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NUTRICIONISTA

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
 Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos 
chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em 
mim o gosto sutil. [...]
 Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a 
tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela 
ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para 
baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma 
gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. 
É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário 
pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo 
desaparecer antes do chute. Sem graça.
 Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; 
eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...
 - Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]
 Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, 
uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que 
arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já 
me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos 
de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando. 
 - Bom rapaz. Bom rapaz.
 Como se isso estivesse me interessando...
Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. 
Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e 
Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempre). [...]
Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo 
prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação 
boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem 
diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase 
respondi...
- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas 
de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, 
meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não 
conheço chutador mais fino. 
(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia: 

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996) 

Vocabulário: 
Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por 
seus livros de ficção científica. 
Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição 
de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a 
ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade 
de revolução. 

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma 
oposição básica entre dois comportamentos que 
os caracterizam. Assinale a alternativa em que se 
transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse 
contraste. 
a)  “Chutar tampinhas que encontro no caminho” (2º§)/ 

“-Bom rapaz. Bom rapaz.” (6º§).
b)  “Meu irmão, tino sério, responsabilidades”(3º§)/ “Faço 

serão, fico até tarde.” (8º§).
c)  “Você é um largado.” (4º§)/ “Como se estivesse me 

interessando” (7º§).
d)  “Meio burguês, metido a sensato.” (3º§)/ “Aluado, 

farrista” (5º§).
e)  “Cá no bairro minha fama andava péssima.” (5º§)/ 

“Onde se viu essa, agora!” (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a 
construção “Nos começos chutava tudo o que achava.” 
que evidencia uma construção incomum marcada por 
uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo 
sugere que: 
a)  o personagem não pode delimitar quando a mania 

começou. 
b)  é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro 

chute. 
c)  não se trata de uma atitude exclusiva do personagem 

narrador.
d)  não houve um início, de fato, para a prática dessa 

mania.
e)  foram várias situações em que se chutava tudo que 

achava. 

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é 
alternada com o modo pelo qual os outros o veem. 
Assim, percebe-se que o rótulo de “Bom rapaz. Bom 
rapaz.” (6º§) deve-se ao fato de o narrador: 
a)  dedicar-se ao chute de tampinhas. 
b)  ler o livro de um autor famoso. 
c)  ter uma péssima fama no bairro. 
d)  passar a cumprimentar as senhoras. 
e)  conseguir um emprego noturno.

4) Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.” 
(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à 
seguinte classe gramatical:
a)  substantivo.
b)  adjetivo.
c)  pronome. 
d)  advérbio. 
e)  interjeição. 

5) No terceiro parágrafo, no trecho “Ele, a camisa; eu, 
o avesso.”, foi empregado um recurso coesivo que 
confere expressividade ao texto. Trata-se da: 
a)  elipse.
b)  anáfora. 
c)  catáfora. 
d)  repetição.
e)  sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a 
seu lado no lotação, o narrador revela uma visão: 
a)  objetiva. 
b)  depreciativa. 
c)  idealizada. 
d)  contestadora. 
e)  indiferente. 

7) A oração “Depois que arrumei ocupação à noite,”(5º§) é 
introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta 
o mesmo valor semântico da seguinte conjunção: 
a)  porquanto.
b)  conforme.
c)  embora. 
d)  quando. 
e)  pois.

8) O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem 
nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se 
pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo: 
a)  Entregou o documento às meninas. 
b)  Manteve-se sempre fiel às suas convicções. 
c)  Saiu, às pressas, mas não reclamou. 
d)  Às experiências, dedicou sua vida. 
e)  Deu um retorno às fãs. 

9) No último parágrafo, o período “- Olhe: sou um cara que 
trabalha muito mal.” é composto e sua última oração 
pode ser classificada como: 
a)  subordinada adjetiva.
b)  subordinada adverbial. 
c)  coordenada sindética.
d)  subordinada substantiva. 
e)  coordenada assindética. 

