
NUTRICIONISTA
Alimentação Coletiva

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CONCURSO PÚBLICO 2009 NUTA

INSTRUÇÕES

1. Você recebeu do fiscal:
a.  Este caderno de questões contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
b. Um cartão de respostas, personalizado, para efetuar a marcação das respostas;

2. Verifique se o cargo especificado no topo da capa deste caderno de questões corresponde ao cargo no qual você está inscrito e que consta do seu
cartão de respostas. Caso não corresponda, peça imediatamente para o fiscal trocar o seu caderno de questões;

3. Preencha acima, neste caderno de questões, o seu nome e o seu número de inscrição;
4. Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso necessário, solicite ao fiscal que efetue as correções na Ata de Aplicação de Prova.
5. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no espaço reservado no canto superior direito do seu cartão de respostas.

“Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.”
                                 Carlos Drummond de Andrade

6. Assine o seu cartão de respostas no local apropriado para tal;
7. O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
8. SOMENTE APÓS SER AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, verifique no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação

estão corretas;
9. Leia atentamente cada questão e assinale a alternativa no seu cartão de respostas.
10. A maneira correta de assinalar a alternativa no seu cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço

a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

11. Você dispõe de quatro horas para fazer a prova. Faça tudo com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas;
12. Após o início da prova, um fiscal efetuará a coleta da impressão digital de cada candidato;
13. Somente após uma hora do início da prova, você poderá retirar-se da sala de prova, devolvendo seu caderno de questões e o seu cartão de

respostas ao fiscal;
14. Você só poderá levar este caderno de questões depois de decorridas, no mínimo, três horas e meia de prova, desde que permaneça em sala até

este momento. O seu cartão de respostas deverá ser obrigatoriamente devolvido ao fiscal;
15. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
16. Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o seu cartão de respostas devidamente assinado e o seu caderno de questões;
17. Não se esqueça de solicitar ao fiscal seu documento de identidade quando da entrega do seu material de prova;
18. Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

A B C D E

CRONOGRAMA

Divulgação, na página do Concurso na Internet, do gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva 21/09/2009
Prazo para interposição, na página do Concurso na Internet, de recurso contra a Prova Objetiva 22/09/2009 e 23/09/2009
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos e o resultado preliminar da Prova Objetiva 16/10/2009

Página do Concurso na Internet: www.nce.ufrj.br/concursos

Nome:                                                                                                                             Inscrição:



Universidade Federal do Rio de Janeiro                                                                                   Concurso Público 2009

2



Universidade Federal do Rio de Janeiro                                                                                   Concurso Público 2009

3

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda as questões 1 a 3.

A OUTRA EPIDEMIA
   Lya Luft - Veja, 15-07-2009

Para mim, escrever é sempre questionar, não importa se
estou escrevendo um romance, um poema, um artigo. Como
ficcionista, meu espaço de trabalho é o drama humano: palco,
cenário, bastidores e os mais variados personagens com os quais
invento histórias de magia ou desespero. Como colunista, observo
e comento a realidade. O quadro não anda muito animador, embora
na crise mundial o Brasil pareça estar se saindo melhor que a
maioria dos países. De tirar o chapéu, se isso se concretizar e
perdurar. Do ponto de vista da moralidade, por outro lado, até em
instituições públicas que julgávamos venerandas, a cada dia há
um novo espanto. Não por obra de todos os que lá foram colocados
(por nós), mas o que ficamos sabendo é difícil de acreditar.
Teríamos de andar feito o velho filósofo grego Diógenes, que
percorria as ruas em dia claro com uma lanterna na mão.
Questionado, respondia procurar um homem honrado.

Vamos ter de sair aos bandos, aos magotes, catando
essa figura, não uma, mas multidões delas, para consertar isso,
que parece não ter arrumação?

1 - Assinale a alternativa em que a segunda forma do segmento
altera o sentido do segmento inicial.

(A) “Para mim, escrever é sempre questionar” = Escrever, para
mim, é sempre questionar;

(B) “para consertar isso” = para isso ser consertado;
(C) “o drama humano” = o drama do homem;
(D) “os que lá foram colocados” = os que foram colocados lá;
(E) “não uma, mas multidões” = não multidões, mas uma.

2 - “De tirar o chapéu, se isso se concretizar e perdurar. Do
ponto de vista da moralidade, por outro lado, até em instituições
públicas que julgávamos venerandas, a cada dia há um novo
espanto. Não por obra de todos os que lá foram colocados
(por nós), mas o que ficamos sabendo é difícil de acreditar”.

