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TARDE17

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com os enunciados das 70 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-
RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a  caneta esferográ-
fica transparente de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a  caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta,
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de
marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior -
BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA quando terminar o tempo estabelecido.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, findo
o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CARTÃO-RESPOSTA.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das
mesmas, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1
As vitaminas são uma classe de compostos orgânicos com-
plexos encontrados na maioria dos alimentos. A vitamina
hidrossolúvel que apresenta uma perda pequena durante
o processo de cocção é o(a)
(A) ácido fólico. (B) ácido pantotênico.
(C) ácido ascórbico. (D) vitamina B12.
(E) tiamina.

2
As vitaminas são necessárias para o bom funcionamento
de muitos processos fisiológicos e, quando não ingeridas
em quantidades suficientes, podem causar deficiências
nutricionais, tais como, a(o)
(A) pelagra causada pela baixa ingestão de tiamina.
(B) anemia megaloblástica causada pela baixa ingestão

de ácido pantotênico.
(C) estomatite angular causada pela baixa ingestão de

riboflavina.
(D) hiperceratose folicular causada pela baixa ingestão de

vitamina E.
(E) beribéri causado pela baixa ingestão de vitamina B12.

3
Os oligossacarídeos são pequenas cadeias de
monossacarídeos que podem ser denominados de tri a
pentassacarídeos, de acordo com o número de
monossacarídeos presentes na molécula e, como exem-
plo, cita-se o(a)
(A) amido. (B) glicogênio.
(C) maltodextrina. (D) sacarose.
(E) celulose.

4
A absorção dos minerais é influenciada por vários fatores.
O mineral que tem a absorção facilitada pela presença de
alimentos com alto teor de proteína é o
(A) cálcio. (B) selênio.
(C) enxofre. (D) cobre.
(E) zinco.

5
A digestão do amido inicia-se na cavidade oral pela amilase
salivar, que é capaz de digerir parcialmente a amilose em
(A) dextrina. (B) manose.
(C) maltose. (D) isomaltose.
(E) galactose.

6
O magnésio desenvolve papel fundamental no organismo
humano e sua absorção pode ser inibida por dietas
(A) hiperlipídicas. (B) hiperproteicas.
(C) hiperglicídicas. (D) hipolipídicas.
(E) hipoglicídicas.

7
A absorção do ferro não heme é muito influenciada pela
dieta. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo.

I – Aminoácidos que contêm enxofre melhoram a
absorção do mineral.

II – Açúcares presentes no intestino diminuem a absor-
ção de ferro.

III – A vitamina C melhora a absorção de ferro, pois é
responsável pela quelação ferro ferroso.

Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas. (B) II, apenas.
(C) III, apenas. (D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

8
O ovo é um alimento muito consumido pela população,
entretanto pode causar infecção alimentar, devido à pre-
sença de Salmonella na casca ou no seu interior. Dessa
forma, a Anvisa publicou uma Norma que determina que
os ovos devem
(A) ser comercializados sob refrigeração.
(B) ser servidos apenas cozidos nos restaurantes.
(C) ser pasteurizados antes de utilizados em preparações

em que não serão cozidos.
(D) apresentar no rótulo os dizeres “Pessoas que apresen-

tem doenças ou alterações fisiológicas devem consu-
mir este alimento preferencialmente cozido”.

(E) apresentar no rótulo os dizeres “O consumo deste ali-
mento cru ou mal cozido pode causar danos à saúde”.

9
De acordo com a legislação, iogurte é o produto obtido pela
fermentação láctica, através da ação sobre o leite integral
ou desnatado dos seguintes microrganismos:
(A) Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus.
(B) Lactobacillus acidophilus e Streptococcus thermophilus.
(C) Lactococcus lactis e Streptococcus thermophilus.
(D) Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus bulgaricus.
(E) Enterococcus faecium e Lactococcus lactis.