10) A locução verbal “venho afinando”, presente no 
primeiro período do texto, constrói um sentido de ação: 
a)  passada e concluída. 
b)  que ainda será realizada. 
c)  pontual e ocorrida no presente.
d)  com ideia de continuidade.  
e)  passada que não mais se realiza. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração 
que representa o que ainda resta da tarefa é:

a) 
50
21

b) 
100
42

c) 
50
29

d) 
50
27

e) 
50
31

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se 
que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir 
à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores 
opinaram, então o total deles que não gostam nem de 
TV e nem de ir à academia é:
a)  32
b)  55
c)  14
d)  36
e)  43

13) De acordo com a sequencia lógica 
3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
a)  20
b)  21
c)  22
d)  23
e)  24

14) Considerando a frase “João comprou um notebook e 
não comprou um celular”, a negação da mesma, de 
acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
a)  João não comprou um notebook e comprou um celular
b)  João não comprou um notebook ou comprou um celular
c)  João comprou um notebook ou comprou um celular
d)  João não comprou um notebook e não comprou um 

celular
e)  Se João não comprou um notebook, então não comprou 

um celular

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o 
valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas 
condições, o valor lógico da proposição r na proposição 
composta {[q v (q ̂  ~p)] v r} cujo valor lógico é verdade, 
é:
a)  falso
b)  inconclusivo
c)  verdade e falso
d)  depende do valor lógico de p
e)  verdade

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu 
suas competências. No que diz respeito a essas 
competências definidas pela legislação, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F).
(  ) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 

hospitais universitários e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de gestão 
único com geração de indicadores quantitativos e 
qualitativos para o estabelecimento de metas

(  ) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação com o 
campo da saúde pública ou com outros aspectos da 
sua atividade torne necessária essa cooperação, em 
especial na implementação das residências médica, 
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas 
especialidades e regiões estratégicas para o Poder 
Executivo

(  ) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar 
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)

(  ) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos 
hospitais universitários federais e a outras instituições 
congêneres 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, F, F
b) V, F, V, V
c) V, F, V, F
d) V, V, V, F
e) F, F, V, F

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos 
recursos da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares) assinale a alternativa INCORRETA.
a)  As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos 
b)  Doações, legados, subvenções e outros recursos que 

lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado

c)  As receitas decorrentes dos acordos e convênios que 
realizar com entidades nacionais e internacionais

d)  Recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, Estados e Municípios

e)  As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais 
como aluguéis, foros, dividendos e bonificações
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18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, determina quais são 
seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO 
poderá participar da composição destes órgãos. Analise 
os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no 
que concerne aos impedimentos.
I. Os declarados inabilitados para cargos de administração 

em empresas sujeitas a autorização, controle e 
fiscalização de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta.

II. Os que houverem sido condenados por crime 
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de 
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, contra a fé pública, contra 
a propriedade ou que houverem sido condenados à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos.

III. Os que detiveram o controle ou participaram da 
administração de pessoa jurídica concordatária, falida 
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à 
data da eleição ou nomeação, ainda que na condição 
de síndico ou comissário.

IV. Os que detenham controle ou participação relevante 
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com 
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda 
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento 
aos que tenham ocupado cargo de administração em 
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, 
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.

V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho 
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo.

a)  Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
b)  Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
c)  Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
d)  Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
e)  Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSERH específica que o 
corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos 
Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também 
determina quais são os órgãos de apoio vinculados à 
Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a 
que apresenta a informação INCORRETA sobre esses 
órgãos de apoio.
a)  Consultoria Jurídica
b)  Assessoria Técnica-Parlamentar
c)  Coordenadoria de Formação Profissional
d)  Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
e)  Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas 
atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a 

realização de inspeções preventivas e a requisição de 
perícias e laudos periciais

(  ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades 
de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades 
descentralizadas, inclusive no que se refere às ações 
preventivas, objetivando a melhoria do padrão de 
qualidade no processo de gestão e, como consequência, 
na prestação de serviços à sociedade

