Realização:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI
EDITAL 05/2022

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO:
NUTRICIONISTA

DATA: 07/08/2022
HORÁRIO: das 08 às 12 horas
LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES


Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco)
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.



As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10
LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50


O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início
da prova, ressalvados os casos de emergência médica.



As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta
preta escrita grossa.



Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10.
Novas gerações são mais frágeis e mimadas?
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Desde rótulos como "geração floco de neve" até acusações como priorizar a compra de abacates e
não da casa própria, as gerações mais jovens são acusadas há muito tempo de serem mais fracas, menos
trabalhadoras ou menos resilientes que as gerações anteriores.
Este não é um fenômeno novo. Afinal, as pessoas se queixam das "crianças de hoje em dia" há
décadas. Mas existe mesmo alguma verdade na noção de que os millennials e a geração Z são mais fracos
que os baby boomers ou a geração X?
Evidências demonstram que as gerações mais novas realmente apresentam, em maior grau, aquelas
características que os mais velhos podem considerar sinais de fraqueza. Mas os especialistas também
acreditam que os baby boomers (nascidos entre cerca de 1946 e 1964) e a geração X (nascidos entre cerca
de 1965 e 1980) podem estar julgando as gerações que os sucederam de forma muito severa, usando
padrões de avaliação que deixaram de ser a norma há muito tempo.
O contexto geracional pode ser fundamental para reduzir as barreiras entre as épocas, mas
menosprezar os jovens adultos é um instinto inato e estabelecido há tanto tempo que poderá ser impossível
de ser desfeito.
As pessoas vêm se queixando das gerações mais jovens há milhares de anos. De fato, menosprezar a
geração seguinte pode ser simplesmente parte da natureza humana.
"A tendência dos adultos a depreciar o caráter dos jovens vem acontecendo há séculos", afirma Peter
O'Connor, professor de administração do Instituto de Tecnologia de Queensland, na Austrália.
Ele indica que o estereótipo permanece vivo e imutável. Pesquisas demonstram que milhares de
norte-americanos acreditam que "as crianças de hoje em dia" não possuem certas qualidades que os
participantes associam às gerações mais velhas - mas esse resultado não significa necessariamente que os
jovens atuais, na verdade, não possuem essas qualidades.
Os pesquisadores argumentam que nós projetamos nosso eu atual sobre o nosso eu do passado.
Com isso, as pessoas mais idosas estão inconscientemente comparando quem elas são hoje com os jovens
atuais, dando a impressão de que a juventude encontra-se em declínio, não importando a década em que
vivemos.
No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as pessoas ao
afirmar que os jovens não conseguem comprar suas casas por culpa deles próprios. Allsopp, que comprou
sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos compradores de hoje em dia
gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e Netflix, em vez de economizar
para a entrada de um financiamento imobiliário.
A declaração de Allsopp foi o mais recente de uma série de comentários marcantes sobre como os
jovens de hoje em dia não estão preparados para fazer os mesmos sacrifícios que fizeram as gerações
anteriores, ou não são tão determinados como foram seus pais ou avós.
Em 2017, o magnata australiano do mercado imobiliário Tim Gurner também sugeriu que os mais
jovens gastam dinheiro demais em torradas com abacate em vez de comprar a casa própria (embora os
preços dos imóveis em muitas partes da Austrália tenham dobrado nos últimos 10 anos, enquanto os salários
subiram apenas 30%).
Um ano antes, em 2016, a expressão "geração floco de neve" foi acrescentada ao Dicionário Collins
da Língua Inglesa para descrever os adultos nascidos entre 1980 e 1994 considerados "menos resilientes e
mais facilmente ofendidos que as gerações anteriores". E já se especula sobre a geração Z que se recusa a
trabalhar das nove às cinco ou questiona se é preciso permanecer no escritório em tempo integral - uma
repetição da imagem do "millennial mimado" dos anos 2010, que está apenas começando a sair de cena.
Lufkin, Brian. Novas gerações são mais frágeis e mimadas? Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-60608618. Acesso em 24 de
abril de 2022 (com supressões).
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01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que o assunto principal é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A crítica de pessoas do mercado imobiliário às várias gerações mais jovens.
A crítica à geração Z, claramente menos trabalhadora do que gerações anteriores.
A avaliação anacrônica de gerações do presente pelas gerações do passado.
A constatação de que as novas gerações são mais frágeis e minadas.
A crítica a jovens que gastam mais com bens supérfluos do que com casas.

02. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que
(A)
(B)
(C)
(D)

o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é uma realidade contemporânea.
o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é um fenômeno de há séculos.
o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é uma mera implicância entre gerações.
o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é uma realidade que afeta algumas gerações,
mas nunca todas.
(E) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra está devidamente comprovado, dado o declínio
das mais recentes.
03. A expressão abaixo que mais bem traduz o significado do vocábulo „resilientes‟ (linha 03), no contexto em que
ocorre, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aquele que tem resistência física.
aquele que enfrenta e supera adversidades.
aquele que tem flexibilidade elástica.
aquele que alcança bons resultados na vida.
aquele que persevera em seus objetivos.