A alternativa que informa o valor semântico correto do elemento
destacado é:

(A) SE = condição;
(B) POR OUTRO LADO = lugar;
(C) ATÉ = direção;
(D) POR = causa;
(E) MAS = concessão.

3 - “Para mim, escrever é sempre questionar”; a forma plural
correta dessa frase é:

(A) Para nós, escrevermos é sempre questionarmos;
(B) Para nós, escrevermos é sempre questionar;
(C) Para nós, escrever é sempre questionar;
(D) Para mim, escrevermos é sempre questionar;
(E) Para mim, escrever é sempre questionarmos.

4 - Um jornal do Rio de Janeiro, falando do último show de
Roberto Carlos no Maracanã, realizado sob chuva no último dia
11 de julho, em comemoração aos seus 50 anos de carreira,
publicou a seguinte manchete:

“Uma plateia com devoção impermeável”

Como outras manchetes, essa também tem duplo significado,
construído pelo adjetivo “impermeável” que, nesse caso, pode
significar:

(A) indiferente à chuva / imune a mudanças de gosto musical;
(B) imune a mudanças de gosto musical / fiel à boa música;
(C) fiel à boa música / distanciado da modernidade;
(D) distanciado da modernidade / apegado ao gosto popular;
(E) apegado ao gosto popular / indiferente à chuva.

5 - Nessa mesma manchete – “Uma plateia com devoção
impermeável” – há um tipo de linguagem figurada denominado:

(A) sinestesia;
(B) silepse;
(C) metonímia;
(D) eufemismo;
(E) anacoluto.

6 - Numa notícia sobre o Senado, publicada no jornal O Globo,
de 14-07-2009, lê-se o seguinte:

“Uma casa com 204 copeiros. Pelo menos 20,4% dos 3.500
funcionários terceirizados do Senado são copeiros ou
contínuos. Dá mais de sete para cada um dos 81 senadores. No
total, são 717, sendo 204 copeiros e 513 contínuos, que custam
ao Senado R$2.400 por mês, cada um.”

Não há dúvida de que a notícia tem um tom crítico, condenando
o Senado; o argumento em que se apoia essa crítica é de base
estatística (a distorção de mais de sete funcionários para cada
senador), mas apresenta uma falha, que é a de:

(A) não incluir na crítica a Câmara dos Deputados;
(B) desconsiderar que, além dos senadores, há muito mais gente

no Senado;
(C) incluir na estatística funcionários de tipos diferentes;
(D) citar dados particulares em jornal de grande circulação;
(E) não indicar a fonte de informação dos dados publicados.

7 - “Homossexualismo, drogas e prostituição são alguns dos
temas que dificultam a captação de verbas para filmes brasileiros,
como Meu nome não é Johnny.”

(O Globo, 14-07-2009)

Após a leitura desse pequeno texto pode-se inferir que:

(A) o filme Meu nome não é Johnny não é filme brasileiro;
(B) os patrocinadores de filmes têm posição imoral;
(C) os atores brasileiros não mostram bom desempenho em filmes

imorais;
(D) homossexualismo, drogas e prostituição são temas

obrigatórios em nossos filmes;
(E) homossexualismo, drogas e prostituição não são os únicos

temas que impedem patrocínio.
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8 - “PM vai sair da maioria das favelas. O comandante da PM,
coronel Mário Sérgio, diz que fechará postos de policiamento
em favelas que viraram fonte de corrupção.”

(O Globo, 12-07-2009)

A afirmação correta sobre esse pequeno texto é:

(A) os postos de policiamento estão corrompendo a população
local;

(B) a decisão da PM vai atingir todas as favelas do Rio;
(C) a sigla PM significa Polícia Metropolitana;
(D) o comandante indica a razão de sua decisão;
(E) as medidas policiais contam com o apoio das comunidades.

9 - “Dois frequentadores de uma discoteca, na Barra da Tijuca,
acusam seguranças do lugar de tê-los agredido, na madrugada
de ontem, dentro da casa de eventos. (....) De acordo com o
gerente do espaço, o lugar tem câmeras que podem ajudar a
identificar o que aconteceu.”

(O Globo, 12-07-2009).

Nesse texto, muitos vocábulos substituem elementos
anteriormente citados, a fim de se evitarem as repetições
deselegantes. A alternativa abaixo que indica corretamente o
antecedente referido é:

(A) “seguranças do lugar” - Barra da Tijuca;
(B) “de tê-los agredido” - seguranças;
(C) “dentro da casa de eventos” - câmeras;
(D) “De acordo com o gerente do espaço” - seguranças;
(E) “identificar o que aconteceu” - o.

