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927 – Nutrição – Bacharelado  

 

INSTRUÇÕES 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais 
somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço 
para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos 
deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 5.6.3 do Edital 
57/2019. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o 
atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 
qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, 
respeitar o subitem 5.6.5 do Edital 57/2019. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 
7.17 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 7.18 do Edital 57/2019. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos item 7.19 a. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 7.19 do Edital 57/2019. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de 
Questões de prova e o Cartão-Resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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*01 - Sobre os objetivos que norteiam a Técnica Dietética, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas:  

 

(   ) O objetivo Dietético consiste em adequar a forma de preparo dos alimentos às necessidades fisiopatológicas do 
indivíduo ou população.  

(   ) O objetivo Digestivo visa modificar os alimentos por meio de processos culinários, visando auxiliar no processo 
de facilitar a digestão. 

(   ) O objetivo Nutritivo implica preparar o alimento da forma que mais agrada o indivíduo, seguindo a linha da cozinha 
doméstica. 

(   ) O objetivo Sensorial consiste em selecionar os melhores métodos de preparo do alimento de forma a preservar 
ao máximo o seu valor nutritivo. 

(   ) O objetivo Econômico está apresentado no emprego correto e rendoso do dinheiro, energia e tempo. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F – V. 
b) V – F – V – V – F. 
c) F – F – V – V – F. 
d) F – V – V – F – V. 
e) V – V – F – F – V. 

 
02 - Um restaurante serviu, em um determinado dia, 200 almoços. Este restaurante cobra R$ 20,00 por almoço, cujo custo 

unitário com matéria-prima, gastos gerais de produção e mão de obra é de R$ 15,00. A alíquota de impostos pagos ao 
governo é de 10%. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

a) A receita bruta do restaurante nesse dia foi de R$ 3.600,00. 
b) Os custos totais (matéria-prima, gastos gerais de produção e impostos) somaram R$ 3.200,00 nesse dia. 
►c) O valor dos impostos referentes às vendas desse dia será de R$ 400,00. 
d) Nesse dia, o lucro do restaurante foi de R$ 1.000,00. 
e) A receita líquida do restaurante nesse dia foi de R$ 600,00. 

 
03 - O custo de mão de obra, segundo maior custo no segmento de alimentação, refere-se ao montante das despesas dos 

serviços prestados pelos funcionários à empresa. A esse respeito, assinale a alternativa correta. 
 

a) Salário direto é o salário contratual do funcionário, acrescido dos benefícios e dos encargos sociais. 
b) Custos com encargos sociais são as reservas feitas pela própria empresa, mensalmente, para quando ocorrer 

efetivamente o gasto com 13o salário e férias. 
c) Custos com provisões são encargos obrigatórios e recolhidos aos órgãos estatais, apurados com base no salário direto 

do funcionário. 
►d) Benefícios são incentivos que a empresa concede a seus funcionários como, por exemplo, vale-transporte, cesta básica e 

assistência médica. 
e) Multa sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e aviso prévio indenizado são custos com 

provisões. 
 
04 - De acordo com a RDC nº 259/02, são informações obrigatórias relacionadas à rotulagem geral de alimentos embalados: 

 

a) informação nutricional, peso líquido, lista de ingredientes 
b) peso líquido, presença de glúten, data de validade. 
c) presença de vitamina C, lista de aditivos, descrição do produto. 
►d) data de validade, peso líquido, endereço da empresa. 
e) lote, descrição do produto, percentual de sódio. 

 
05 - Rotulagem Nutricional é definida na RDC nº 360/03 como toda descrição destinada a informar ao consumidor sobre as 

propriedades nutricionais de um alimento. São declarações que correspondem à Rotulagem Nutricional, EXCETO: 
 

a) de valor energético. 
b) do percentual de valor diário. 
c) de propriedade nutricional. 
d) de nutrientes.  
►e) de aditivos. 