04. A partir do trecho “as pessoas mais idosas estão inconscientemente comparando quem elas são hoje com os
jovens atuais, dando a impressão de que a juventude encontra-se em declínio, não importando a década em que
vivemos” (linhas 24 a 26), julgue os itens abaixo:
I. A ênclise à forma verbal „encontra‟ pode coabitar, sem prejuízo sintático-semântico, com a forma proclítica;
II. A permuta de „em que‟ por „na qual‟ não trará prejuízos sintáticos ou semânticos ao trecho em questão;
III. A supressão do „de‟, que vem após o vocábulo „impressão‟, não seria a construção mais de acordo com a
norma-padrão.
Marque a opção CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

05. Levando-se em conta o trecho “E já se especula sobre a geração Z que se recusa a trabalhar das nove às cinco
ou questiona se é preciso permanecer no escritório em tempo integral [...]” (linhas 41 e 42), julgue os itens
abaixo:
I. A forma verbal „recusa‟ pode ter o pronome oblíquo colocado também na forma enclítica;
II. A expressão „das nove às cinco‟, se modificada para „de nove às cinco‟, continua com acento indicador da
crase;
III. O uso de vírgulas no trecho „que se recusa a trabalhar das nove às cinco ou questiona se é preciso
permanecer no escritório em tempo integral‟ não trará alteração de sentido.
Marque a opção CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.
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06. As palavras ou expressões abaixo fazem parte de uma rede de referenciação textual que está vinculada a
argumentos de autoridade, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Peter O'Connor (linhas 17 e 18).
Ele (linha 19).
guru britânica (linha 27).
pesquisadores (linha 23).
Pesquisas (linha 19).

07. A paráfrase para o trecho “No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as
pessoas ao afirmar que os jovens não conseguem comprar suas casas por culpa deles próprios”. (linhas 27 e 28)
que mantém o sentido original e a correção gramatical é:
(A) No início de fevereiro, Kirstie Allsopp, a guru britânica do mercado imobiliário, irritou as pessoas quando
afirmou que os jovens não conseguem comprar suas casas por culpa deles próprios.
(B) A guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as pessoas ao afirmar que os jovens não
conseguem comprar, no início de fevereiro, suas casas por culpa deles próprios.
(C) A guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou, no início de fevereiro, as pessoas ao afirmar
que os jovens não conseguem comprar as casas deles por culpa deles próprios.
(D) No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as pessoas ao sugerir
que os jovens não compram suas casas por culpa deles próprios.
(E) No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp, irritou as pessoas com a
afirmação: “os jovens não conseguem comprar as próprias casas por causa deles próprios”.
08. A partir do trecho “Pesquisas demonstram que milhares de norte-americanos acreditam que “as crianças de hoje
em dia” não possuem certas qualidades que os participantes associam às gerações mais velhas - mas esse
resultado não significa necessariamente que os jovens atuais, na verdade, não possuem essas qualidades”
(linhas 19 a 22), julgue os itens abaixo:
I. O uso do acento grave, no trecho, se justifica porque a forma verbal „associam‟ exige um „a‟ e o substantivo
„gerações‟ admite a anteposição do artigo feminino no plural „as‟;
II. O uso do travessão antes da conjunção adversativa „mas‟ pode ser, sem prejuízo, substituído por uma
vírgula;
III. A expressão „essas qualidades‟, no trecho, retoma, por sua vez, a expressão „certas qualidades‟.
Marque a opção CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

09. A partir do trecho “A tendência dos adultos a depreciar o caráter dos jovens vem acontecendo há séculos” (linha
17), julgue os itens abaixo:
I. O vocábulo „depreciar‟, caso fosse substituído por „depreciação‟, deveria receber acento grave no „a‟ que lhe
antecede;
II. A forma verbal „vem‟ deveria vir acentuada com o acento circunflexo, uma vez que o sujeito com o qual
concorda está no plural, qual seja: „jovens‟;
III. A permuta da forma verbal impessoal „há‟ por „faz‟ exigiria que este último fosse colocado na forma plural.
Marque a opção CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Somente o item III está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.
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10. A paráfrase para o trecho “Allsopp, que comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu
que os pretensos compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de
academia e Netflix [...]” (linhas 28 a 30) que mantém o sentido original e a correção gramatical é:
(A) Allsopp, quando comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em "supérfluos”, como mensalidades de academia e
Netflix.
(B) Allsopp que comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e
Netflix.
(C) Allsopp o qual compra sua primeira casa com ajuda da família em 1990 sugeriu que os pretensos
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e
Netflix.
(D) Allsopp, quem comprou sua primeira casa com a família nos anos 1990, aventou que os pretensos
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e
Netflix.
(E) Allsopp, o qual comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, tais como: mensalidades de
academia e Netflix.

LEGISLAÇÃO DO SUS
11. Na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, capítulo II “Dos Princípios e Diretrizes”, no Art. 7º, afirma-se que as
ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição
Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:
I.
II.
III.
IV.

Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
Ausência de participação da comunidade;
Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos
e curativos, individuais e coletivos.

Marque a opção CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente a opção III está correta.
Somente as opções I e IV estão corretas.
Somente as opções I, II e IV estão corretas.
Somente as opções I, II e III estão corretas.
Somente a opção II está correta.

12. As ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Considerando as competências da direção estadual do
SUS, marque a opção INCORRETA:
(A) Promover a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de
saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal.
(B) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
(C) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de
referência estadual e regional.
(D) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que
permaneçam em sua organização administrativa.
(E) Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.
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13. A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde
e dá outras providências. Considerando onde serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS),
marque Verdadeira (V) ou Falsa (F):
(
(
(
(

) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta;
) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional;
) Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados somente pelos Municípios, sem
participação direta dos Estados e Distrito Federal

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:
(A) V, F, V, V
(B) V, F, F, F
(C) F, F, V, V

(D) V, V, V, F
(E) V, V, V, V

14. Os temas transversais são referências para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de
estratégias e temas prioritários, operando em consonância com os princípios e os valores do SUS e da Política
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Considerando os temas transversais entre os valores do SUS e a
PNPS, relacione as colunas e, na sequência, marque a opção CORRETA:
(a) Determinantes Sociais da Saúde
(DSS), equidade e respeito à
diversidade.
(b) Desenvolvimento sustentável
(c) Ambientes e territórios saudáveis
(d) Cultura da paz e direitos humanos