10
Segundo a legislação vigente, um alimento sólido com alto
teor de fibras alimentares deve apresentar, no mínimo, a
quantidade de fibras, em gramas, igual a
(A) 1,5 (B) 3,0 (C) 4,5 (D) 6,0 (E) 7,5

11
De acordo com a lista de alegações de propriedades fun-
cionais aprovada em julho de 2008, a quantidade mínima
de proteína da soja que deve ser consumida diariamente,
que pode ajudar a reduzir o colesterol, em gramas, é
(A) 25 (B) 40 (C) 65 (D) 80 (E)100
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12
Alegação de propriedade funcional é aquela relativa ao
papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não
nutriente tem no crescimento, desenvolvimento,
manutenção e em outras funções normais do organismo
humano, considerando que
(A) é necessária a demonstração de eficácia para alega-

ção funcional na rotulagem do alimento, mesmo para
aqueles com funções plenamente reconhecidas pela
comunidade científica.

(B) é permitida a indicação, no rótulo do produto, de que o
alimento possui propriedades medicinais ou terapêuti-
cas.

(C) o alimento que alegar propriedades funcionais pode
produzir efeitos benéficos à saúde, devendo ser segu-
ro para consumo, sob supervisão de nutricionistas.

(D) as alegações funcionais podem fazer referências à
manutenção geral da saúde, ao papel fisiológico dos
nutrientes e não nutrientes e à prevenção de doenças.

(E) uma das formas de comprovação da alegação funcio-
nal é através de ensaios nutricionais e ou fisiológicos e
ou toxicológicos em animais de experimentação.

13
Segundo a legislação vigente, tem a alegação de
propriedade funcional aprovada o alimento que contém
(A) cafeína.
(B) luteína.
(C) ômega 6.
(D) bicarbonato de sódio.
(E) estearato de sódio.

14
Qual o nutriente ou o não nutriente do alimento que apre-
senta alegação de propriedade funcional e em cujo rótulo
do produto deve ser incluída a advertência em destaque e
em negrito: “Pessoas que apresentem doenças ou alte-
rações fisiológicas, mulheres grávidas ou amamentan-
do (nutrizes) deverão consultar o médico antes de usar
o produto”?
(A) Licopeno.
(B) Ômega 3.
(C) Quitosana.
(D) Beta glucana.
(E) Inulina.

15
O colostro é um fluido secretado pelas glândulas mamári-
as imediatamente após o parto e, comparado ao leite ma-
duro, apresenta dez vezes mais o seguinte componente:
(A) lactoalbumina.
(B) água.
(C) caroteno.
(D) cálcio.
(E) lactose.

16
O peso e a altura são medidas antropométricas básicas
que devem ser avaliadas durante a gestação. No primeiro
trimestre, deve-se ter maior atenção às gestantes que apre-
sentem
(A) ganho de peso inferior a 1 kg.
(B) ganho de peso inferior a 2 kg.
(C) perda de peso de até 1 kg.
(D) perda de peso de até 2 kg.
(E) perda de peso de até 3 kg.

17
De acordo com os valores de Ingestão Dietética de Refe-
rência (2002), a ingestão adequada de fibras totais para
um adolescente do sexo masculino com 13 anos de idade,
em gramas, por dia, é de
(A) 25
(B) 26
(C) 30
(D) 31
(E) 38

18
A determinação social da desnutrição pode ser
esquematizada de acordo com diferentes níveis hierárqui-
cos de causas. É considerada uma causa mediata da des-
nutrição
(A) ingestão de alimentos.
(B) estrutura econômica.
(C) organização social da produção de alimentos.
(D)  necessidade nutricional.
(E) acesso ao alimento.

19
O enriquecimento de alimentos é reconhecido como estra-
tégia prioritária para enfrentar deficiências nutricionais. No
Brasil, é obrigatório, desde 2004, o enriquecimento com
ferro dos seguintes alimentos:
(A) farinha de trigo e açúcar.
(B) farinha de trigo e arroz.
(C) farinha de trigo e farinha de milho.
(D) farinha de milho e sal.
(E) sal e açúcar.

20
A obesidade é considerada um problema de saúde públi-
ca, tanto em países desenvolvidos como em países em
desenvolvimento. Entre os fatores associados ao desen-
volvimento da obesidade, os considerados mais
determinantes são os
(A) ambientais.
(B) sociais.
(C) demográficos.
(D) econômicos.
(E) biológicos.
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21
A doença do refluxo gastroesofágico apresenta como qua-
dro clínico pirose, disfagia, regurgitação e dor retoesternal.
O alimento que pode ser ingerido sem restrição, pois não
reduz a pressão do esfíncter esofagiano inferior é o(a)
(A) leite desnatado.
(B) suco de laranja.
(C) tomate.
(D) chocolate.
(E) hortelã.