10 - “PM proíbe funk onde baile causa violência.”
(O Globo, 13-07-2009)

A forma de reescrever-se essa mesma frase tem seu sentido
original alterado em todos os exemplos, exceto em:

(A) funk é proibido pela PM apenas onde o baile causa violência;
(B) funk causa violência sempre que  esse baile é proibido pela PM;
(C) baile foi proibido pela PM onde funk causava violência;
(D) PM proíbe violência causada pelo baile funk;
(E) PM faz violência ser proibida onde baile funk causa violência.

Leia o texto abaixo e responda as questões 11 a 15.

“Toda obra de um homem, seja em literatura, música, pintura,
arquitetura ou em qualquer outra coisa, é sempre um auto-
retrato; e quanto mais ele tentar esconder-se, mais seu caráter
se revelará, contra sua vontade.”

(S. Butler)

11 - A utilização da palavra coisa, no texto tem o papel de:

(A) referir-se apenas a todas as atividades não-artísticas;
(B) possuir valor semântico pejorativo;
(C) englobar somente as artes citadas anteriormente;
(D) aludir a qualquer atividade humana;
(E) apresentar valor irônico, pois desmerece as obras de arte.

12 - Segundo o texto, a obra literária tem por objetivo:

(A) procurar ocultar o caráter de seu autor;
(B) mostrar sempre a pessoa do autor;
(C) trazer ilustrações biográficas do autor;
(D) projetar fatos e fantasias de seu autor;
(E) apresentar uma biografia do autor.

13 - “...e quanto mais ele tenta esconder-se...” / “...mais seu
caráter se revelará...”.

As duas ocorrências do vocábulo SE, no trecho acima são vistas
como:

(A) ambas, à pessoa do autor;
(B) a primeira é exemplo de um pronome indeterminador do

sujeito;
(C) a segunda é exemplo de pronome de valor reflexivo;
(D) ambas têm idêntica função no texto;
(E) a segunda indica a presença de voz passiva.

14 - “quanto mais ele tentar esconder-se, mais seu caráter se
revelará”; a forma da frase abaixo em que a correspondência
de tempos verbais contraria a norma culta da língua
portuguesa é:

(A) quanto mais ele tentou esconder-se, mais seu caráter se
revelou;

(B) quanto mais ele tenta esconder-se, mais seu caráter se revela;
(C) quanto mais ele tentava esconder-se, mais seu caráter se

revelava;
(D) quanto mais ele tentasse esconder-se, mais seu caráter se

revelaria;
(E) quanto mais ele tentaria esconder-se, mais seu caráter se

revelaria.

15 - “Toda obra de um homem...é sempre um auto-retrato.”;
nesse segmento há a presença de um tipo de linguagem figurada
denominado:

(A) hipérbato;
(B) metáfora;
(C) metonímia;
(D) comparação;
(E) pleonasmo.
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RJU – Lei 8.112/90

16 - Para o provimento de cargos públicos federais, regulado
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a combinação de
fatores legais está caracterizada na seguinte alternativa:

A) Ter requisitos básicos para a investidura em cargo público,
entre outros, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos
políticos e a idade mínima de vinte e um anos.

B) A posse em cargo público é ato pessoal e intransferível,
sendo proibida a sua realização mediante procuração.

C) A posse deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados
da publicação do ato de provimento, sob pena de ser o ato
tornado sem efeito.

D) Os concursos públicos podem ter validade de até 2 (dois)
anos, possíveis duas prorrogações, por igual período.

E) A contar da posse em cargo público, o servidor tem o prazo
de 10 (dez) dias para entrar em exercício.

17 - Nos limites estabelecidos pela Lei Estatutária dos Servidores
Públicos Civis da União, a Licença para tratar de interesse
particular dar-se-á da seguinte forma:

A) sem remuneração, a critério da Administração.
B) sem remuneração, pela manifestação de vontade do servidor.
C) sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua

escolha em convenção partidária.
D) com remuneração, para acompanhar cônjuge ou companheiro

que foi deslocado para outro ponto do território nacional.
E) com remuneração, por motivo de doença do cônjuge ou

companheiro.