(  ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos 
administrativos, quando constatadas fragilidades nas 
metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar 
eventuais riscos e desvios de conduta funcional e 
irregularidades

(  ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de 
empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio 
público e adotar os procedimentos correcionais cabíveis, 
dando ciência das medidas adotadas aos agentes que 
as formularam

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, V, V
b) V, F, F, V
c) F, V, F, V
d) V, F, V, F
e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela 
Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos 
marcos da construção do SUS. Analise os objetivos 
desse eixo abaixo e assinale o incorreto.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da 

Saúde, de responsabilidade dos três gestores
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população 

brasileira de forma a internalizar a responsabilidade 
individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao 
tabagismo

c) Articular e promover os diversos programas de 
promoção de atividade física já existentes e apoiar a 
criação de outros

d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do 
câncer de mama e do câncer do colo uterino

e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação 
saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a 
alternativa que contempla aquelas que são permitidas 
no Conselho de Saúde.
I. Poder Judiciário.
II. Poder Legislativo.
III. Poder Executivo.
a) I, II e III
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Apenas I e II
e) Apenas I e III
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23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do 
Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Otimiza a digitação e remessa de dados
b) Emite relatórios gerenciais
c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do 

efetivo pagamento
d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente 

pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos 
dados das Autorizações de Internações Hospitalares e 
envio dos dados às Secretarias de Saúde

e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão 
da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos 
brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm 
direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale 
a alternativa que corresponde a esse princípio.
a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Equidade
e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é 
previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse 
contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o 

controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de 
Ação Pública da Saúde

b) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde

c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde 
observará diretrizes básicas para fins de garantia 
da gestão participativa, como o estabelecimento de 
estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das 
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria

d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 
pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), 
cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a 
sua implementação

e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de 
informações em saúde organizado pelo Ministério da 
Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de 
Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) “Leite integral tratado termicamente, com retirada 
parcial de água e sem adição de açúcar”. Trata-se do:
a) Leite fermentado
b) Leite desnatado
c) Leite condensado
d) Leite evaporado
e) Creme de leite

27) O ovo pode ser preparado e consumido de diversas 
formas, sendo correto afirmar sobre as técnicas 
dietéticas empregadas em preparações com esse 
alimento:
a) A adição de limão na água de cocção de ovos pochê 

acelera a coagulação das proteínas
b) A adição de açúcar às claras durante o batimento 

aumenta o volume final da clara em neve, embora 
diminua sua estabilidade

c) A entrada de água pela casca do ovo durante o seu 
cozimento em água fervente pode deixar a clara com 
uma coloração esverdeada, devido à produção de 
dióxido de potássio

d) A associação da clara, que apresenta propriedade 
emulsificante, com óleo e um componente picante, 
proporciona um molho de maionese liso e consistente

e) Para um creme mais homogêneo e liso, os ovos devem 
ser adicionados diretamente às misturas quentes

28) Aditivos alimentares são ingredientes adicionados 
intencionalmente aos alimentos, sem propósito de 
nutrir, com o objetivo de modificar as características 
físicas, químicas, biológicas ou sensoriais desses 
alimentos. Podem exercer diversas funções, sendo 
correto afirmar a esse respeito que:
a) Agente de firmeza é substância que proporciona o 

aumento do volume e/ ou da massa dos alimentos
b) Umectante é substância capaz de reduzir as 

características higroscópicas dos alimentos e diminuir 
a tendência de adesão, umas às outras, das partículas 
individuais

c) Estabilizante é substância que torna possível a 
manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou 
mais substâncias imiscíveis em um alimento

d) Sequestrante é substância que ressalta o sabor ou 
aroma de um alimento

e) Edulcorante é substância que confere, intensifica ou 
restaura a cor de um alimento