22
A úlcera péptica é uma ulceração aguda ou crônica que
pode ocorrer em porções do trato gastrointestinal expostas
às secreções gástricas. Um paciente, na fase aguda da
doença, com 40 anos de idade e peso corporal de 70 kg,
deve ingerir uma quantidade máxima de proteína, em
gramas, por dia, igual a
(A) 84
(B) 91
(C) 105
(D) 126
(E) 140

23
Os fitosteróis são extratos vegetais naturais encontrados
em sementes de girassol e grãos de soja. Estudos mostram
que, quando ingeridos regularmente, os fitosteróis podem
causar
(A) aumento do LDL-c e do HDL-c.
(B) aumento do HDL-c sem interferência no LDL-c.
(C) diminuição do LDL-c e do HDL-c.
(D) diminuição do LDL-c e aumento do HDL-c.
(E) diminuição do LDL-c sem interferência no HDL-c.

24
O tratamento da alergia alimentar consiste na exclusão do
alimento desencadeante das manifestações clínicas e seus
derivados. No caso de alergia ao leite de vaca, considera-se
que
(A) o leite de cabra é indicado como substituto do leite de

vaca.
(B) o leite de ovelha é indicado como substituto do leite de

vaca.
(C) a alergia está relacionada à ingestão elevada e não ao

consumo de quantidades pequenas do alérgeno.
(D) a ingestão de cálcio deve ser monitorada, não sendo

necessária a suplementação medicamentosa desse
mineral.

(E) as mães de crianças com alergia ao leite de vaca e
que estão amamentando devem evitar o alimento
causador da alergia durante a lactação.

25
A dietoterapia de pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC),
que tem como objetivo fornecer calorias e nutrientes
necessários, minimizar a perda de peso, recuperar o estado
nutricional e evitar a sobrecarga cardíaca, deve considerar
que
(A) pacientes eutróficos devem ingerir 1,2 a 1,5 g de prote-

ína por kg de peso corporal por dia para evitar a des-
nutrição.

(B) a quantidade de colesterol dietético da dieta não deve
ultrapassar 300 mg por dia para evitar a dislipidemia.

(C) a restrição de líquidos da dieta nem sempre é neces-
sária, pois é a monitoração diária do paciente que
determina essa conduta.

(D) a ingestão de fibras deve ser aumentada para 35 g por
dia com o objetivo de melhorar a função intestinal.

(E) os carboidratos devem ser reduzidos para evitar a
retenção de dióxido de carbono nesses pacientes.

26
A terapia nutricional de pacientes com diabetes mellitus
tipo 2 deve considerar a seguinte recomendação:
(A) consumo de fibra de 35 g por dia para reduzir a absor-

ção de glicose no intestino.
(B) utilização da frutose como edulcorante na dieta, pois

ela produz uma menor elevação da glicemia do que a
sacarose.

(C) ingestão de gordura saturada menor do que 7% das
calorias diárias para todos os pacientes.

(D) ingestão de dietas com 1,2 g de proteína por kg de
peso por dia para todos os pacientes.

(E) ingestão de sódio semelhante à recomendada para a
população geral, exceto aos pacientes com outras
doenças.

27
A colite ulcerativa é uma doença intestinal de causa
desconhecida, caracterizada por inflamação na mucosa e
submucosa. No tratamento nutricional, é indicada a
suplementação de
(A) tiamina.
(B) biotina.
(C) riboflavina.
(D) vitamina C.
(E) vitamina A.

28
A aferição da dobra cutânea é importante para a avaliação
do estado nutricional. A dobra que deve ser aferida no pon-
to médio entre o acrômio e o olécrano é a do(a)
(A) tríceps.
(B) peitoral.
(C) coxa.
(D) panturrilha.
(E) suprailíaca.
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29
O peso corporal é a soma de todos os componentes
corporais e reflete o equilíbrio proteico-energético do in-
divíduo. O peso utilizado como referência na avaliação
das mudanças recentes de peso é o
(A) atual.
(B) desejável.
(C) ideal.
(D) ajustado.
(E) usual.