 
06 - E.R.S., 48 anos, sexo masculino, apresentou alterações importantes no exame laboratorial de perfil lipídico 

(triglicerídeos 350 mg/dL; colesterol total 238 mg/dL; LDL-colesterol 143 mg/dL e HDL-colesterol 52 mg/dL). Com base 
nessas informações, é correto afirmar: 

 

►a) A suplementação com ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 (EPA e DHA) pode ser recomendada para a redução de 
triglicerídeos. 

b) Os ácidos graxos trans não devem ser excluídos da dieta por manterem a produção plasmática de LDL-c em níveis 
fisiológicos. 

c) A substituição, na dieta, de ácidos graxos saturados por carboidratos não aumenta o risco cardiovascular. 
d) O paciente deve evitar o consumo habitual de fitosteróis, pois não reduzem a absorção de colesterol, sendo úteis apenas 

no tratamento de hipertrigliceridemia. 
e) Psyllium é a fibra insolúvel mais estudada na redução do colesterol, pois aumenta a excreção do colesterol nas fezes e 

diminui sua reabsorção durante o ciclo entero-hepático. 
 

*Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
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07 - De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Obesidade publicadas em 2016, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Para o tratamento dietoterápico efetivo da obesidade, deve ser seguido um protocolo fechado, sem levar em 
consideração individualidades do paciente. 

2. Uma meta realista está na redução do peso do paciente entre 0,5 e 1,0 kg por semana, por meio de um déficit 
calórico entre 500 e 1000 kcal. 

3. O consumo de alimentos que contenham glúten e lactose deve ser proibido, com recomendação de prescrição de 
dietas hipocalóricas com alimentos de baixo índice glicêmico. 

4. Dietas de muito baixas calorias (very-low calorie diets, VLCD) não são sustentáveis a longo prazo, pois no período 
de um ano a perda de peso é similar a dietas de baixa caloria. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
08 - Sobre as anemias carenciais na infância é INCORRETO afirmar: 
 

a) A anemia perniciosa é uma anemia macrocítica megaloblástica causada pela deficiência de vitamina B12, podendo ocorrer 
também devido à deficiência secundária ao fator intrínseco. 

b) A hemoglobina é o parâmetro que apresenta maior sensibilidade para avaliar anemia ferropriva. 
c) Comprometimento no desenvolvimento cognitivo, no crescimento e na imunidade mediada por atividade fagocitária dos 

neutrófilos pode ser um sinal clínico de deficiência de ferro em crianças. 
►d) A inclusão de carne vermelha e farelo de aveia deve ser considerada no planejamento dietético para anemia ferropriva e 

perniciosa. 
e) A absorção do ferro não-heme pode ser melhorada quando o seu consumo estiver associado ao ácido ascórbico. 

 
09 - O tratamento nutricional de indivíduos com a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) apresenta uma série de 

objetivos clínicos e de saúde geral, que podem variar conforme o estágio de desenvolvimento da doença. No que diz 
respeito à intervenção nutricional nessa condição, é correto afirmar: 

 

►a) A intervenção nutricional contribui para a sobrevida e controle de anormalidades metabólicas, tais como: dislipidemias, 
diabetes mellitus e lipodistrofia. 

b) Para pacientes com HIV/AIDS desnutridos, é indicada a dieta hiperlipídica, tendo em vista o aumento do aporte calórico. 
c) O papel do nutricionista na prescrição dietética do paciente com AIDS deve garantir o estado nutricional adequado, porém 

o estado nutricional não trata e/ou previne complicações crônicas e imunológicas. 
d) O tratamento nutricional não deve focar em distúrbios gastrintestinais, visto que não estão associados a doenças 

oportunistas próprias da evolução da doença. 
e) Indivíduos com HIV/AIDS quando assintomáticos não apresentam maior gasto energético quando comparados a indivíduos 

saudáveis. 
 
10 - Em resposta ao trauma ocorre ativação de mecanismos neuroendócrinos e imunológicos, que interferem no estado 

nutricional, aumentando o risco de complicações infecciosas. Sobre resposta metabólica ao estresse do paciente 
traumatizado, assinale a alternativa correta. 

 

a) A via enteral está indicada no trauma mesmo na possibilidade de nutrição via oral devida à intensa resposta inflamatória 
sistêmica. 