29) Uma Unidade de Alimentação e Nutrição fornece 
refeição a 200 pessoas e prevê salada de tomate em 
fatias em seu cardápio do dia. Considerando o consumo 
(porção) de 80 gramas de salada de tomate por pessoa 
e que o fator de correção do tomate é 1,1, deverão ser 
comprados:
a) 16,0 Kg (quilogramas) de tomate
b) 17,6 Kg (quilogramas) de tomate
c) 19,4 Kg (quilogramas) de tomate
d) 21,7 Kg (quilogramas) de tomate
e) 23,8 Kg (quilogramas) de tomate

30) Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, a água 
utilizada para o consumo direto ou no preparo dos 
alimentos deve atender a alguns critérios. Em relação a 
esses critérios, considere as afirmativas abaixo, avalie-
as quanto a sua veracidade e assinale a alternativa 
correta:
I. O gelo para utilização em alimentos deve ser fabricado 

com água potável, de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade vigente.

II. O vapor, quando utilizado em contato direto com 
alimentos, ou quando aplicado sobre superfícies que 
entram em contato com alimentos, deve ser produzido 
com água potável e não deve apresentar riscos de 
contaminação.

III. A higienização do reservatório de água deve ser 
executada a cada seis meses ou na ocorrência de 
acidentes que possam contaminar a água, tais como 
queda de animais, enchente, entre outros.

a) Apenas a afirmativa I é correta
b) Apenas as afirmativas I e II são corretas
c) Apenas as afirmativas I e III são corretas
d) Apenas as afirmativas II e III são corretas
e) As afirmativas I, II e III são corretas
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31) Os protozoários se destacam em saúde pública como 
causadores de quadros infecciosos, sobretudo nos 
indivíduos imunocomprometidos, embora todos os 
seres humanos sejam susceptíveis às infecções por 
eles determinadas. Sobre as protozooses, é correto 
afirmar: 
a) A via mais frequente de transmissão das protozooses 

para o homem são os alimentos, sendo a água uma via 
de transmissão pouco significativa

b) É necessária a ingestão de número elevado de cistos 
de protozoário para provocar a doença no homem e 
desencadear suas manifestações clínicas

c) Os protozoários não são capazes de se multiplicar nos 
alimentos, mas suas formas císticas podem manter a 
infecciosidade por longo período de tempo

d) Balantidium coli é o agente causador de protozoose de 
maior incidência nos seres humanos

e) O rato assume importância primordial na cadeia de 
transmissão da toxoplasmose, por ser hospedeiro 
definitivo do protozoário, eliminando-o na urina durante 
a fase de infecção primária

32) A irradiação de alimentos consiste em um processo 
físico de tratamento que pode ser utilizado para 
o controle do desenvolvimento microbiano em 
alimentos, bem como para o controle fisiológico de 
vegetais, inibindo o brotamento e o amadurecimento 
desses produtos. A respeito desse tipo de tratamento, 
considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. No processo de irradiação, os alimentos são dispostos 

em caixas plásticas e colocados no interior da câmara de 
irradiação. A energia alfa, proveniente principalmente do 
carbono-14, penetra no alimento e em sua embalagem, 
sendo grande parte dessa energia retida no alimento, 
de modo a inibir eficientemente o desenvolvimento 
microbiano.

II. A aplicação de doses elevadas de radiação nas 
frutas e hortaliças pode promover o aparecimento de 
efeitos indesejáveis, dentre eles a diminuição do teor 
de vitaminas e a decomposição acelerada durante o 
armazenamento.

III. A irradiação de ovos com casca, a fim de controlar a 
contaminação por Salmonella spp, pode produzir efeitos 
indesejáveis, visto que a dose de radiação requerida 
para essa finalidade pode afetar a viscosidade da clara 
ou a integridade da membrana da gema.

a) Apenas a afirmativa I é correta
b) Apenas a afirmativa II é correta
c) Apenas as afirmativas I e II são corretas
d) Apenas as afirmativas II e III são corretas
e) Apenas as afirmativas I e III são corretas

33) A escolha de uma embalagem para alimentos deve levar 
em conta aspectos tecnológicos e de saúde pública. 
Sobre os tipos de embalagem para alimentos, considere 
as afirmativas apresentadas a seguir, avalie-as como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta estabelecida de cima 
para baixo.
(  ) O vidro é um material usado em larga escala na indústria 

de alimentos em razão das seguintes propriedades: 
inércia química, impermeabilidade, rigidez, resistência 
à pressões internas e ótimas propriedades ópticas.