30
A interpretação do peso como indicador do estado
nutricional deve ser feita com cautela em algumas situa-
ções. No caso de edemas, deve ser estimado o peso real
do paciente. Em um paciente com anasarca, o excesso
de peso devido ao edema pode variar, em kg, entre
(A) 5 a 6
(B) 7 a 9
(C) 10 a 12
(D) 13 a 15
(E) 15 a 18

31
A circunferência da cintura parece estar associada à
adiposidade visceral. A técnica correta para sua avalia-
ção considera, entre outros procedimentos, que o(a)
(A) indivíduo deve estar com os pés levemente afasta-

dos.
(B) indivíduo deve levantar os braços até a altura dos om-

bros.
(C) indivíduo deve estar com o abdômen levemente con-

traído.
(D) abdômen deve estar livre de roupas ou com roupas

bem ajustadas ao corpo.
(E) medida não deve ser obtida de frente e sim em uma

posição mais lateral.

32
Os exames bioquímicos são métodos objetivos utilizados
na avaliação do estado nutricional, sendo que a(o)
(A) albumina é uma proteína que pode estar associada à

desnutrição e é avaliada para essa finalidade por apre-
sentar meia-vida curta.

(B) pré-albumina atua no transporte da tirosina e está au-
mentada em pacientes com doenças hepáticas.

(C) transferrina é uma proteína sérica considerada me-
nos sensível do que a albumina na detecção de des-
nutrição aguda.

(D) proteína transportadora de retinol tem boa sensibili-
dade à restrição calórica e proteica, pois apresenta
meia-vida de apenas 12 horas.

(E) índice creatinina-altura igual a 70% está associado a
uma depleção severa da massa muscular.

33
A avaliação do estado nutricional tem como objetivo
identificar os distúrbios nutricionais. O exame físico é um
método utilizado para avaliar carências nutricionais e deve
ser associado a outros métodos para a definição do diag-
nóstico nutricional. Sinais de petéquias podem estar asso-
ciados à deficiência de
(A) ferro.
(B) zinco.
(C) vitamina A.
(D) vitamina C.
(E) vitamina K.

34
Muitos métodos podem ser utilizados para avaliar o consu-
mo alimentar dos indivíduos. A escolha do método ideal
depende da população-alvo e do propósito da investiga-
ção, considerando que o (a)
(A) registro alimentar pesado é um método retrospectivo

de avaliação de consumo alimentar que apresenta um
custo elevado.

(B) registro alimentar estimado exige alto nível de motiva-
ção e colaboração do indivíduo.

(C) recordatório de 24 horas não deve ser utilizado em
população de baixo nível de escolaridade.

(D) questionário de frequência alimentar não deve ser
utilizado para estudar a associação de alimentos com
alguma doença.

(E) história dietética não leva em consideração as altera-
ções sazonais.

35
O conhecimento aprofundado das pedagogias educacio-
nais é importante para a compreensão do processo de
educação nutricional. Sobre as diferentes pedagogias
tem-se que
(A) na visão da pedagogia nova a causa de todos os

problemas sociais é a ignorância.
(B) na visão da pedagogia tecnicista a ênfase é colocada

no processo de aprender a aprender.
(C) a pedagogia tradicional parte do princípio da neutrali-

dade científica.
(D) as linhas de trabalho que pressupõem a participação

comunitária nos programas de educação nutricional se
encaixam na pedagogia tradicional.

(E) o objetivo central da pedagogia nova é ajustar os
indivíduos à sociedade.

36
Entre as linhas educacionais positivistas, a que tem como
objetivo central a transmissão aos alunos dos conhecimen-
tos acumulados pela humanidade é a
(A) escolanovista. (B) tecnicista.
(C) tradicional. (D) cognitivista.
(E) crítica.
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37
O papel da educação nutricional é bem definido em cada
nível de prevenção da doença. Observe os fatores de in-
tervenção para promoção de saúde a seguir.