►b) Por auxiliar na cicatrização de feridas, a proteína é considerada um nutriente importante no paciente com trauma, sendo 
que  a necessidade proteica pode variar de 1,2 a 2 g/kg/dia dependendo da condição clínica. 

c) O grau de hipermetabolismo não é proporcional à gravidade do trauma, além de esse grau ser semelhante às grandes 
queimaduras. 

d) No trauma, ocorre um aumento de permeabilidade intestinal, também conhecido como leaky gut, porém, tal condição não 
interfere na diminuição das defesas do organismo. 

e) Uma avaliação nutricional inicial é suficiente para evitar a progressão de um quadro de desnutrição. 
 
11 - A respeito da atenção nutricional na pancreatite aguda, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O objetivo principal é manter o repouso pancreático com o jejum, porém ressalta-se que a terapia nutricional deve ter início 
assim que for possível. 

b) A fórmula oligomérica é indicada no tratamento da pancreatite no sentido de sua digestão independer da ação das enzimas 
pancreáticas. 

►c) As recomendações dietéticas durante o tratamento não diferem, dependendo de a condição ser crônica ou aguda. 
d) Diversos fatores de risco estão envolvidos com a etiologia da pancreatite aguda, como, por exemplo, a ingestão de álcool 

e a litíase biliar. 
e) Na reintrodução da alimentação, deve-se considerar dieta com restrição de lipídios e monitorar o quadro clínico. 

 
12 - Assinale a alternativa que apresenta doenças neurológicas que surgem a partir de deficiência nutricional: 
 

►a) Beribéri, pelagra, síndrome de Wernicke-Korsakoff. 
b) Esclerose lateral múltipla, anemia perniciosa, síndrome de Wernicke-Korsakoff. 
c) Síndrome de Wernicke-Korsakoff, epilepsia, miastenia grave. 
d) Pelagra, doença de Parkinson, beribéri. 
e) Anemia megaloblástica, beribéri, pressão intracraniana.  
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13 - Assinale a alternativa que corresponde à situação em que o aleitamento materno NÃO deve ser recomendado em 
momento algum. 

 

a) Crianças com alergia à proteína do leite de vaca. 
b) Crianças com baixo peso. 
►c) Mães infectadas com o vírus linfotrópico humano de linfócitos T. 
d) Mães com doença de Chagas. 
e) Mães com varicela. 

 
14 - Para aleitamento de crianças menores de 4 meses de idade, assinale a alternativa que corresponde à quantidade 

correta do leite de vaca em pó integral, em colher(es) das de sobremesa rasa, a ser(em) diluída(s) em 100 ml de água 
fervida. 

 

a) 1/2 colher. 
►b) 1 colher. 
c) 1 ½ colher. 
d) 2 colheres. 
e) 2 ½ colher. 

 
15 - A formação do tubo neural é um processo complexo, e que envolve múltiplos fatores. Qual dos nutrientes abaixo está 

envolvido na prevenção de defeitos do tubo neural? 
 

►a) Ácido fólico. 
b) Zinco. 
c) Manganês. 
d) Cobre. 
e) Biotina. 

 
16 - A anemia por deficiência de ferro constitui o principal problema em escala de saúde pública no mundo, especialmente 

entre as crianças. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A ingestão de baixas quantidades de ferro heme é o principal fator de risco para depleção do ferro. 
2. O leite humano é rico em ferro. 
3. A biodisponibilidade do ferro do leite humano aumenta quando outros alimentos passam a ser ingeridos pelo 

lactente. 
4. A introdução precoce do leite de vaca causa impacto negativo nos estoques de ferro das crianças.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
17 - Sobre os fatores que podem afetar a biodisponibilidade de vitaminas e minerais, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os minerais que são quelados após a digestão ficam armazenados no fígado e podem ser tóxicos. 
►b) Para aumentar a biodisponibilidade do ferro, e, portanto, sua absorção, recomenda-se acrescentar ao cardápio alimentos 

ricos em vitamina C.  
c) Fatores fisiológicos como a acidez gástrica aumentam a biodisponibilidade de alguns minerais. 
d) A ingestão excessiva de zinco reduz a absorção magnésio. 
e) Os alimentos ricos em ácido ascórbico melhoram a biodisponibilidade de todos os minerais. 