(

)

Refere-se a dar visibilidade aos modos de consumo e de
produção relacionados ao tema priorizado, mapeando
possibilidades de intervir naqueles que sejam deletérios à
saúde, adequando tecnologias e potencialidades de acordo
com as especificidades locais, sem comprometer as
necessidades futuras.
( ) Significa identificar as diferenças nas condições e nas
oportunidades de vida, buscando alocar recursos e esforços
para a redução das desigualdades injustas e evitáveis, por
meio do diálogo entre os saberes técnicos e populares.
( ) Consiste em criar oportunidades de convivência, de
solidariedade, de respeito à vida e de fortalecimento de
vínculos, desenvolvendo tecnologias sociais que favoreçam a
mediação de conflitos diante de situações de tensão social,
garantindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais,
reduzindo as violências e construindo práticas solidárias e da
cultura de paz.
( ) Significa relacionar o tema priorizado com os ambientes e os
territórios de vida e de trabalho das pessoas e das
coletividades, identificando oportunidades de inclusão da
promoção da saúde nas ações e atividades desenvolvidas, de
maneira participativa e dialógica.

(A) a, b, c, d
(B) b, a, d, c
(C) c, a, d, b

(D) d, c, b, a
(E) a, b, d, c

15. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto
sobre a situação de saúde da população brasileira. Dentre as prioridades de atendimento pactuadas entre os
governos municipais, estaduais e federais, marque a opção INCORRETA:
(A) Saúde do Idoso.
(B) Controle do câncer do colo do útero e da mama e redução da mortalidade infantil e materna.
(C) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue,
hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
(D) Repotilização da Saúde.
(E) Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica.
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16. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços
de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Considerando as diretrizes da PNH, analise os
enunciados abaixo:
I. _______________ é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Deve
comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ populações. Como valor das práticas
de saúde, é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo
a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços,
trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva.
II. ________________ expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto
a ampliação das tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de realização de análise dos
contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas
e de aprendizado coletivo.
III. _______________ cria espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade,
propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
IV. ________________ é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem
clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do
processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde
e seus respectivos danos e ineficácia.
O preenchimento das lacunas, na sequência CORRETA, está em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I-Clínica compartilhada, II-Ambiência, III-Cogestão, IV-Acolhimento
I-Cogestão, II-Clínica compartilhada, III-Ambiência, IV-Acolhimento
I-Acolhimento, II-Clínica compartilhada, III-Ambiência, IV-Cogestão
I-Acolhimento, II-Cogestão, III-Ambiência, IV-Clínica compartilhada
I-Cogestão, II-Acolhimento, III-Clínica compartilhada, IV-Ambiência

17. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, marque Verdadeira (V) ou Falsa (F):
(

)

(

)

(

)

(

)

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, restrito ao âmbito individual, que abrange a promoção
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de
danos e a manutenção da saúde.
Tem o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas
populações.
Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e
necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco,
vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou
sofrimento devem ser acolhidos.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V, F, V
F, V, V, V
V, F, F, V
V, V, V, F
V, V, F, F

18. No que se refere à Lei nº 9.836/1999, marque a opção CORRETA:
o

(A) Acrescenta dispositivos à Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências", instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
o
(B) Acrescenta capítulo e artigo à Lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços
correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de
Saúde.
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(C) Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único
de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras
providências.
(D) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS).
(E) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
19. De acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011, na Seção I, que trata das Regiões de Saúde e, de acordo com
o Art. 5º, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços abaixo, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Atenção primária.
Urgência e emergência.
Especiais de acesso aberto.
Atenção psicossocial.
Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

20. No que se refere à Portaria nº 4.279/2010, que estabelece diretrizes para organização da Rede de Atenção à
Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, marque a opção INCORRETA:
(A) É definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades
tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir
a integralidade do cuidado.
(B) Promove a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral,
de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementa o desempenho do Sistema, em termos de
acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.
(C) Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de
comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma
população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo
compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos.
(D) Fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária à Saúde APS como primeiro nível de atenção,
enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde, e a
partir dos quais se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.
o
(E) Regulamenta o § 3 do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de
saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. O Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, define as diretrizes e objetivos da Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (PNSAN), dispõe sobre a sua gestão, mecanismos de financiamento, monitoramento e
avaliação, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), e estabelece os
parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sobre a PNSAN,
marque a opção CORRETA.
(A) O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, resultado de pactuação intersetorial, será o
principal instrumento de planejamento, gestão e execução da PNSAN.
(B) A promoção de segurança alimentar e nutricional, bem como a garantia do direito humano à alimentação
adequada em todo território nacional corresponde à segunda diretriz.
(C) A identificação, a análise, a divulgação e a atuação sobre os fatores condicionantes da insegurança
alimentar e nutricional no Brasil fazem parte do objetivo geral da PNSAN.
(D) A promoção do abastecimento e da estruturação de sistemas sustentáveis e centralizados, de base não
agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos é um dos objetivos
específicos da referida Política.
(E) O financiamento da PNSAN será de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Federal, não incluindo
os Estados, Distrito Federal e Municípios que aderirem ao SISAN.
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22. A Lei nº 11.346, de 2006, se refere à Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), que criou um
sistema nacional de segurança alimentar e nutricional (SISAN). Em 2019, ocorreu impactante ação do Governo
Federal vetando um dos seus mais importantes alicerces. Nesse contexto, assinale a opção CORRETA sobre
como se deu esse processo, bem como a respectiva consequência:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Por meio da Medida Provisória 875, que deu origem à Lei nº 13.844 e consequente extinção do SISAN.
Por meio da Medida Provisória 880, que deu origem à Lei nº 13.844 e consequente extinção da SAN.
Por meio da Medida Provisória 850, que deu origem à Lei nº 13.844 e consequente extinção da VAN.
Por meio da Medida Provisória 870, que deu origem à Lei nº 13.844 e consequente extinção do CONSEA.
Por meio de Medida Provisória 890, que deu origem a Lei nº 13.844 e consequente extinção da PNAN.

