
estratégicas e sustentabilidade. 
b. Concepção holística, intersetorialidade, empoderamento, participação social, eqüidade, ações 
multi-estratégicas e sustentabilidade. 
c. Concepção holística, empoderamento, participação social, acessibilidade, sustentabilidade, 
realização e avaliação de ações. 
d. Concepção holística, intersetorialidade, equidade, controle social, eqüidade operacionalização, 
realização e avaliação de ações. 
e. Nenhuma das alternativa anteriores. 
 
33. É correto o que se afirma em relação à resposta metabólica ao jejum: 
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a. Ocorre a redução da Insulina e aumento do glucagon 
b. Há um aumento da produção de corpos cetônicos  
c. Ocorre a degradação rápida de proteínas 
d. Neste período ocorre diminuição da síntese de ácidos graxos 
e. a, b e c estão corretas 
 
34. Na maioria das pessoas o alimento exerce um efeito estimulante sobre o metabolismo 
energético que se deve principalmente aos processos que exigem energia e participam da ingestão, 
absorção e da assimilação de vários nutrientes. Sobre isso é CORRETO afirma que: 
a. O efeito estimulante sobre o metabolismo energético é individual, mas pode chegar de 10 % 
a 35% da energia ingerida em indivíduos normais, dependendo tanto da quantidade, quanto do tipo 
de alimento. 
b. O efeito estimulante sobre o metabolismo energético alcança seu valor máximo 
aproximadamente após uma hora do momento da refeição. 
c. O músculo também influencia o gasto energético, já que esse tecido é metabolicamente ativo  
quanto mais massa muscular está presente no corpo, maior será o gasto calórico.  
d. Os homens possuem um gasto calórico maior do que as mulheres, pois apresentam uma 
maior quantidade de massa muscular e menor quantidade de gordura corpórea . 
e. Todas as alternativas estão corretas 
 
35. Uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, vegetais e leguminosas é indicada como 
forma de garantir a ingestão de todos os micronutrientes. Sobre isso é correto afirmar que: 
a. As melhores fontes de piridoxina são: chocolate, leite integral, mel e laranja 
b.  A vitamina D é encontrada em grandes quantidades em alimentos de origem animal na 
forma de colecalciferol 
c.  Um dos fatores que diminuem a absorção do cálcio é a presença de ácidos graxos saturados 
de cadeia longa, que formam os complexos insolúveis no lúmen intestinal  
d.  O excesso ou adição de zinco, cobre cobalto e manganês na dieta não comprometem a 
absorção do ferro. 
e.  Alimentos de origem vegetal facilitam a absorção do zinco. 
 
Responda às questões 36,37 e 38, tendo por base o texto que segue: 
 
Paciente feminino, 61 anos, em tratamento para asma relatou febre, tosse e emagrecimento há 6 
meses. Ela resolveu então, ir ao Centro de Saúde do seu bairro. Ao chegar lá enfrentou uma fila por 
2 horas e foi informada que as fichas já tinham acabado e que, se quisesse, teria que ir ao PSM – 
Pronto Socorro Municipal. Ela procurou atendimento no PSM e sua consulta médica se realizou às 15 
h, na qual foi prescrita medicação e dada orientação de que deveria voltar ao Centro de Saúde caso 
se sentisse mal. Naquela noite, voltou a ter febre alta e tosse intensa. No dia seguinte, ela retornou 
ao Pronto Socorro e após horas de espera, foi atendida no corredor da enfermaria, onde sofreu uma 
parada respiratória, sendo que o serviço de saúde não dispunha sequer de respirador mecânico. A 
paciente faleceu no corredor do PSM naquela mesma tarde. 
 
36. Em busca de atendimento no SUS, a paciente  deparou-se com um cenário no modelo de 
atenção básica que necessita de mudanças no seguinte princípio organizativo: 
a. Investimento em equipamentos que facilitem o atendimento visando à redução do risco de 
doença e seus agravos 
b. Modelo de atenção centrado na relação queixa-conduta  
c. Acolhimento com avaliação de risco , onde o critério de priorização da atenção não seja o 
agravo à saúde e/ou grau de sofrimento.  
d. Grupalidade dando condição para que todas as pessoas tenham  acesso aos direitos que lhe 
são garantidos 
e. B e D estão corretas 
 
37. No Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Humanização / HumanizaSUS utiliza como 
princípios norteadores, EXCETO: 
a. A valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, 
trabalhadores e gestores. 
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b. O fortalecimento do controle social com a participação da comunidade, dos usuários e de 
seus familiares. 
c. O fortalecimento do trabalho em equipe interdisciplinar, valorizando as atividades realizadas 
em grupo e as práticas de educação em saúde. 
d. O acolhimento dos usuários de forma resolutiva e respeitosa, baseado no critério de ordem 
de chegada no serviço de saúde, da organização das filas, para que se promova a otimização dos 
serviços  
e. Compromisso com a democratização das relações de trabalho dos profissionais da saúde. 
 
38. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que 
garante a qualquer cidadão brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até 
as ações de saúde de maior complexidade, é: 
a. Integralidade. 
b. Humanização. 
c. Resolutividade 
d. Intersetoralidade 
e. Igualdade 
 
39. “Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com 
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.” 
Esta é a definição de: 
a. Vigilância Epidemiológica.  
b.  Saúde Integral 
c.  Sistema Único de Saúde. 
d.  Vigilância Sanitária. 
e.  Modelo Terapêutico 
 
40. Os mais comuns e representativos monossacarídeos existentes na dieta são: 
a. Sacarose, galactose e manose 
b. Glicose, lactose e maltose 
c. Frutose, glicose e manose 
d. Sacarose, galactose e maltose 
e. Glicose, frutose e galactose 
 
 