 
18 - Sobre a ingestão de energia dietética e os processos celulares que tornam possível o uso da energia para a 

manutenção da vida, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As necessidades energéticas são definidas como a ingestão de energia dietética que é necessária para manter o 
balanço energético em pessoas saudáveis de idade, sexo, peso e estatura definidos, e grau de atividade física 
compatível com a boa saúde.  

2. O peso corporal é um indicador de adequação ou inadequação de energia e reflete a adequação da ingestão 
energética, mas não é um indicador confiável da adequação de macronutrientes ou micronutrientes. 

3. A Taxa Metabólica Basal (TMB) é a energia necessária para manter as atividades metabólicas das células e tecidos 
e manter os processos circulatório, respiratório, gastrointestinal e renal. 

4. Efeito Térmico do Alimento (ETA) significa o aumento no gasto energético associado ao consumo do alimento. 
5. Termogênese Obrigatória é a energia necessária para digerir, absorver e metabolizar nutrientes, inclusive a 

síntese e armazenamento de proteínas, gorduras e carboidratos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.  
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19 - Sobre a absorção de nutrientes e água, realizada pelo intestino delgado, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A fase final da digestão das proteínas acontece na borda em escova, em que alguns dos dipeptídios e tripeptídios 
são hidrolisados em seus aminoácidos componentes por hidrolases peptídieas. 

2. A absorção da glicose é feita através do transporte ativo. 
3. Os produtos da digestão dos lipídeos são solubilizados na parte central das micelas, elevados para a borda em 

escova do intestino delgado para serem transportados. 
4. A maior parte da digestão das proteínas ocorre na porção superior do intestino delgado e continua por todo o 

trato gastrointestinal. 
5. As fibras solúveis e insolúveis são digeridas e totalmente absorvidas por difusão passiva, na borda em escova do 

intestino delgado. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
20 - Assinale a alternativa que apresenta um dos desafios descritos no II Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (PLANSAN2016-2019). 
 

►a) Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação 
de insegurança alimentar e nutricional sendo o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) as 
mais estratégicas. 

b) Incentivar a produção de alimentos e a promoção ao seu acesso, tendo como base duas grandes políticas: a de 
alimentação escolar e a de saúde. 

c) Combater a insegurança alimentar e nutricional, promovendo a inclusão produtiva de setores do agronegócio. 
d) Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias das regiões 

metropolitanas. 
e) Combater a insegurança alimentar e nutricional, tendo como meta transferir renda às famílias em situação de pobreza que 

atendam aos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família. 
 

 
21 - Sobre a organização do II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2016-2019), considere as 

seguintes afirmativas: 
 

1. Desafios são eixos estratégicos de atuação que sintetizam as principais questões a serem enfrentadas para a 
promoção da segurança alimentar e nutricional e garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada da 
população brasileira. 

2. Metas expressam o resultado a ser alcançado nos quatro anos de vigência do plano, podendo ser de natureza 
quantitativa ou qualitativa.  

3. Ações relacionadas referem-se a atividades necessárias para o alcance das metas, não sendo objeto de 
monitoramento sistemático. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
22 - Sobre os princípios da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), assinale a alternativa correta. 
 

a) A alimentação pode ser considerada secundária em termos do processo de produção de saúde. 
b) O respeito à diversidade e à cultura alimentar é um princípio que reconhece as particularidades regionais e o processo 

histórico de intercâmbio cultural, tendo como base a referência europeia. 
►c) O fortalecimento da autonomia dos indivíduos deve ser considerado um princípio da PNAN, sobretudo diante dos 

interesses e pressões do mercado comercial de alimentos, bem como das regras de disciplinamento e prescrição de 
condutas dietéticas em nome da saúde. 

d) O reconhecimento da determinação social e da natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição consiste 
num princípio da política que considera não ser necessária a mudança do atual modelo de produção de alimentos para a 
garantia de acesso a uma alimentação adequada e saudável. 

e) A segurança alimentar e nutricional com soberania constitui princípio da PNAN e pauta-se no conceito da Lei nº 11.346/06, 
que se refere a questões relativas à área da vigilância sanitária de alimentos. 
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23 - A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem como propósito a melhoria das condições de alimentação, 
nutrição e saúde da população brasileira. Em relação às diretrizes propostas para a consecução de seu propósito, é 
correto afirmar: 

 

a) O foco da atuação relacionada à diretriz Atenção Nutricional se encontra nas fases mais vulneráveis aos agravos 
relacionados à alimentação e à nutrição. 