23. O Sisvan Web tem o objetivo de gerenciar as informações de Vigilância Alimentar e Nutricional, com inserção de
dados antropométricos e de marcadores de consumo alimentar, bem como, realizar a criação de relatórios.
Sobre o Sisvan Web, marque a opção INCORRETA.
(A) O Sisvan Web apresenta interação com o sistema de gestão do Programa Bolsa Família (PBF), pois todas
as informações referentes ao acompanhamento do estado nutricional dos beneficiários são incorporadas ao
sistema.
(B) A plataforma mantém relatórios que podem ser acessados a partir do registro das medidas antropométricas
de peso e estatura.
(C) O módulo de acesso público é gerador de relatório. O restrito é utilizado por gestores e técnicos municipais
e estaduais.
(D) Todo município brasileiro deve ter um responsável pelo SISVAN, cadastrado na plataforma e-Gestor
Atenção Básica, que gerencie as informações da vigilância alimentar e nutricional no território.
(E) O Sisvan Web disponibiliza informações sobre o estado nutricional e os marcadores de consumo alimentar
da população atendida na Atenção Secundária de Saúde.
24. No Brasil, na década de 1970, os setores da Agricultura, Abastecimento, Economia e Saúde idealizaram um
sistema de informação relevante, utilizando-se de inquéritos e pesquisas, para subsidiar as ações
governamentais. Dessa forma, o Ministério da Saúde instituiu o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN). Nesse sentido, marque a opção CORRETA que indica a(s) Portaria(s) que instituiu(ram) tal sistema
no Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Portarias nº 79 e nº 80, de 16 de outubro de 1990.
Portaria nº 80, de 16 de outubro de 1990.
Portaria nº 1.156, de 31 de agosto de 1990.
Portaria nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Portaria nº 710, de 10 de junho de 1990.

25. Em observância aos princípios do SUS, os gestores de saúde nas três esferas, de forma articulada e dando
cumprimento às suas atribuições comuns e específicas, atuarão no sentido de viabilizar o alcance do propósito
da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Desse modo, leia as afirmações e assinale “V” para as
verdadeiras e “F” para as falsas. Em seguida, marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
(

(

(

(

(

) É responsabilidade do Ministério da Saúde garantir fontes de recursos federais para compor o
financiamento de programas e ações de alimentação e nutrição na Rede de Atenção à Saúde nos
Estados, Distrito Federal e Municípios.
) É responsabilidade do Ministério da Saúde prestar assessoria técnica e apoio institucional no processo de
gestão, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de alimentação e
nutrição na Rede de Atenção à Saúde.
) É responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal avaliar e monitorar as metas
nacionais de alimentação e nutrição para o setor de saúde, de acordo com a situação epidemiológica e
nutricional e as especificidades regionais.
) É responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal destinar recursos
municipais para compor o financiamento tripartite das ações de alimentação e nutrição na Rede de
Atenção à Saúde.
) É responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal prestar assessoria técnica e
apoio institucional aos municípios e às regionais de saúde no processo de gestão, planejamento,
execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de alimentação e nutrição.

(A) V, V, V, V, F
(B) F, V, F, F, F
(C) F, V, F, V, V

(D) V, V, F, V, F
(E) V, V, V, F, V
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26. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) integra os esforços do Estado Brasileiro que, por meio de
um conjunto de políticas públicas, propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à
alimentação, com destaque em suas diretrizes. Assim, leia as opções a seguir e marque a INCORRETA.
(A) As nove diretrizes descritas na PNAN elencam as inúmeras ações para o alcance dos objetivos, os quais
são capazes de alterar os determinantes de saúde e promover a saúde da população brasileira.
(B) A participação social, segundo a sexta diretriz, tem de estar presente nos processos cotidianos do SUS,
pois deve ser reconhecido e apoiado o protagonismo da população na luta pelos direitos à saúde e
alimentação.
(C) Organização da Atenção Nutricional; Promoção da Alimentação Adequada e Saudável; Vigilância Alimentar
e Nutricional e Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição são exemplos das quatro primeiras diretrizes.
(D) A ênfase ao desenvolvimento do conhecimento e apoio à pesquisa, inovação e tecnologia, no campo da
alimentação e nutrição em saúde coletiva está presente na oitava diretriz, possibilitando a geração de
evidências e instrumentos necessários para implementação da PNAN.
(E) O planejamento das ações que garantam a inocuidade e a qualidade nutricional dos alimentos, controlando
e prevenindo riscos à saúde, se faz presente na agenda da promoção da alimentação adequada e saudável
e da proteção à saúde e consta na sétima diretriz da PNAN.
27. O guia alimentar para a população brasileira publicado em 2014, pelo Ministério da Saúde, apresenta
recomendações e uma classificação de alimentos que considera o nível de processamento. Analise as
afirmativas abaixo sobre as orientações do guia alimentar brasileiro e a classificação de alimentos e assinale a
opção CORRETA.
I. Uma das recomendações do guia alimentar é a de que alimentos in natura ou minimamente processados
sejam a base da alimentação;
II. Exemplos de alimentos in natura ou minimamente processados: são arroz, feijão, legumes, verduras, frutas,
pão francês e milho;
III. O consumo de alimentos processados deve ser limitado a pequenas quantidades, como ingredientes de
preparações culinárias baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados;
IV. O consumo de alimentos ultraprocessados deve ser de até no máximo 50% da dieta, de acordo com as
recomendações do guia alimentar;
V. Exemplos de alimentos ultraprocessados são: pães de forma, fast foods, refrigerantes, pizza, bebidas
lácteas aromatizadas e adoçadas e leite pasteurizado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente os itens I, III e V estão corretos.
Somente os itens I e III estão corretos.
Somente os itens II, III e IV estão corretos.
Somente os itens II e IV estão corretos.
Somente os itens I, II e V estão corretos.