(  ) A grande desvantagem da utilização de embalagens 
metálicas é que o alimento não pode ser processado e 
esterilizado na própria embalagem.

(  ) O armazenamento de produtos a granel pode ser 
realizado com sacas de diversos tipos de tecidos, as 
quais protegem o alimento da umidade excessiva, 
além de constituírem barreira adequada para insetos, 
roedores e microorganismos.

a)  F, V, V
b)  V, F, V
c)  V, F, F
d)  V, V, F
e)  F, V, F

34) No exame físico de um paciente, o nutricionista observa: 
cabelo fino e despigmentado, dermatose descamativa, 
edema e hepatoesplenomegalia. Esses são sinais 
típicos de:
a) Beriberi
b) Marasmo
c) Pelagra
d) Kwashiorkor
e) Raquitismo

35) A avaliação da constituição corporal é importante para 
se estabelecer diagnóstico nutricional, determinar 
conduta e avaliar a eficácia da terapia indicada. Nessa 
avaliação podem ser empregados diversos métodos, 
sendo correto afirmar a respeito deles:
a)  A contagem de potássio corporal total é comumente 

usada para mensurar a massa adiposa e a água corporal 
total

b)  O Índice de massa corpórea é uma medida direta de 
adiposidade e ferramenta sensível para avaliação 
da distribuição da gordura corporal, sendo índice 
amplamente utilizado na prática clínica

c)  A tomografia computadorizada é empregada para 
avaliação da deposição de gordura subcutânea e intra-
abdominal

d)  A bioimpedância elétrica baseia-se no princípio 
da condutividade elétrica para a estimativa dos 
compartimentos corpóreos, sendo que o tecido adiposo 
é altamente condutor de corrente elétrica devido à 
grande quantidade de água e eletrólitos

e)  Embora a absorciometria com raios-X de dupla energia, 
a DEXA, seja padrão ouro para avaliação da densidade 
mineral óssea, não é indicada para avaliação das 
massas muscular e adiposa

36) Na escolha do melhor método para a avaliação 
do consumo alimentar devem ser considerados a 
população- alvo e o tipo de informação dietética que 
se deseja obter. Quando a população a ser avaliada é 
composta por indivíduos não alfabetizados e com boa 
memória, tendo-se por objetivo uma avaliação rápida 
e fácil da ingestão energética total, sem que haja 
interferência do método empregado na dieta usual do 
indivíduo, a opção mais adequada é:
a) Recordatório de 24 horas
b) Questionário de frequência alimentar
c) História dietética
d) Registro alimentar estimado
e) Registro alimentar pesado

37) Indivíduo adulto realizou cirurgia de remoção total do 
estômago devido a câncer gástrico. Considerando o 
papel fisiológico do estômago e o caso descrito, pode-
se inferir que:
a) Poderá haver redução importante da flora bacteriana 

intestinal, uma vez que a gastrina, hormônio que 
favorece o crescimento bacteriano saudável, não será 
produzida

b) A digestão dos carboidratos poderá ficar comprometida, 
uma vez que, devido a não produção de ácido clorídrico 
estomacal, a tripsina não será ativada a tripsinogênio

c) Não haverá prejuízo na digestão das proteínas, uma 
vez que a ptialina produzida na boca é suficiente para 
garantir a adequada digestão desse macronutriente

d) A absorção de vitamina D no jejuno poderá ficar 
comprometida pela não participação do fator intrínseco, 
que seria produzido pelo estômago