18 - Ao ser eleito, a licença a favor do servidor público regido
pelo RJU (Lei 8112/90) para o exercício de atividade política será:

A) Não-remunerada, até o limite de três meses.
B) Remunerada, até o limite de três meses, entre o registro de

sua candidatura e o décimo dia seguinte ao da eleição.
C) Remunerada, desde a escolha em convenção partidária, até

o décimo dia seguinte ao da eleição.
D) Não-remunerada, entre o dia da escolha em convenção
        partidária até o décimo dia seguinte ao da eleição.
E) Remunerada, até o limite de quatro meses, entre a escolha

em convenção partidária e a data da eleição.

19 - Os atos de demissão e de cassação de aposentadoria, em
ação disciplinar, conforme expressa disposição contida na
Lei nº 8.112/90, prescrevem-se em:

A) 120 dias.
B) 180 dias.
C) 2 anos.
D) 3 anos.
E) 5 anos.

20 - Pela Lei 8.112/90, conceder-se-á indenização de transporte
ao servidor que realizar despesas com a utilização de:

A) transporte rodoviário municipal, trem e metrô.
B) transporte rodoviário intermunicipal, trem e metrô.
C) transporte rodoviário municipal ou intermunicipal, trem e metrô.
D) meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos
E) transporte rodoviário municipal ou intermunicipal, trem,

metrô e barca.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - No Programa de Alimentação do Trabalhador, as empresas
fornecedoras e prestadoras de serviços de alimentação coletiva
podem ser registradas em várias categorias, dentre as quais:

(A) beneficiária do programa e empresa contratada;
(B) contratante e empresa beneficiária do programa;
(C) administradora da cozinha e empresa contratante;
(D) fornecedora de cestas de alimentos e empresa contratante;
(E) administradora da cozinha e empresa fornecedora de cestas

de alimentos.

22 - O que caracteriza a modalidade de execução do Programa de
Alimentação do Trabalhador como sendo serviço terceirizado
de operação de cozinha industrial é:

(A) a empresa contratante assume a responsabilidade pela
produção das refeições, desde a contratação de pessoal até
a distribuição aos usuários;

(B) a empresa contratada é responsável pelo fornecimento de
documento de legitimação para a aquisição de gêneros
alimentícios em estabelecimentos comerciais;

(C) a empresa contratante cede suas instalações para a
contratada administrar os serviços, ficando todos os
custos relativos à produção de refeições por conta da
contratada;

(D) a empresa contratada produz as refeições em uma central e
as distribui nas áreas designadas pela contratante;

(E) a empresa contratada é responsável pelo fornecimento de
documento de legitimação para a aquisição de refeição em
estabelecimentos comerciais.

23 - Com o intuito de promover educação nutricional para
coletividades, o Programa de Alimentação do Trabalhador
estabelece parâmetros nutricionais a serem seguidos pelas
empresas fornecedoras e prestadoras de serviço de
alimentação que incluem, para as grandes refeições, limitação
do consumo de sódio e percentual proteico-calórico
(NDPcal%) entre 6% a 10%. Outras recomendações que este
programa estabelece são:

(A) valor calórico de 1400 Kcal com cardápio que atenda a faixa
de 40% do VET;

(B) cardápio que ofereça 50% de carboidrato, 20% de proteína e
30% de gorduras totais;

(C) cardápio que ofereça 30% de gorduras totais e mais de 10%
de gorduras saturadas;

(D) valor calórico de 600 a 800 Kcal com possível acréscimo de
20% em relação ao VET;

(E) cardápio que ofereça de 4 a 5 gramas de fibras alimentares.
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24 - A promoção de práticas alimentares saudáveis, além de uma
diretriz explícita da Política Nacional de Alimentação e Nutrição,
conforma uma ação transversal incorporada em todas e quaisquer
outras ações, programas e projetos. São atributos básicos de
uma alimentação saudável:

(A) acessibilidade física e financeira, cálculo das necessidades
nutricionais, escolha de alimentos saudáveis, planejamento
de cardápios, prevenção de doenças, diversificação no modo
de preparo;

(B) sabor, harmonia, educação nutricional, estímulo à atividade
física, cálculo das necessidades nutricionais, previsão de
compras e estímulo à atividade física;

(C) variedade, planejamento de cardápios, educação nutricional,
supervisão no preparo, previsão de compras e estímulo à
atividade física;

(D) acessibilidade física e financeira, variedade, sabor, cor,
harmonia e segurança sanitária;

(E) cor, segurança sanitária, escolha de alimentos saudáveis,
supervisão no preparo, prevenção de doenças e
diversificação no modo de preparo.