28. A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2017-2018 apresenta a análise do consumo alimentar pessoal
da população brasileira. De acordo com os dados da POF, a população com 10 ou mais anos de idade consome
19,7% das calorias de alimentos ultraprocessados. Marque a opção que contém somente exemplos de alimentos
ultraprocessados de acordo com a POF:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Macarrão, queijos, carne bovina e manteiga.
Açúcar, margarina, biscoitos doces e refrigerantes.
Queijos, cerveja e vinho, pizza e refrigerantes.
Margarina, chocolate, frios e embutidos, e salgados fritos ou assados.
Frutas em calda ou cristalizadas, biscoitos doces, pizza, bolos e tortas doces.

29. Um dos maiores desafios da gestão é o controle financeiro. Apurar custos dos produtos/serviços ou mercadorias
produzidos ou vendidos, calcular os preços de venda bruto e líquido, dentre outros, são conhecimentos básicos
que o gestor deve ter para realizar a gestão financeira. Diante dos aspectos relativos à gestão financeira do
serviço de alimentação abaixo mencionados, assinale a opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

O custo é a soma dos gastos necessários à produção de alimentos e sua distribuição.
Os custos indiretos de fabricação são calculados por um sistema de rateio (distribuição proporcional).
O preço bruto de venda é o valor pago pelo consumidor e sobre o qual incidem os impostos.
O abate dos custos dos impostos é necessário para calcular o custo unitário de produtos alimentícios com
base no consumo por preparações ou serviços.
(E) O critério mais adequado para calcular os custos unitários dos alimentos é o que utiliza o consumo per
capita, pois permite fazer os cálculos com qualquer quantidade de usuários.
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30. O dimensionamento adequado de Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) exige o envolvimento do
nutricionista. Espaços adequados proporcionam menor desgaste aos funcionários, contribuem para melhorar a
produtividade, dentro de padrões higienicossanitários, e não oneram desnecessariamente a construção e a
montagem do serviço. Assim, a Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 e a Norma Regulamentadora (NR) 24,
que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, indicam parâmetros para o cálculo da
área total e da distribuição geral dos setores. Nesse contexto, assinale a opção CORRETA.
(A) Empresas com mais de 300 funcionários devem possuir um salão de refeições. Este deve ter no mínimo
2
1m por usuário, podendo abrigar, de cada vez, um terço do total de funcionários por turno.
(B) Empresas com mais de 300 funcionários devem possuir um salão de refeições. Este deve ter no mínimo
2
1m por usuário, devendo ser a área mínima para estocagem de gêneros alimentícios igual a 35% da área
do salão de refeições.
(C) Empresas com mais de 300 funcionários devem possuir um salão de refeições. Este deve ter no mínimo
2
1m por usuário, devendo ser a área mínima da produção igual a 50% do salão de refeições.
(D) Empresas com mais de 250 funcionários devem possuir um salão de refeições. Este deve ter no mínimo
2
1m por usuário, devendo ser a área para estocagem de gêneros alimentícios igual a 20% da área do salão
de refeições.
(E) Empresas com mais de 200 funcionários devem possuir um salão de refeições. Este deve ter no mínimo
2
1m por usuário, devendo ser a área da produção igual a 45% do salão de refeições.
31. O novo Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos foi publicado pelo Ministério da Saúde em
2019 e apresenta orientações sobre alimentação adequada e saudável com o objetivo de promover saúde,
crescimento e desenvolvimento das crianças. Sobre as orientações da alimentação complementar a partir dos 6
meses de crianças amamentadas exclusivamente, é INCORRETO afirmar que:
(A) A partir de 6 meses, deve-se oferecer as crianças alimentos in natura ou minimamente processados, além
do leite materno.
(B) Aos 6 meses, o lanche da manhã e o da tarde da criança deve ser fruta e leite materno.
(C) Entre 7 e 8 meses, o café da manhã da criança deve ser fruta e leite materno ou cereais e leite materno ou
raízes e tubérculos e leite materno.
(D) Entre 7 e 8 meses, o prato do almoço e do jantar da criança deve conter: 1 alimento do grupo cereais ou
raízes e tubérculos; 1 alimento do grupo de feijões; 1 ou mais alimentos do grupo de legumes e verduras; 1
alimento do grupo das carnes e ovos.
(E) Entre 1 e 2 anos de idade, o lanche da tarde da criança deve ser fruta e leite materno ou cereais e leite
materno ou raízes e tubérculos e leite materno.
32. O planejamento físico-funcional dos diferentes setores de Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) visa
permitir um fluxo linear, evitando cruzamentos e retrocessos que comprometam a qualidade das refeições. Deve
haver uma composição necessária para os diferentes processos de trabalho, o que inclui também diretrizes para
a localização das UANs e características da construção. Nesse sentido, assinale a opção INCORRETA:
(A) Pode-se optar por parede de vidro, a partir da altura da meia parede, nas áreas de pré-preparo de carnes
ou outras que requeiram a climatização do setor, evitando o isolamento dos funcionários que trabalham
nesses setores.
(B) Devem existir lavatórios exclusivos para a higienização das mãos nas áreas de manipulação de alimentos
(inspeção, armazenamento, produção e distribuição), em posições estratégicas e em número suficiente.
(C) São características da estocagem seca, também conhecida como despensa ou almoxarifado: porta única,
com borracha de vedação na parte inferior; ventilação natural cruzada ou mecânica; temperatura não
superior a 26ºC; umidade relativa do ar em torno de 50% a 60%; presença de ralos ou canaletas para
facilitar a limpeza interna.
(D) É importante planejar uma câmara fria diária (depósito diário), em uma UAN de grande e extraporte, a fim
de facilitar as atividades relacionadas ao preparo e controle de expedição dos alimentos refrigerados.
(E) É recomendado que exista na UAN uma área externa destinada a guardar embalagens - caixotes, latas,
vidros ou outras embalagens vazias, retornáveis ou não – até que ocorra a remoção ou o descarte desses
recipientes.
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33. A redução de custos pode ser conseguida em médio e longo prazos. Para tanto, são necessários um bom
gerenciamento e uma boa equipe de trabalho. Nesse contexto, existem algumas definições importantes para
controle de custo, a exemplo dos gastos em que a empresa incorre para suprir a produção, para a aquisição de
produtos para a comercialização ou para execução de um serviço. Esse exemplo trata de:
(A) Ativos.
(B) Custos variáveis.
(C) Capital de giro.