►b) Na diretriz Promoção da Alimentação Saudável, os  aspectos biológicos e socioculturais da alimentação devem ser 
considerados, bem como o uso sustentável do meio ambiente. 

c) A diretriz Vigilância Alimentar e Nutricional consiste na descrição anual das condições de alimentação e nutrição da 
população. 

d) A diretriz Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição se refere à natureza setorial dessa política em relação às demais 
políticas de saúde. 

e) A nutrição deve ser considerada o eixo estruturante da diretriz Qualificação da Força de Trabalho no Sistema Único de 
Saúde  

 
24 - Sobre o Código de Ética e Conduta do Nutricionista, aprovado pela Resolução CFN nº 599, de 25 de fevereiro de 2018, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É direito do nutricionista recusar-se a exercer sua profissão em qualquer instituição onde as condições de 
trabalho não sejam adequadas, dignas e justas ou possam prejudicar indivíduos, coletividades ou a si próprio. 

2. É direito do nutricionista denunciar, nas instâncias competentes, atos que caracterizem agressão, assédio, 
humilhação, discriminação, intimidação, perseguição ou exclusão por qualquer motivo, contra si ou qualquer 
pessoa. 

3. A avaliação e o diagnóstico nutricional podem ser realizados pelo nutricionista de forma não presencial. 
4. É vedado ao nutricionista, mesmo com autorização concedida por escrito, divulgar imagem corporal de si ou de 

terceiros, atribuindo resultados a produtos, equipamentos, técnicas, protocolos, pois podem não apresentar o 
mesmo resultado para todos e oferecer risco à saúde.  

5. É vedado ao nutricionista prescrever, indicar, manifestar preferência ou associar sua imagem intencionalmente 
para divulgar marcas de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, utensílios, equipamentos, 
serviços, laboratórios, farmácias, empresas ou indústrias ligadas às atividades de alimentação e nutrição de modo 
a não direcionar escolhas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras.  

 
25 - Atualmente o mercado de refeições coletivas no Brasil fornece cerca de 11 milhões de refeições por dia, movimenta 

cerca de 14,7 bilhões de reais por ano e oferece cerca de 195.000 empregos. O alto número de colaboradores 
envolvidos no processo de produção de refeições, e a grande diversidade de horários dos vários postos de trabalho, 
além das tarefas, faz com que a organização do trabalho ocorra em consonância com a atual Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Considerando que a fórmula da jornada diária de trabalho é uma resultante da jornada semanal dividida pelo 
número de dias trabalhados na semana, para uma jornada diária de 7,333horas ou de 7 horas e 19,98 minutos 
(aproximadamente 20 minutos), a jornada semanal de um colaborador foi de 44 horas e o número de dias 
trabalhados igual a 6.  

2. É assegurado a todo colaborador um repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas e, ocorrendo falta 
injustificada na semana, o colaborador perde direito a essa remuneração.  

3. Com exceção dos casos de compensação de horário, as horas excedentes à jornada normal de trabalho, são 
consideradas extraordinárias, devendo ser pagas ao trabalhador com o acréscimo de 50% sobre o valor da hora 
normal.  

4. O procedimento para apuração do valor a ser pago a título de hora extra a um colaborador, juntamente com o 
aviso prévio indenizado, envolve etapas como a de somar o número de horas extras realizadas no último mês 
trabalhado, dividir o resultado por doze meses e a seguir multiplicar o valor obtido pelo valor da hora extra atual, 
sendo o resultado do cálculo acrescido ao salário para efeito de cálculo do aviso prévio indenizado.  

5. Nas atividades de trabalho, o empregador não poderá exigir de colaboradores do sexo feminino, que executem 
tarefas que demandem o emprego de força muscular superior a 20 kg em trabalho contínuo, ou 25kg em trabalho 
ocasional. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 5 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
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26 - Uma nutrição adequada constitui o alicerce para o desempenho físico e proporciona os elementos necessários para o 
trabalho biológico. Dentre esses elementos, os nutrientes (macronutrientes e micronutrientes) se destacam por 
fornecerem energia, repararem células já existentes, auxiliarem na síntese de novos elementos bem como auxiliarem 
na regulação dos processos fisiológicos antes, no decorrer e após a atividade física e esportiva. Frente ao exposto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A depleção das reservas de glicogênio, que ocorre rapidamente com a inanição, a redução da ingestão energética 
e/ou de carboidratos e o exercício extenuante prolongado afetam as vias metabólicas das fontes de energia, 
estimulando o catabolismo das gorduras e das proteínas. 