25 - O incentivo a práticas alimentares e modos de vida saudável
aos trabalhadores, visa à melhora do estado nutricional.
Segundo a Resolução CFN nº380/2005, no exercício profissional
do nutricionista, destacam-se as seguintes atividades
obrigatórias na área de alimentação coletiva:

(A) promover e participar de programas de educação alimentar
e nutricional para coletividades;

(B) planejar e gerir recursos econômico-financeiros da Unidade
de Alimentação e Nutrição;

(C) promover e avaliar eventos, visando à conscientização dos
empresários da área quanto a sua responsabilidade na saúde
coletiva;

(D) planejar e implantar critérios técnicos que subsidiem a
celebração de contratos na área de fornecimento de
refeições;

(E) planejar e supervisionar atividades referentes a informações
nutricionais para o atendimento aos clientes.

26 - A Estratégia Global da OMS para a promoção da alimentação
saudável e atividade física e saúde sugere a implementação de
linhas de ação efetivas para reduzir os fatores de risco para
doenças crônicas não transmissíveis através de ações em saúde
pública e promoção da saúde e medidas preventivas. Na área de
alimentação coletiva, como exemplo dessas ações, pode-se
destacar:

(A) capacitação de pessoal com a finalidade de padronizar a
manipulação dos alimentos;

(B) elaboração de cardápios equilibrados que atendam às
necessidades nutricionais da clientela;

(C) implementação de processo de avaliação das preparações
para adequação às condições contratuais;

(D) distribuição de preparações que atendam às preferências
alimentares da clientela;

(E) implantação de processo de controle higiênico-sanitário em
todas as fases da produção de alimentos.

27 - O estímulo ao consumo de frutas, legumes e verduras (FLV)
é utilizado para enfatizar a importância da variedade alimentar e,
por esses alimentos serem ricos em vitaminas, minerais e fibras,
contribuem para a proteção da saúde e diminuem o risco de
ocorrência de várias doenças. Para aumentar o consumo de FLV
em coletividades, o nutricionista deve utilizar como medidas no
planejamento de cardápios das grandes refeições, a seguinte
orientação:

(A) ofertar frutas nas sobremesas, substituir o doce de
sobremesa por frutas, porcionar todas as preparações e
higienizar adequadamente os vegetais;

(B) incluir saladas variadas, incentivar a livre distribuição de
vegetais, substituir o doce de sobremesa por frutas e
distribuir adequadamente as preparações;

(C) ofertar sucos de frutas, incentivar a livre distribuição de
vegetais, porcionar adequadamente as preparações e ofertar
doces nas sobremesas;

(D) incluir vegetais como guarnição de prato proteico, doces
nas sobremesas, porcionar todas as preparações e higienizar
adequadamente os vegetais;

(E) incluir saladas variadas, ofertar frutas nas sobremesas,
vegetais como guarnição de pratos proteicos e sucos de
frutas.

28 - A normatização de todas as operações realizadas com vistas
à produção e distribuição de refeições em Unidades de
Alimentação e Nutrição deve estar respaldada nos seguintes
elementos do processo administrativo:

(A) equilíbrio, segurança, ajuste e comando;
(B) planejamento, ajuste, coordenação e direção;
(C) planejamento, organização, direção e controle;
(D) equilíbrio, responsabilidade, comando e controle;
(E) organização, segurança, ajuste e responsabilidade.

29 - As atividades anteriores à produção de refeições
desenvolvidas em longo prazo são atividades típicas de
planejamento que, ao serem definidas, fixam parâmetros
imprescindíveis à avaliação e configuram uma administração
fundamentada em bases científicas. Como exemplo dessas
atividades, podem-se apontar:

(A) previsão de compras, solicitação ao fornecedor e recepção
de materiais;

(B) elaboração dos cardápios do período programado, requisição
de materiais ao estoque e análise do número de refeições;

(C) definição de critérios para avaliação qualitativa dos
cardápios, avaliação das sobras e avaliação da cobertura
em macronutrientes e micronutrientes;

(D) estabelecimento do padrão dos cardápios, definição de per
capita e estimativa de custos para cardápios-padrões;

(E) estimativa das necessidades nutricionais da clientela,
definição de critérios para apuração de custos e avaliação
dos restos.
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30 - A supervisão é considerada uma atividade de coordenação
que, realizada pelo nutricionista como responsável técnico, visa
a harmonizar todas as tarefas para que os objetivos da Unidade
de Alimentação e Nutrição (UAN) sejam atingidos. Sendo uma
UAN organizada de forma que a autoridade emane de um único
chefe, favorecendo, portanto, a disciplina, essa estrutura
organizacional pode ser enquadrada como:

(A) comissional;
(B) linear;
(C) mista;
(D) linha staff ;
(E) funcional.