(D) Custos fixos.
(E) Passivos.

34. Para o planejamento e execução de cardápios em Unidades de Alimentação e Nutrição é importante evitar
desperdícios e otimizar o rendimento das preparações. Nesse sentido é necessário calcular e avaliar os
indicadores no preparo dos alimentos. Assinale a opção que aponta o indicador que possibilita avaliar o
desperdício durante o pré-preparo dos alimentos na produção de refeições.
(A) Índice de Conversão.
(B) Fator de Correção.
(C) Índice de Reidratação.

(D) Indicador de Resto-Ingestão.
(E) Índice de Sobras.

35. O cardápio para uma refeição principal (almoço ou jantar) deve obedecer à seguinte ordem: entrada, prato
principal, guarnição, prato base, sobremesa e complementos. A guarnição pode ser composta por:
(A) Preparações culinárias à base de carnes (frango, boi, porco, peixe etc.) ou ovos, contribuindo com o aporte
de proteínas da refeição.
(B) Sopa, salgado (frio ou quente), salada (crua ou cozida), consomês, antepastos, torradas, pães (chamados
couvert) ou salgadinhos.
(C) Acompanhamento do prato principal e pode ser composta por vegetais, farináceos e massas.
(D) Preparação constituída, geralmente, de arroz e feijão ou qualquer outra leguminosa seca, como lentilha,
ervilha, grão de bico, ou soja, por exemplo.
(E) Chás, bombons, balas e licores, por exemplo.
36. O calor misto é a mistura de métodos de cocção do alimento com calor seco e calor úmido. Marque a opção que
contém métodos de cocção por meio de calor misto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Grelhar, assar no espeto e brasear.
Saltear, frigir e fritar em equipamentos elétricos.
Brasear, refogar e ensopar.
Fritar, refogar e saltear.
Banho-maria, cocção à vapor e refogar.

37. Com o objetivo de preencher uma lacuna regulatória, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
publicou a Resolução RDC nº 52, em 29 de setembro de 2014. Com base no exposto, marque a opção
INCORRETA.
(A) A resolução citada alterou no Art. 2º, o item 1.2. do Anexo da Resolução RDC nº 216.
(B) As unidades de alimentação e nutrição dos serviços de saúde, com relação ao seu âmbito de aplicação,
foram incluídos.
(C) A resolução citada exclui os Regulamentos dos lactários, as unidades de Terapia de Nutrição Enteral-TNE e
os bancos de leite humano.
(D) Os atendimentos aos padrões sanitários estabelecidos por este Regulamento técnico não isentam os
serviços de alimentação dos serviços de saúde do cumprimento dos demais instrumentos normativos
aplicáveis.
(E) A Resolução citada inclui o Art. 6º na Resolução RDC nº 216.
38. O Ministério da Saúde adota as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o uso de
curvas de referência na avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes. Considerando uma criança
com idade de 6 anos completos, assinale a opção que indique quais os índices antropométricos podem ser
utilizados para a avaliação do seu estado nutricional:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Peso para idade e IMC para idade.
IMC para idade e estatura para idade.
Peso para estatura, IMC para idade e estatura para idade.
Peso para idade, IMC para idade, estatura para idade e peso para estatura.
Peso para idade, IMC para idade e estatura para idade.
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39. Dada a grande importância da amamentação, a alimentação da nutriz nesta fase deve atender às exigências do
organismo materno e às da secreção láctea. Em relação ao tema, analise as opções abaixo:
I. Uma nutriz que está acima do peso (IMC ≥ 30 kg/m2) tem recomendação de restrição de 500 kcal/dia, a partir
do cálculo de EER;
II. Uma nutriz que acumulou uma quantidade de gordura corporal adequada durante a gravidez, deve ter o
aporte energético no primeiro semestre de lactação de 500 kcal/dia;
III. A suplementação de ferro é recomendada por todo o período em que a mulher estiver amamentando;
IV. A recomendação diária de cálcio durante a lactação é a mesma para mulheres não lactantes (1.000mg/dia
para adultas e 1.300 mg/dia para adolescentes);
V. As recomendações relativas as necessidades de proteínas durante a lactação são de 71 g/dia, baseadas na
oferta de 1,1g/kg/dia, para todas as faixas de idade, utilizando o peso desejável.
A sequência que apresenta o julgamento CORRETO das assertivas é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V, F, V, V
V, V, F, F, F
F, F, V, V, V
V, F, V, F, F
F, F, F, V, V