e) A digestão dos lipídios poderá ser parcialmente afetada, 
já que não haverá produção de lipase gástrica, a qual 
age especialmente sobre triglicerídeos de cadeia curta
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38) Os carboidratos são compostos por carbono, 
hidrogênio e oxigênio e representam uma ampla 
família de compostos. Sobre as características dos 
carboidratos é correto afirmar que:
a) A frutose é o açúcar mais amplamente distribuído na 

natureza
b) A inulina, quando hidrolisada, produz moléculas de 

frutose
c) A glicose é o mais doce de todos os monossacarídeos
d) A celulose é constituída por moléculas de sacarose
e) A galactose é formada por uma molécula de glicose e 

uma de lactose

39) A vitamina C é vitamina hidrossolúvel encontrada em 
frutas e vegetais, com diversas funções no organismo. 
Abaixo estão listadas algumas dessas funções, que 
devem ser avaliadas como verdadeiras (V) ou falsas (F), 
assinalando-se, em seguida, a opção que apresenta a 
sequência correta estabelecida, de cima para baixo:
(  ) O ácido ascórbico atua como um sistema redox 

bioquímico participando de muitas reações de transporte 
de elétrons, inclusive aquelas envolvidas na síntese de 
colágeno e carnitina.

(  ) A vitamina C promove resistência à infecção através 
de seu envolvimento com a atividade imunológica 
dos leucócitos, com a produção de interferon e com a 
integridade das membranas mucosas.

(  ) A vitamina C é essencial para a biossíntese da niacina 
a partir do triptofano e para a conversão da piridoxina 
para a sua forma funcional, o piridoxal fosfato.

a) V, V, F
b) V, F, F
c) V, F, V
d) F, V, F
e) F, V, V

40) A faixa de distribuição aceitável de macronutrientes 
(Acceptable macronutrient distribution range-AMDR) 
pode ser definida como o limite de ingestão de uma 
fonte energética em particular que está associada 
com risco reduzido de doenças crônicas, ao mesmo 
tempo que garante o consumo adequado de nutrientes 
essenciais. Considerando a AMDR, um indivíduo adulto 
que apresenta necessidade e ingestão energética diária 
de 3000 Kcal (quilocalorias), deverá ingerir a seguinte 
quantidade (aproximada para o número inteiro mais 
próximo) de lipídios:
a)  23 a 46 gramas de lipídios ao dia
b)  45 a 65 gramas de lipídios ao dia
c)  67 a 117 gramas de lipídios ao dia
d)  92 a 140 gramas de lipídios ao dia
e)  129 a 172 gramas de lipídios ao dia

41) O objetivo principal da terapia nutricional parenteral é 
manter ou melhorar o estado nutricional e metabólico 
de pacientes que, durante determinado período de 
tempo, não podem ser devidamente nutridos por 
alimentação oral ou enteral. Sobre as características da 
solução parenteral, é correto afirmar que:
a) Devem-se desconsiderar os aminoácidos no cálculo 

da osmolaridade da solução parenteral, por serem 
nutrientes isotônicos

b) Magnésio e cálcio não são normalmente parte das 
infusões parenterais por não serem compatíveis com 
lipídios e por favorecerem o crescimento bacteriano

c) Uma emulsão lipídica em concentração a 10% (por 
cento) fornece 2,3 Kcal/ mL (quilocalorias por mililitro)

d) Os carboidratos são fornecidos como monoidrato de 
dextrose, o qual fornece 3,4 Kcal/ g (quilocalorias por 
grama)

e) Dois litros de uma solução a 20% (por cento) de 
aminoácidos fornecem 200 gramas de proteínas

42) A síndrome de dumping pode ocorrer como resultado 
de procedimentos cirúrgicos como a gastrectomia 
total ou subtotal. A síndrome apresenta sintomas com 
gravidade variável, dentre eles pode-se citar:
a) Hipoglicemia alimentar 1 a 3 horas após refeição rica 

em carboidratos
b) Queda abrupta dos batimentos cardíacos 10 minutos 

após refeição rica em lipídios
c) Febre 1 a 2 horas após refeição rica em açúcares
d) Tremores e sudorese 5 minutos após a ingestão de 