31 - A organização de qualquer empresa pode ser definida como
o agrupamento das atividades necessárias à realização dos
objetivos, bem como a atribuição dessas atividades a
departamentos apropriados e aos passos necessários para
delegação e coordenação da autoridade. Em Unidade de
Alimentação e Nutrição, o fator a ser considerado na disposição
eficiente das áreas de trabalho é:

(A) o fluxo de trabalho;
(B) o aspecto estético;
(C) a disponibilidade financeira;
(D) a planta física;
(E) o lay out.

32 - Segundo a Norma Regulamentadora NR-24 do Ministério do
Trabalho e Emprego, nos estabelecimentos com mais de 300
operários, é obrigatório:

(A) ter nutricionista de produção;
(B) produzir refeições no local;
(C) possuir refeitório;
(D) distribuir cestas de alimentos;
(E) ter responsável técnico.

33 - A organização físico-funcional de Unidades de Alimentação
e Nutrição objetiva o melhor aproveitamento de áreas, conforto,
segurança e higiene para um maior rendimento na produção de
refeições. Em atendimento a esses requisitos, segundo a Norma
Regulamentadora NR-24 do Ministério do Trabalho e Emprego,
podem ser destacados:

(A) banheiros dotados de chuveiro para cada dez trabalhadores,
banheiros com comunicação direta para a cozinha;

(B) piso antiderrapante, área de circulação mínima de um metro
entre bancos no refeitório;

(C) pé direito de três metros, localização de extintores somente
na área externa à cozinha;

(D) iluminação da cozinha por lâmpadas incandescentes de
150W/4,00 m², janelas protegidas por telas;

(E) rede hidráulica abastecida por caixa d’água elevada, área de
vestiário dimensionada com 1m² para um trabalhador.

34 - Para garantir um processo de trabalho organizado, com maior
rendimento e produtividade dos trabalhadores, as áreas físicas
de Unidades de Alimentação e Nutrição devem ser planejadas
de modo que,inclusive, se estabeleça segurança e saúde no
trabalho. Assim, o mapa de riscos ocupacionais é um dispositivo
fundamental no diagnóstico desses fatores. Os riscos físicos,
ergonômicos e de acidentes podem ser assim exemplificados,
respectivamente:

(A) vapores, armazenamento inadequado, trabalho em turno e
returno;

(B) temperatura elevada, movimento repetitivo, iluminação
inadequada;

(C) gases, máquinas e equipamentos sem proteção, ruído
excessivo;

(D) arranjo físico inadequado, controle rígido de produtividade,
vibrações;

(E) umidade elevada, jornada de trabalho prolongada, esforço
físico intenso.

35 - O processo de aquisição de recursos humanos para qualquer
organização inicia-se com as atividades ligadas ao recrutamento,
sendo este considerado como uso de práticas com o objetivo de
atrair um número suficiente de candidatos a determinada vaga.
Dentre os fatores intrínsecos que fazem com que haja a
necessidade de realização do recrutamento em uma organização
pode-se citar:

(A) relação entre oferta e procura de mão-de-obra predominante
no mercado;

(B) política de recursos humanos adotada por outras
organizações;

(C) disponibilidade de mão-de-obra no mercado;
(D) maior procura de empregados para ocupar vagas em cargos

existentes nas organizações;
(E) estudos de ampliação ou modernização da organização.

36 - Para avaliação dos recursos humanos de uma Unidade de
Alimentação e Nutrição, além da avaliação de atitude, higiene e
segurança no trabalho podem-se apontar os seguintes
indicadores:

(A) rotatividade de pessoal e taxa de absenteísmo;
(B) produtividade e índice de restos;
(C) rendimento de mão-de-obra e programa de treinamento;
(D) pessoal fixo e conteúdo do treinamento periódico;
(E) eficiência e periodicidade do treinamento.