40. Em relação à avaliação antropométrica de adolescentes, assinale a opção CORRETA:
(A) Para adolescentes não se recomenda a utilização da classificação do IMC por Escore Z.
(B) As dobras cutâneas mais utilizadas em adolescentes são a dobra cutânea suprailíaca e a dobra cutânea
torácica.
(C) O IMC classificado pelos valores de Escore Z > +1 e ≤ +2 indica risco de sobrepeso, de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
(D) Como a composição corporal de adolescentes está em constante modificação até o fim do crescimento, não
há recomendação para a aferição de dobras cutâneas.
(E) Os pontos de corte da circunferência da cintura de adolescentes, que indicam risco para desenvolvimento
de doenças metabólicas, são os mesmos de adultos, ou seja, 88 cm para mulheres e 102 cm para homens.
41. A anemia é considerada um problema de saúde pública, especialmente entre as gestantes e a deficiência de
ferro é a causa mais comum. As consequências da anemia ao longo da gestação são prejudiciais à mãe e à
criança. Marque a opção correspondente ao diagnóstico de anemia por deficiência de ferro em gestantes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hemoglobina <13,0 g/Dl
Hemoglobina <12,0 g/Dl
Hemoglobina <12,5 g/Dl
Hemoglobina <11,0 g/dL
Hemoglobina <11,5 g/dL

42. O Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação no Brasil foi normalizado pela
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Em
relação à resolução, marque a opção CORRETA abordada no item “PREPARAÇÃO DO ALIMENTO”.
(A) O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4ºC,
ou inferior, deve ser de 7 (sete)dias.
(B) O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo,
74ºC.
(C) Os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração se não forem
imediatamente utilizados, podendo ser recongelados.
(D) Os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 60ºC por no máximo 6 (seis) horas para que
não favoreçam a multiplicação bacteriana em uma conservação a quente.
(E) A eficácia do tratamento térmico deve ser avaliada pela verificação da temperatura e do tempo utilizados e,
quando aplicável, pelas mudanças na textura e cor na parte periférica do alimento.
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43. A obesidade e as doenças crônicas relacionadas à alimentação são desafios globais e o seu controle e
prevenção exigem a adoção de políticas urgentes. No Brasil, de acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL, 2018), 55,7% da população
adulta tem excesso de peso e 19,8% está obesa. Milhares de pessoas buscam emagrecimento rápido e fácil,
que pode prejudicar gravemente a saúde. Quanto ao tratamento da Obesidade, conforme as Diretrizes
brasileiras de obesidade (ABESO, 2016), identifique a opção INCORRETA.
(A) O tratamento dietético, para crianças e adolescentes, deve focar-se na adequação da ingestão calórica e no
suprimento das necessidades nutricionais para a idade. A proporção calórica dos macronutrientes deve ser:
15% proveniente de proteínas, 50% a 55% dos carboidratos e 30% das gorduras.
(B) Uma dieta planejada individualmente para criar um déficit de 500 a 1.000 kcal deve ser parte integrante de
programas de perda de peso objetivando uma diminuição de 0,5 a 1 kg por semana, com metas realistas.
(C) O consumo de mais calorias no início do dia, em vez de no final do dia, potencialmente, pode ajudar a
controlar o peso. O mecanismo de ação pelo qual o momento da alimentação pode ajudar a controlar o
peso é o influência no ritmo circadiano.
(D) O tratamento dietético adequado e balanceado, dirigido por nutricionista, é bem sucedido, independente de
estar aliado a um programa de modificação comportamental. Em longo prazo, o método, a velocidade de
perda de peso e o ajuste fisiológico determinarão o sucesso do programa de emagrecimento.
(E) A redução da quantidade de gordura da dieta, em uma dieta hipocalórica, é uma maneira prática de diminuir
a ingestão calórica e induzir a perda de peso. Dietas que contenham 1.200 a 1.500 kcal por dia para
mulheres e 1.500 a 1.800 kcal por dia para homens, independentemente da composição de
macronutrientes, frequentemente levam à perda de peso.
44. A relevância da terapia nutricional no tratamento do Diabetes mellitus (DM) tem sido enfatizada desde a sua
descoberta, bem como o seu papel desafiador na prevenção, no gerenciamento da doença e no
desenvolvimento das complicações decorrentes. Nesse sentido, o controle metabólico é apontado como a pedra
angular do manejo do diabetes, pois alcançar um bom controle reduz o risco de complicações microvasculares e
pode, também, minimizar as chances de doenças cardiovasculares. Com base na Diretriz Oficial da Sociedade
Brasileira de Diabetes (SBD, 2019-2020), sobre a conduta nutricional no manejo do DM, marque a opção
INCORRETA.
(A) Não há proporção ideal aplicável de nutrientes no tratamento do DM, portanto, macro e micronutrientes
devem ser prescritos de forma individualizada. Sendo assim, a ingestão dietética em pacientes diabéticos
segue recomendações semelhantes àquelas definidas para a população geral, considerando-se todas as
faixas etárias.
(B) No DM 1 e DM 2, a recomendação de carboidratos deve ser de 45 a 60% do total de calorias e não inferior
a 130 gramas/dia. Sacarose pode ser incluída no plano alimentar até o máximo de 5% do VET e a frutose
não deve ser adicionada aos alimentos.
(C) A prescrição de gordura total deve corresponder de 20 a 35% do VET, com preferência para ácidos graxos
monoinsaturados e poli-insaturados, limitando-se ácidos graxos saturados a até 10% e isenta de trans.
(D) Diferentemente da medicação oral/insulina e do monitoramento da glicemia, os edulcorantes, comumente
chamados de adoçantes, não são essenciais ao tratamento do diabetes, mas podem favorecer o convívio
social e a flexibilidade do plano alimentar. Além disso, quando utilizados, sugere-se o rodízio no uso das
versões sintéticas.
(E) As pessoas com diabetes, mesmo em contagem de carboidratos, são aconselhadas a evitar bebidas
açucaradas (incluindo sucos de fruta concentrados), o que parece contribuir para controlar a glicemia e o
peso e reduzir o risco de DCV e esteatose hepática.
45. Com o intuito de atender as exigências sanitárias e seguindo a tendência de mercado, para oferecer alimentos
com qualidade, reduzir os custos, oriundos de reclamações de clientes, reduzindo desperdícios, oportunizando
mudança comportamental e de gestão de estabelecimentos, a ANVISA elaborou e publicou a Portaria nº 1.428,
em 26 de novembro de 1993. Neste contexto, assinale a opção INCORRETA sobre a Portaria.
(A) Aprova o Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos.
(B) Estabelece as Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços
na Área de Alimentos.
(C) Define a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos.
(D) Aprova o Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQs) para
Serviços e Produtos na Área de Alimentos.
(E) Determina que os estabelecimentos relacionados à área de alimentos adotem a Responsabilidade Técnica
(RT).
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46. Os Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) são registros escritos de forma objetiva que definem
instruções contínuas para a execução de operações de rotina e específicas na produção, armazenamento e
transporte de alimentos. Com relação aos requisitos específicos para a elaboração dos POPs, segundo a RDC
nº 275, de 2002, podemos afirmar:
(A) Os POPs relativos à calibração dos instrumentos e equipamentos de medição ou comprovação de execução
do serviço devem ser apresentados quando a calibração for realizada pelo próprio estabelecimento.
(B) Os POPs referentes ao controle integrado de vetores e pragas urbanas devem contemplar as medidas
preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou a proliferação de vetores e
pragas urbanas.
(C) Os exames aos quais os manipuladores de alimentos são submetidos devem ser especificados, sendo
facultativo a sua periodicidade de execução.
(D) Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo funcionário que realizará a atividade.
(E) A apresentação dos POPs como anexo do Manual de Boas Práticas de fabricação do estabelecimento é
obrigatória.
47. Para o planejamento de compras e cálculos dietéticos em Unidades de Alimentação e Nutrição, é fundamental o
entendimento sobre os conceitos de pesos dos alimentos em diversas fases do processo de produção de
refeições. O peso líquido dos alimentos:
(A) é o peso do alimento como é adquirido, ainda com cascas, sementes, talos, ossos etc.
(B) é o peso do alimento limpo e cru, após etapas de pré-preparo e retirada das aparas, sendo utilizado para o
cálculo da composição nutricional da preparação culinária.
(C) é o peso do alimento ainda cru depois de ser submetido ao remolho.
(D) é o peso empregado para o dimensionamento de pedidos de compra e cálculo de custo da preparação.
(E) é o peso do alimento cozido, incluindo o caldo.
48. A indicação de cada um dos diferentes processos de conservação a frio é feita de acordo com o tipo,
constituição e composição química do alimento e tempo requerido para sua conservação, sem que haja
sensíveis perdas de seu valor nutritivo, de seus caracteres organolépticos e diminuição de peso por secagem.
Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas abaixo e assinale a opção com a sequência CORRETA.
(