água
e) Fome 10 a 15 minutos após o consumo de uma refeição

43) S.F.S, sexo masculino, 37 anos, caucasiano, vem 
para consulta nutricional. Apresenta Índice de massa 
corporal (IMC) de 28,7 kg/m2 (quilogramas por metro 
quadrado) e circunferência da cintura de 105 cm 
(centímetros). Exames sanguíneos, realizados após 
adequado período de jejum, evidenciam glicemia de 
88 mg/dL (miligramas por decilitro), hemoglobina 
glicosilada de 5,6% (por cento), colesterol total de 
145 mg/dL (miligramas por decilitro), LDL colesterol 
de 63 mg/dL (miligramas por decilitro) e triglicerídeos 
de 122 mg/dL (miligramas por decilitro). Fará parte da 
sua orientação nutricional, com o respectivo correto 
argumento para tal orientação:
a) Redução do consumo de carboidratos com elevado 

índice glicêmico, devido ao valor elevado da glicemia de 
jejum

b) Restrição calórica, visando redução do IMC e da 
circunferência da cintura, os quais se encontram 
elevados

c) Substituição da sacarose por adoçantes não nutritivos, 
como frutose e sorbitol, uma vez que a hemoglobina 
glicosilada se encontra elevada

d) Redução do consumo de alimentos ricos em gordura, 
devido aos elevados valores de colesterol total e LDL 
colesterol

e) Alimentação rica em fibras solúveis e insolúveis, uma 
vez que o valor dos triglicerídeos encontra-se elevado

44) A dieta exerce papel relevante sobre a excreção urinária, 
tanto de promotores, quanto de inibidores da formação 
de cálculos renais. A respeito desse papel, é correto 
afirmar que:
a) A elevada ingestão de sódio, via aumento da pressão 

arterial, favorece a hiperuricosúria e hiperoxalúria, com 
consequente agregação dos cristais; assim paciente 
litiásicos devem consumir dieta hipossódica

b) A elevada ingestão de proteínas de origem animal 
contribui para hipercitratúria, a qual favorece a formação 
de cálculos renais

c) Para se evitar a supersaturação urinária e prevenir a 
recorrência de nefrolitíase, recomenda-se a ingestão 
de líquidos, de todos os tipos, em quantidade tal que 
resulte em ao menos 4 L (litros) de urina ao dia

d) Nos casos de pacientes com cálculos de oxalato de 
cálcio, a ingestão de cálcio não deve ser superior a 
500 mg (miligramas) ao dia, prevenindo dessa forma a 
recorrência de nefrolitíase

e) A reduzida ingestão de potássio está associada a um 
maior risco de formação de cálculos, sendo que tal 
efeito pode ser atribuído à elevação na calciúria e à 
redução na citratúria

45) Em 2009, o Institute of Medicine (IOM) publicou 
recomendações relativas ao ganho de peso materno 
durante a gestação, sendo a faixa de ganho total de peso 
recomendada para mulheres com IMC pré- gestacional 
inferior a 18,5 kg/m2 (quilogramas por metro quadrado) 
de:
a) 5,5 a 9 Kg (quilogramas)
b) 8 a 11,5 Kg (quilogramas)
c) 10,5 a 14 Kg (quilogramas)
d) 12,5 a 18 Kg (quilogramas)
e) 17,5 a 21 Kg (quilogramas)
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46) Sobre as práticas maternas durante a amamentação, é 
correto afirmar que:
a) A ingestão de cafeína por mães que amamentam é 

contraindicada, independentemente da quantidade 
ingerida, uma vez que a cafeína passa para o leite 
materno, prejudicando a absorção do cálcio do leite pelo 
lactente

b) A prática do aleitamento materno exclusivo até o sexto 
mês de vida do lactente não impede a instalação de 
anemia ferropriva, sendo, portanto, essencial que 
a criança receba suplemento de ferro desde o seu 
nascimento

c) A ingestão de peixes pela mãe é contraindicada, pois 
provoca mudança de odor no leite materno, levando à 
recusa da criança

d) A ingestão de bebidas alcoólicas pela mãe é permitida, 
ainda que frequente, entretanto, a mãe deve ser 
orientada a só amamentar após 30 minutos da ingestão 
da bebida

e) O esvaziamento completo da mama, possibilitando que 
o bebê receba o leite posterior e, em consequência, 
menos lactose, melhora os sintomas das cólicas