37 - Na composição do custo total de produção de refeições em
Unidades de Alimentação e Nutrição, os itens que se caracterizam
como custos indiretos de fabricação, segundo Vaz, são:

(A) equipamentos de proteção individual, gás, energia elétrica;
(B) produtos descartáveis, água, produtos de limpeza;
(C) gêneros estocáveis, mão-de-obra indireta, gás;
(D) energia elétrica, água, salário de cozinheiro;
(E) limpeza de caixa d’água, gêneros estocáveis, produtos

descartáveis.
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38 - Para a padronização de custos do serviço de produção de
refeições, alguns instrumentos são imprescindíveis,
especialmente por tornarem mais confiáveis e precisa a previsão
de consumo e compras. Dados como quantidades de ingredientes
e suas unidades de medida, rendimento da preparação, custo
total de gêneros alimentícios e custo total da preparação
caracterizam:

(A) o pedido de compras;
(B) a requisição diária de materiais;
(C) o cardápio mensal;
(D) a ficha de apuração de custos;
(E) a ficha técnica.

39 - Para se obter um quantitativo adequado de gêneros para o
atendimento ao número total de refeições servidas, é fundamental
que ferramentas de controle de processo sejam implantadas e
efetivadas. Um exemplo disso é a adoção do fator de correção na
fase de pré-preparo, cujo resultado depende diretamente de
outros elementos como qualidade dos gêneros adquiridos, das
condições de armazenamento e qualificação da mão-de-obra.
Outro elemento que influencia o fator de correção é:

(A) fluxo de produção;
(B) instalações físicas;
(C) equipamentos disponíveis;
(D) diferentes gêneros para pré-preparo;
(E) tipos de refeições servidas.

40 - A eficiência na gestão de recursos financeiros requer um
planejamento de custos condizente com as necessidades do
serviço e processos para a apuração e controle dos mesmos.
No conjunto dos elementos que constituem o custo total do
serviço em Unidades de Alimentação e Nutrição, segundo Vaz,
definem-se como custo variável e fixo, respectivamente:

(A) materiais de limpeza e energia elétrica;
(B) gêneros alimentícios e custo com uniformes;
(C) reposição de utensílios e gêneros alimentícios;
(D) propaganda e produtos descartáveis;
(E) salários de supervisores e equipamentos de proteção

individual.

41 - Na gestão de estoques, pode-se adotar o método da curva
ABC para identificação de itens que têm uma importância
significativa em termos de investimento financeiro. Uma vez
aplicado o método e identificados os gêneros por categoria,
pode-se sugerir como processo de controle:

(A) manter rigorosa atenção sobre os produtos da classe C e
moderada para os da classe A;

(B) estocar maior número de gêneros da classe A por serem
seus valores menos sujeitos à variação;

(C) dar maior atenção à negociação dos produtos de classe B a
serem adquiridos por contribuírem com o maior investimento
total nas compras;

(D) evitar estocar grande quantidade de produtos da classe A
por seu alto investimento;

(E) designar funcionários com melhor formação técnica para o
manejo dos produtos da classe C para se evitarem
desperdícios.

42 - Analise os seguintes dados referentes a uma Unidade de
Alimentação e Nutrição que fornece 500 refeições diárias:

• per capita: 0,08Kg;
• periodicidade do pedido: 10 dias;
• estoque de segurança: 80Kg;
• saldo em estoque no dia do pedido: 30Kg.

 A partir do acima exposto, o valor final do pedido de arroz, a fim
de se estabelecer o estoque máximo, em kg, é:

(A) 320 ;
(B) 400 ;
(C) 450 ;
(D) 480 ;
(E) 510 .

43 - O cardápio consiste da relação de preparações ou alimentos
que serão consumidos em uma ou mais refeições durante
determinado tempo. Dentre os vários itens de avaliação
qualitativa da composição do cardápio de uma Unidade
de Alimentação e Nutrição, segundo Proença et al. (2005),
podem-se citar:

(A) técnicas de cocção e combinação de cor das preparações;
(B) qualidade higiênico-sanitária e cálculo de micronutrientes;
(C) cálculo de macronutrientes e qualidade sensorial dos

alimentos;
(D) adequação energética e quantidade de gorduras totais;
(E) elaboração de ficha técnica e quantidade de fibras.

44 - A falta de padronização dos cortes de carne pode gerar
consequências negativas para a Unidade de Alimentação e
Nutrição, dentre as quais podem-se destacar:

(A) falta de controle durante a distribuição das preparações e
limitação no número de fornecedores;

(B) insuficiência de porções para toda a distribuição de
refeições e alteração do custo da preparação;

(C) grande quantidade de sobras de preparações e alteração na
definição de per capitas;

(D) treinamento inadequado dos operadores na fase de pré-
preparo e grande quantidade de restos;

(E) insatisfação dos comensais em relação às preparações e
inadequação do planejamento de cardápios.