)

(

)

(

)

(

)

A refrigeração é um processo delicado, o qual produz poucos efeitos adversos às características
organolépticas e ao valor nutritivo.
O congelamento rápido proporciona a formação de cristais muito pequenos, enquanto no congelamento
lento ocorre o contrário.
O descongelamento dispensa rigor nos aspectos de higiene e segurança, pois os microrganismos já foram
eliminados no congelamento.
A temperatura mínima recomendada para o congelamento é de -18° C.

(A) V-V-V-V
(B) V-V-F-V
(C) F-F-F-F

(D) F-V-V-F
(E) V-F-F-V

49. Tratamento usualmente aplicado a vegetais, antes do congelamento, desidratação ou enlatamento. Os objetivos
desse tratamento dependem do processo que se seguirá. Antes do congelamento ou da desidratação, é utilizado
principalmente para a inativação de enzimas, visto que as temperaturas utilizadas nesses processos são
insuficientes para cumprir esse objetivo. Alimentos congelados ou desidratados, não submetidos a este
tratamento, sofrem rapidamente alterações em atributos como cor, aroma, sabor, textura e valor nutritivo. Essa
descrição refere-se ao seguinte tratamento:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Esterilização.
Pasteurização.
Branqueamento.
Assepsia.
Apertização.
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50. Uma gestante de 26 anos de idade foi encaminhada para acompanhamento no ambulatório do serviço de
nutrição com o parecer de baixo ganho de peso gestacional. Na consulta, a nutricionista obteve os seguintes
dados que lhe possibilitaram avaliar o seu estado nutricional: peso pré-gestacional = 70,5 kg; altura = 1,60 m;
IMC pré-gestacional = 27,5 kg/m²; idade gestacional = 27 semanas; peso atual = 75,3 kg; IMC atual = 29,8 kg/m².
De acordo com os dados apresentados e os gráficos do ganho de peso gestacional, o parecer nutricional em
relação ao estado nutricional e ao ganho de peso segundo semanas de gestação é:

(A) Sobrepeso pré-gestacional com de ganho de peso entre P10 a P25 para idade gestacional.
(B) Sobrepeso pré-gestacional com de ganho de peso entre P50 a P75 para idade gestacional.
(C) Sobrepeso pré-gestacional, estado nutricional atual adequado e ganho de peso abaixo do P25 para idade
gestacional.
(D) Sobrepeso pré-gestacional e gestacional, com de ganho de peso entre P75 e P90 para idade gestacional.
(E) Sobrepeso pré-gestacional, estado nutricional atual adequado e ao ganho de peso entre P50 a P75 para
idade gestacional.
Página | 16