47) Na adolescência, a necessidade de ferro aumenta 
devido ao rápido crescimento e aumento da massa 
muscular; além disso, particularmente para o sexo 
feminino, há um aumento adicional com o evento 
da menarca, por causa da perda de ferro durante a 
menstruação. Assim, a ingestão dietética recomendada 
(RDA) de ferro para adolescentes do sexo feminino, 
não gestantes e não lactantes, com idade entre 14 e 
18 anos é de:
a) 10 miligramas ao dia
b) 15 miligramas ao dia
c) 20 miligramas ao dia
d) 24 miligramas ao dia
e) 28 miligramas ao dia

48) A deficiência de vitamina A é considerada uma das 
mais importantes deficiências nutricionais nos países 
em desenvolvimento. Dentre os grupos populacionais 
tradicionalmente reconhecidos como “de risco” para 
hipovitaminose A estão:
a) Idosos e gestantes
b) Adolescentes e lactentes
c) Puérperas e pré-escolares
d) Etilistas e escolares
e) Obesos e indígenas

49) Um dos recursos utilizados para avaliar se uma 
preparação culinária é bem aceita ou não é a análise 
sensorial. Sobre esse recurso, considere as afirmativas 
abaixo, avalie-as quanto à sua veracidade e assinale 
alternativa correta:
I. No teste de aceitação, o indivíduo indica a sua opinião 

utilizando uma escala hedônica, representada por 
expressões numéricas ou descrita por palavras como 
“gostei muitíssimo” a “desgostei muitíssimo” ou, ainda, 
representada por expressões faciais.

II. Em particular, quando a população alvo tem restrições 
para se expressar, como crianças e analfabetos, os 
testes devem ser estruturados e adaptados para garantir 
a confiabilidade das respostas.

III. Quando a utilização de alimentos é impraticável, uma 
opção, especialmente para crianças com idade superior 
a 4 anos, é a utilização da fotografia como recurso visual 
para avaliação das preferências alimentares.

a) As afirmativas I, II e III são corretas
b) Apenas as afirmativas I e II são corretas
c) Apenas as afirmativas I e III são corretas
d) Apenas as afirmativas II e III são corretas
e) Apenas a afirmativa II é correta

50) As oficinas culinárias realizadas em atividades práticas 
de educação alimentar e nutricional permitem trazer 
para o dia a dia diferentes aspectos da promoção da 
alimentação saudável.  No planejamento de tais oficinas, 
devem ser consideradas etapas, as quais estão listadas 
abaixo. Ordene-as de maneira crescente (a partir do 
número 1, que corresponde à primeira etapa) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo.
(  ) Levantamento dos recursos humanos, financeiros, 

físicos e materiais necessários para sua execução.
(  ) Aquisição dos gêneros alimentícios e pré-preparo dos 

mesmos.
(  ) Definição das estratégias pedagógicas, dinâmicas 

de grupo, ambientação e tempo previsto para cada 
atividade.

(  ) Definição do grupo de interesse, objetivos e temas da 
oficina.

(  ) Seleção de receitas, textos, livros, vídeos, sites e 
elaboração de instrumentos de avaliação.

a) 1, 5, 2, 3 e 4
b) 2, 5, 3, 1 e 4
c) 3, 4, 5, 2 e 1
d) 2, 5, 1, 4 e 3
e) 4, 5, 3, 1 e 2
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