I – Programas nacionais de alimentação.
II – Produção de alimentos.
III – Práticas de diagnóstico precoce da desnutrição.

Na prevenção primária, a educação nutricional está inte-
grada ao (s) fator(es)
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e II, somente.
(E) I, II e III.

38
A teoria e a prática da educação nutricional apresentam
finalidade comum de possibilitar ao ser humano assumir a
responsabilidade pelos atos relacionados à alimentação.
Nesse contexto, afirma-se que o (a)
(A) seguimento da dieta prescrita é o maior desafio da edu-

cação nutricional.
(B) nutricionista é o profissional que tem o dom necessário

para alcançar o objetivo da educação nutricional.
(C) predomínio das ciências biológicas na formação do

nutricionista é fundamental no preparo do aluno para
assumir atividades educativas na área de alimentação
e saúde.

(D) educação nutricional é considerada uma missão que o
profissional nutricionista deve cumprir.

(E) educação nutricional deve ser conscientizadora e
libertadora.

39
A compreensão dos princípios da educação nutricional é
fundamental para que seus objetivos sejam alcançados,
afirmando que a educação nutricional
(A) pressupõe a heteronomia do cliente.
(B) define metas para controle dos processos patológicos

que devem ser seguidas pelo cliente.
(C) utiliza, predominantemente, métodos objetivos de ava-

liação do estado nutricional do cliente.
(D) considera que a doença pode ser uma oportunidade

de crescimento e desenvolvimento pessoal.
(E) tem como meta a mudança dos hábitos alimentares a

curto prazo nos casos de distúrbios nutricionais seve-
ros.

40
Aconselhamento em grupo é o trabalho realizado em
conjunto com indivíduos que apresentam problemas
nutricionais semelhantes. Para que os objetivos do traba-
lho de aconselhamento em grupo sejam alcançados,
observe as recomendações que devem ser seguidas.

I – O número de 6 a 12 pessoas é considerado
adequado para se trabalhar em grupo.

II – As reuniões devem ser iniciadas com perguntas
abertas para favorecer a comunicação entre os
participantes.

III – Devem ser ministradas aulas durante o grupo para
favorecer o aprendizado dos participantes.

Está correto o que se recomenda em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

41
Para o sucesso da educação nutricional, a abordagem deve
ser centrada no indivíduo, e alguns aspectos devem ser
considerados. Analise os aspectos abaixo.

I – O nutricionista deve ouvir o cliente para poder falar
para ele e não com ele.

II – Incentivar os pequenos passos e não focalizar
apenas o resultado final.

III – Evitar transmitir julgamentos sobre as decisões,
estilo de vida ou comportamento do cliente.

É(São) aspecto(s) que deve(m) ser considerado(s)
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III.
(E) I, II e III.

42
Durante a cocção da carne, ocorrem modificações nos
tecidos muscular, conjuntivo e adiposo. Sobre esse
processo afirma-se que a
(A) decomposição da hemoglobina em hematina aconte-

ce depois da gelatinização do colágeno.
(B) gelatinização do colágeno acontece antes da fusão da

gordura.
(C) coagulação das proteínas acontece antes da fusão da

gordura.
(D) coagulação das proteínas acontece antes da decom-

posição da hemoglobina em hematina.
(E) coagulação da proteína acontece depois da

gelatinização do colágeno.
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43
Na técnica dietética, são utilizadas algumas terminologias
para definir preparações de alimentos, como, por exem-
plo, o termo concassé que significa
(A) cocção mista de vegetais.
(B) creme gelado feito à base de gelatina e biscoito cham-

panhe.
(C) molho de polpa de tomate concentrado com azeite.
(D) caldo concentrado de carne.
(E) carne cozida e picada com molho parisiense.

44
A temperatura do forno é importante para garantir que a pre-
paração apresente os aspectos desejados. A utilização de
uma temperatura baixa é recomendada para preparo de
(A) pão.
(B) suspiro.
(C) empadas.
(D) carne assada.
(E) massa folhada.

45
As frutas são alimentos fonte de vitaminas, minerais,
carboidrato e fibras. A pectina é considerada o elemento
cimentante das frutas e tem a capacidade de se dissolver
na água, concentrar e precipitar em forma de geleia na
presença de
(A) ácido.
(B) sal.
(C) proteína.
(D) lipídeo.
(E) minerais.