45 - Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, em que o índice
de restos estava acima do padrão estipulado, o responsável
técnico propôs a utilização de ferramentas de qualidade para
entender o problema e apresentar possíveis medidas de correção.
Em reunião da equipe, na qual participaram o nutricionista, o
estoquista, o chefe de cozinha e os copeiros responsáveis pela
etapa de pré-preparo e distribuição das refeições, foram
apresentadas todas as possíveis causas que geraram o aumento
do índice de restos, efeito indesejável. A técnica de melhoria da
qualidade utilizada foi o gráfico denominado:

(A) sequência de ações ou Flow chart;
(B) barras ou frequência das causas;
(C) Ishikawa ou espinha de peixe;
(D) Pareto ou frequência dos problemas;
(E) registro de medidas do problema.
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46 - Sendo as Unidades de Alimentação e Nutrição
estabelecimentos que produzem e/ou comercializam alimentos,
elas devem adotar, sob responsabilidade técnica, as suas próprias
boas práticas de produção e/ou prestação de serviços, seus
programas de qualidade e, ainda, atender aos padrões de
identidade e qualidade para os produtos e serviços. Esta
afirmação está em consonância com a seguinte legislação:

(A) Portaria SVS/MS Nº 326, de 30/07/1997;
(B) Resolução-RDC Nº 275, de 21/10/2002;
(C) Resolução-RDC Nº 216, de 15/09/2004;
(D) Portaria MS Nº 1.428, de 26/11/1993;
(E) Lei Nº 8.078, de 11/09/1990.

47 - As condições higiênico-sanitárias em estabelecimentos
produtores e prestadores de serviço em alimentação têm estreita
relação com a organização do processo de produção, para os
quais devem existir os devidos controles. Uma metodologia
sistemática de identificação, avaliação e controle de perigo de
contaminação de alimentos deve ser entendida como:

(A) boas práticas de produção e de prestação de serviços na
área de alimentos;

(B) padrão de identidade e qualidade para produtos na área de
alimentos;

(C) padrão de identidade e qualidade para serviços na área de
alimentos;

(D) procedimentos operacionais padronizados aplicados aos
estabelecimentos produtores de alimentos;

(E) sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle.

48 - Segundo a Resolução-RDC Nº 216, de 15 de setembro de
2004, que dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas
para serviços de alimentação, os alimentos preparados, para sua
conservação a quente, devem ser submetidos à seguinte
temperatura e tempo, respectivamente:

(A) superior a 600C por, no máximo, 6 horas;
(B)  550C por, no máximo, 6 horas;
(C) superior a  600C por, no mínimo, 5 horas;
(D) 550C por, no mínimo,5 horas;
(E) inferior a 600C por, no máximo, 6 horas.

49 - Os procedimentos operacionais padronizados referentes às
operações de higienização de instalações, equipamentos e
móveis devem conter informações importantes, dentre as quais
podem-se destacar:

(A) natureza da superfície a ser higienizada e programa de
capacitação;

(B) natureza da superfície a ser higienizada e método de
higienização;

(C) método de higienização e certificado de execução do serviço;
(D) certificado de execução do serviço e princípio ativo

selecionado;
(E) princípio ativo selecionado e medidas preventivas.

50 - Segundo a Resolução-RDC nº 216, de 15 de setembro de
2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas
para Serviços de Alimentação, para os alimentos que forem
submetidos à fritura, além dos controles estabelecidos para um
tratamento térmico, devem-se instituir medidas que garantam
que o óleo utilizado não constitua uma fonte de contaminação
química do alimento preparado.  Para tanto, a recomendação
para a utilização dos óleos é:

(A) aquecimento a temperaturas não superiores a 200°C, sendo
imediatamente substituídos, sempre que houver alteração
de coloração e formação intensa de fumaça;

(B) armazenamento dentro do prazo de validade, em temperatura
ambiente, sendo substituídos sempre que houver alteração
evidente de coloração e aroma;

(C) conservação a temperatura ambiente, sendo substituídos
quando observadas alterações de coloração, aroma e sabor;

(D) manutenção do óleo em condições de tempo e temperatura
que não favoreçam a multiplicação microbiana e alterações
físico-químicas e aquecimento a temperaturas não superiores
a 210°C;

(E) aquecimento a temperaturas não superiores a 180°C, sendo
substituídos imediatamente, sempre que houver alteração
evidente de aroma, sabor e formação intensa de espuma e
fumaça.
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