2. As gorduras intra e extracelulares suprem entre 30% e 80% da energia para a atividade física, independentemente 
do estado nutricional e aptidão e da intensidade do exercício. 

3. As vitaminas do complexo B e C desempenham um papel importante no desempenho esportivo, como coenzimas 
para regular as reações que produzem energia durante o catabolismo dos carboidratos, das gorduras e das 
proteínas. 

4. O consumo de alimentos ricos em carboidratos e com alto índice glicêmico após um treinamento intenso ou uma 
competição acelera a reposição de glicogênio. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
27 - Sobre Cultura e Segurança Alimentar e Nutricional, assinale a alternativa correta. 
 

a) A comensalidade, um campo da Segurança Alimentar e Nutricional, é constituída de processos biológicos que envolvem 
necessidades nutricionais dos indivíduos e a composição química dos alimentos. 

►b) A produção e a reprodução de crenças alimentares se constituem como fundantes da identidade sociocultural. 
c) Os aspectos culturais sobre alimentação e nutrição devem ser analisados com cautela porque influenciam o olhar dos 

profissionais de saúde e nutrição. 
d) As situações de fome e pobreza devem ser quantificadas objetivamente e simplificadamente de modo a fornecer subsídios 

concretos para a formulação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. 
e) Compreender os aspectos culturais da Segurança Alimentar e Nutricional embasaria ações de educação transformadoras 

de hábitos alimentares fundados em crenças equivocadas. 
 
 
28 - Sobre a avaliação nutricional, que faz parte do processo de assistência nutricional a indivíduos, grupos ou populações 

e pode envolver métodos antropométricos, dietéticos e bioquímicos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A escolha do método dietético apropriado para avaliar a dieta depende dos objetivos do acompanhamento alimentar e 
nutricional. 

b) É necessário determinar as melhores medidas antropométricas a serem adotadas para cada situação e quais os padrões 
de referência que serão utilizados para comparação. 

c) A avaliação das dietas em um grupo de indivíduos pode fornecer informações relevantes para o planejamento de ações 
de saúde, seja no monitoramento, seja na priorização de políticas públicas. 

d) Os métodos bioquímicos são os melhores métodos para avaliar a situação nutricional relativa à micronutrientes.  
►e) Recordatório de 24 horas, Diário Alimentar ou Registro Alimentar são exemplos de métodos dietéticos pouco utilizados no 

atendimento nutricional. 
 

 
29 - Para ser feito um diagnóstico antropométrico do estado nutricional, é necessária a comparação dos valores 

encontrados na avaliação com valores de referência. A respeito do assunto, é correto afirmar: 
 

a) Uma população de referência é aquela cujas medidas antropométricas foram aferidas em indivíduos de diferentes níveis 
socioeconômicos. 

b) O Ministério da Saúde no Brasil propõe valores de referência antropométrica que substituem os valores propostos pela 
Organização Mundial da Saúde.  

c) O consumo alimentar de indivíduos pode ser estimado a partir de diagnósticos antropométricos. 
►d) Valores de referência em curvas antropométricas pretendem descrever como uma criança saudável deve crescer. 
e) Para a construção de valores de referência antropométrica, deve-se considerar a inclusão de crianças que foram 

alimentadas em aleitamento materno e artificial. 
 

 
30 - Na antropometria, índices são a combinação entre duas medidas que possibilitam produzir uma avaliação mais 

complexa do estado nutricional. Qual é o índice que melhor avalia o crescimento linear de crianças? 
 

a) Peso para idade (p/i). 
b) Peso para estatura (p/e). 
►c) Estatura para idade (e/i). 
d) Índice de massa corporal para idade (IMC/i). 
e) Perímetro cefálico para idade (PC/i). 
 

 