46

De acordo com o quadro acima, quantos caldeirões de
50 litros são necessários para preparar a quantidade de
arroz a ser servido na Unidade de Alimentação?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

47
Alguns fatores interferem diretamente no dimensionamento
da área da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), como
por exemplo a(o)
(A) periodicidade de abastecimento.
(B) capacitação de funcionário.
(C) taxa de absenteísmo dos funcionários.
(D) aceitação da alimentação oferecida.
(E) custo da refeição a ser produzida.

48
A distribuição de cargos existentes em uma Unidade de
Alimentação e Nutrição (UAN) leva em consideração o tipo
e a quantidade de tarefas a serem executadas naquele
cargo. Quantos funcionários devem ser alocados no setor
de cocção em uma UAN com 20 funcionários?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

49
A depreciação dos equipamentos deve entrar no custo da
refeição para que a perda seja recuperada por meio de
uma receita. Considerando que um freezer foi adquirido
por R$ 4.000,00 e que, após 10 anos de vida útil, terá um
valor residual de R$ 500,00 o valor da depreciação anual
desse equipamento, em reais, é de
(A) 200
(B) 250
(C) 300
(D) 350
(E) 400

50
As bactérias presentes nos alimentos devem ser elimina-
das ou reduzidas para evitar o desenvolvimento de do-
enças transmitidas pelo alimento aos seres humanos.
A bactéria que NÃO pode ser facilmente eliminada pela
cocção é a(o)
(A) Salmonella.
(B) Clostridium perfringens.
(C) Vibrio cholerae.
(D) Yersinia enterocilítica.
(E) Campylobacter jejuni.

51
As toxinas são definidas como substâncias solúveis, usu-
almente de natureza proteica, que alteram o metabolismo
normal da célula ou do tecido hospedeiro com efeitos dele-
térios nos mesmos. Qual a bactéria capaz de produzir toxi-
na tanto no alimento quanto no intestino humano?
(A) Staphylococcus aureus.
(B) Clostridium botulinum.
(C) Bacillus cereus.
(D) Listeria monocytogenes.
(E) Shigella.

52
A estabilidade de alguns alimentos frente à contaminação
de microrganismos deve-se à presença de algumas subs-
tâncias naturalmente presentes nesses alimentos que têm
a capacidade de retardar ou impedir a multiplicação
microbiana. A substância antimicrobiana presente no
orégano é o(a)
(A) timol. (B) eugenol.
(C) aldeído cinâmico. (D) alicina.
(E) lisozima.

Per capita 100g
Fator de cocção 3
Número de refeições 300
Camada de ar 10%
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53
A contaminação de alimentos por material fecal humano
demonstra um grave erro na manipulação de alimentos.
Qual o microrganismo patogênico cujo reservatório é
apenas o intestino humano?
(A) Escherichia coli.
(B) Aeromonas.
(C) Salmonella typhi.
(D) Vibrio parahaemolyticus.
(E) Proteus.

54
A identificação de Ponto Crítico de Controle (PCC) é o se-
gundo princípio do sistema Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle, APPCC. Sobre o PCC, considere as
afirmações abaixo.

I – Se uma etapa do fluxograma de preparação elimina
ou reduz o perigo a níveis aceitáveis, essa etapa é
considerada um PCC.

II – Se existe uma etapa subsequente que reduz ou eli-
mina o perigo a níveis aceitáveis, essa etapa não é
considerada um PCC.

III – Se não existe medida preventiva para o perigo, essa
etapa não é considerada um PCC.

É correto o que se afirma em
(A) I, apenas. (B) II, apenas.
(C) I e II, apenas. (D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

55
O sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Con-
trole APPCC é uma ferramenta de controle de produtos
alimentícios que tem por objetivo garantir a qualidade do
produto, caracterizando-se por
(A) apresentar base científica.
(B) ter caráter corretivo.
(C) corrigir falhas na implantação das boas práticas.
(D) apresentar risco zero de contaminação dos alimentos.
(E) ser aplicado em apenas uma etapa do processo

produtivo.

56
A etapa de antissepsia deve ser realizada após a lavagem
das mãos com água e sabão, sendo o álcool a 70% o
antisséptico mais utilizado nessa etapa. A diluição do álcool
em água, na concentração de 70%, tem por finalidade
(A) aumentar o poder bactericida do álcool.
(B) aumentar o tempo de contato do álcool com as mãos.
(C) evitar a descamação das mãos dos manipuladores de

alimentos.
(D) evitar que os manipuladores contaminem o alimento

com perigo químico.
(E) reduzir o custo, pois o poder bactericida continua o

mesmo após a diluição.

57
Manipuladores de alimentos devem evitar falar, tossir e can-
tar sobre os alimentos, pois as gotículas de saliva podem
carrear microrganismos patogênicos. Com relação a isso, a
utilização de máscaras, em serviços de alimentação,
(A) é recomendada durante a fase de preparo dos alimentos.
(B) é recomendada apenas para os manipuladores de ali-

mentos que apresentam bigodes.
(C) é obrigatória durante todo o processo produtivo, se-

gundo a legislação federal vigente.
(D) não é recomendada, pois pode aumentar a contamina-

ção após 30 minutos de uso.
(E) não é recomendada, devido ao elevado custo das más-

caras.

58
A higiene de vegetais folhosos que serão ingeridos crus é
fundamental para reduzir a carga microbiana inicial do
alimento. Nesse processo deve-se lavar a folha em água
corrente, seguido de imersão por
(A) 10 minutos em solução clorada entre 250 e 300 ppm.
(B) 15 minutos em solução clorada entre 150 e 200 ppm e

enxágue em água potável.
(C) 30 minutos em solução clorada entre 150 e 200 ppm e

enxágue em água potável.
(D) 20 minutos em solução clorada entre 250 e 300 ppm e

enxágue em água filtrada.
(E) 10 minutos em solução clorada entre 100 e 150 ppm.

59
Os desinfetantes são formulações que têm, em sua com-
posição, substâncias microbicidas. Ao utilizar produtos para
a desinfecção ambiental, deve-se considerar que
(A) a utilização de iodóforos pode deixar resíduos de iodo

no ambiente.
(B) a clorexidina pode deixar resíduos tóxicos na superfície.
(C) o cloro não é inativado por matéria orgânica.
(D) o quaternário de amônia não precisa ser enxaguado

após sua aplicação.
(E) os fluidos de pinho apresentam alta atividade

antimicrobiana.

60
A água potável deve estar em conformidade com o padrão
microbiológico estabelecido pela legislação específica, que
considera que
(A) água para consumo humano deve ter ausência em

100 ml de coliformes a 35 oC.
(B) água tratada é aquela fervida por, no mínimo, 1 minuto.
(C) água tratada é aquela clorada com, no mínimo 1,0 mg/dl

de hipoclorito de sódio.
(D) água da rede de abastecimento é considerada segura

para o consumo.
(E) caixas-d’água devem ser higienizadas, no mínimo, a

cada 4 meses.
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61
Conforme a legislação federal vigente, o responsável pe-
las atividades de manipulação dos alimentos em serviço
de alimentação deve ser comprovadamente submetido a
curso de capacitação, que aborde o tema
(A) Boas práticas.
(B) Análise de perigos.
(C) Procedimentos operacionais padronizados.
(D) Controle integrado de pragas.
(E) Identificação de Pontos Críticos de Controle.

62
Uma edificação deve ser projetada de forma a possibilitar
um fluxo ordenado e sem cruzamento em todas as etapas
de preparação do alimento e, para isso, ter o cuidado de
que
(A) as instalações elétricas estejam protegidas por tubula-

ções externas para permitir a higiene do ambiente.
(B) as instalações sanitárias tenham comunicação direta

apenas com o refeitório para facilitar o acesso dos
funcionários.

(C) as caixas de gordura, dentro da área de preparação,
possuam dimensão compatível ao volume de resíduos.

(D) as separações físicas, entre as diferentes áreas de
preparo, não existam dentro da cozinha para facilitar
o fluxo de ar.

(E) os lavatórios para a higiene das mãos possam ser uti-
lizados para a lavagem de pequenos utensílios somente
em caso de espaço físico muito reduzido.

63
Após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados
devem ser mantidos em condições de tempo e temperatura
que não favoreçam à multiplicação microbiana. Para a con-
servação a quente, a legislação federal vigente preconiza
que os alimentos devem ser mantidos à temperatura
(A) igual a 60 oC por, no máximo, 6 horas.
(B) igual a 60 oC por, no máximo, 3 horas.
(C) superior a 60 oC por, no máximo, 6 horas.
(D) superior a 60 oC por, no máximo, 3 horas.
(E) superior a 60 oC por, no máximo, 2 horas.

64
Em um estudo, para se saber se existe diferença significa-
tiva entre os níveis de colesterol sérico entre dois grupos
de indivíduos eutróficos, submetidos a dois tipos diferen-
tes de dieta, deve-se usar o teste estatístico
(A) t de Student.
(B) X2.
(C) Mann-Whitney.
(D) Wilcoxon.
(E) Cochran.

65
Os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) re-
lacionados à higiene e saúde dos manipuladores devem
conter, no mínimo, algumas informações indispensáveis
para garantir a saúde dos funcionários responsáveis pelo
preparo dos alimentos, como os descritos abaixo.

I – Princípios ativos dos produtos usados na lavagem e
antissepsia das mãos dos manipuladores.

II – Medidas adotadas nos casos em que os
manipuladores apresentem lesão nas mãos.

III – Descrição do programa de capacitação dos
manipuladores de alimentos em higiene.

É(São) informação(ões) que deve(m) ser contemplada(s)
no POP
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) I e II, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.

66
A legislação que regulamenta a profissão do nutricionista
determina as atividades privativas desse profissional, como,
por exemplo,
(A) prescrição de suplementos nutricionais, necessários

para a complementação da dieta.
(B) planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de

estudos dietéticos.
(C) trabalhos experimentais em alimentação e nutrição.
(D) gerenciamento de projetos de desenvolvimento de pro-

dutos alimentícios.
(E) assistência e treinamento especializado em alimenta-

ção e nutrição.

67
A lei que regulamenta a profissão do nutricionista determi-
na que
(A) a atuação em marketing na área de alimentação e

nutrição seja atividade do nutricionista.
(B) a participação do nutricionista em revisão de legisla-

ção na área de alimentação e nutrição seja opcional.
(C) a fiscalização do exercício da profissão de nutricionista

compete exclusivamente aos conselhos regionais de
nutricionistas.

(D) o nutricionista deve exercer a profissão dentro dos
princípios da bioética e dos direitos humanos.

(E) os diplomas de cursos equivalentes aos de nutrição,
expedidos por escolas estrangeiras iguais ou asseme-
lhadas, sejam aceitos no território nacional.
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68
O código de ética do nutricionista estabelece os direitos e
deveres desse profissional e dá outras providências,
conforme explicitado abaixo.

I – Emitir atestado de comparecimento à consulta
nutricional.

II – Primar pelo decoro profissional, assumindo inteira
responsabilidade por seus atos em qualquer
ocasião.

III – Prestar serviços profissionais, gratuitamente, às
instituições de comprovada benemerência social.

É(são) dever(es) do profissional nutricionista SOMENTE
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

69
De acordo com a Norma OHSAS 18001:2007, a organiza-
ção deve estabelecer, implementar e manter procedimen-
tos que envolvam a participação dos trabalhadores no
Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho.
Analise os procedimentos abaixo.

I – Identificação de perigos, avaliação de risco e deter-
minação de controle.

II – Investigação de incidente.
III – Envolvimento no desenvolvimento e revisão de

políticas de Segurança e Saúde no Trabalho.

É(São) considerado(s) procedimento(s) que envolve(m) a
participação de trabalhadores
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) I e II somente.
(E) I, II e III.

70
As novas Normas OHSAS 18001:2007, que especificam
requisitos de Gestão em Serviços de Saúde e Segurança,
baseiam-se na metodologia conhecida pela sigla interna-
cional
(A) PDCA
(B) FIFO
(C) SST
(D) HACCP
(E) NBR 16001


