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004. Prova objetiva

Programa de Residência  
Multiprofissional em Saúde – Nutrição

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AguArde A ordem do fiscAl pArA Abrir este cAderno de questões.

29.11.2014
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Você se lembra do Hal 9000, o computador superinteli-
gente que Stanley Kubrick criou no filme 2001: Uma Odisseia 
no Espaço? Ele era amigo e companheiro do tripulante de 
uma nave espacial. A relação azedou quando Hal decidiu que 
sua missão era mais importante do que os desejos do tripu-
lante. No embate, Hal tenta assassinar o tripulante e tudo ter-
mina em tragédia quando, em ato desesperado, o tripulante 
desliga aos poucos o computador, que lamenta, suplica, se 
infantiliza e morre.

O cientista que ajudou Stanley Kubrick a criar Hal foi  
Irving Good, um matemático que pertencia ao grupo de cien-
tistas arrebanhados por Alan Turing (o pai da computação), 
em Bletchley Park, uma casa no interior da Inglaterra. Foi 
nessa casa que matemáticos, estatísticos e criptógrafos 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial decifrando 
mensagens criptografadas dos alemães. Muitos acreditam 
que o sucesso desse time foi uma das razões para que alia-
dos fossem bem-sucedidos na invasão da Europa.

Na última década, a ideia de sistemas de computação 
mais poderosos que o cérebro humano volta à tona: hoje 
existem computadores capazes de vencer os melhores cé-
rebros humanos em jogos de xadrez. É assustador imaginar 
que uma máquina como essa pode ser a derradeira invenção 
do ser humano e que, após sua criação, poderemos passar a 
ser a segunda espécie mais inteligente no planeta. Será que 
nos tornaremos tão dependentes quanto os cachorros hoje 
dependem de nossas vontades e tecnologias? E, tudo isso, 
se essas máquinas acreditarem que vale a pena nos manter 
vivos.

(Fernando Reinach, O Estado de S.Paulo, 04.10.2014. Adaptado)

01. Lendo-se o primeiro parágrafo, conclui-se que

(A) Hal submete o tripulante a situações extremas de 
humilhação e subserviência, o que provoca a des-
truição da nave espacial.

(B) a relação entre Hal e o tripulante foi marcada por al-
tos e baixos, até chegar a um nível de compreensão 
e companheirismo.

(C) Hal disputa com o tripulante o controle da nave, mas 
hesita quando seu intento está prestes a se realizar.

(D) o tripulante assume o controle da situação e, com um 
gesto intempestivo, põe fim ao conflito e valida seu 
poder perante Hal.

(E) Hal não conseguiu esconder os traços de infantilida-
de, e o tripulante começa a descrer de seus superpo-
deres e inteligência.

02. O sucesso obtido pelo grupo de Alan Turing indicia o fato 
de que

(A) a tecnologia tem contribuído para uma cultura que 
opta, antes de tudo, pela busca de soluções de pro-
blemas.

(B) os cientistas estão sempre se empenhando em pes-
quisas voltadas para o aprimoramento da espécie 
humana.

(C) os matemáticos têm-se revelado os verdadeiros 
cientistas, pois, deve-se a eles o patamar tecnológi-
co da modernidade.

(D) a ciência tem suas virtudes, mas nem sempre se 
acredita que os cientistas aplicam-na a fins benéfi-
cos a todos.

(E) o objetivo de toda ciência, como a matemática, é pro-
mover pesquisas que conduzam todas as nações ao 
progresso.

03. Pode-se afirmar que o autor, Fernando Reinach,

(A) põe em xeque o papel da ciência e a capacidade dos 
cientistas em inventar objetos tecnológicos.

(B) expressa inquietação quanto à possibilidade de as 
máquinas questionarem a sobrevivência da espécie 
humana.

(C) lamenta o fato de os cientistas não conseguirem mais 
inventar máquinas tão potentes como o computador.

(D) acredita que os homens farão, em um futuro próxi-
mo, uma autocrítica em relação à dependência que 
têm das máquinas.

(E) alimenta a ideia de que a invenção das máquinas 
possa contribuir para melhores condições de vida no 
planeta.

04. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, os termos des-
tacados em:

… Hal decidiu que sua missão era mais importante do 
que os desejos do tripulante.

O matemático pertencia ao grupo de cientistas arreba-
nhados por Alan Turing.

E, tudo isso, se essas máquinas acreditarem que vale a 
pena nos manter vivos.

(A) superava os desejos…/ instalava-se na equipe…/ 
suporem…

(B) excedia aos desejos…/ agregava-se na equipe…/ 
supõem…

(C) relevava-se nos desejos…/ integrava-se à equipe …/ 
suporão…

(D) prevalecia aos desejos …/ atrelava-se a equipe …/ 
supunham…

(E) suplantava os desejos…/ incorporava-se à equipe…/ 
supuserem…
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06. Assinale a alternativa em que as frases estão corretas, 
quanto à pontuação.

(A) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano e, hoje, existem computadores 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(B) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano e hoje existem, computadores ca-
pazes de vencer os melhores cérebros.

(C) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens, criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano, e hoje existem computadores, 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(D) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram, mensa-
gens criptografadas, pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano, e, hoje existem computadores 
capazes de vencer, os melhores cérebros.

(E) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação em Bletchley Park decifraram, mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos, que 
o cérebro humano e hoje existem computadores, ca-
pazes de vencer, os melhores cérebros.

05. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal.

(A) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Há computadores capazes de vencer 
os melhores cérebros humanos em jogos de xadrez./ 
Qual dos cientistas acreditaria que sua invenção 
contribuiria com a guerra?

(B) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haverão computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(C) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haviam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(D) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haveriam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(E) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógra-
fos e estatísticos./ Havia computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditaria que sua in-
venção contribuiria com a guerra?
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Leia a charge para responder à questão de número 10.

Australopithecus
robustus

Homo habilis Homo sapiens
neanderthalensis

Homo erectus Homo sapiens
sapiens

10. Assinale a alternativa compatível com os sentidos da fi-
gura.

(A) A espécie humana vem perdendo estatura e habili-
dades corporais.

(B) À medida que o homem evoluiu, o cérebro foi se ex-
pandindo ao longo das eras.

(C) As características físicas humanas não passaram 
por mudanças significativas.

(D) Andar e correr foram habilidades que determinaram 
a evolução do cérebro.

(E) Do homem primitivo à espécie atual, não se percebe 
sinal de evolução.

PoLítica de saúde

11. Uma diretriz prevista no artigo 198 da Constituição 
Federal do Brasil estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde devem ser organizados com a par-
ticipação da comunidade. Esta participação deve ser 
exercida por meio

(A) da Comissão Tripartite Nacional (usuários, funcioná-
rios e profissionais de saúde).

(B) dos Conselhos de Saúde nas esferas municipal,  
estadual e federal de governo.

(C) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nas esfe-
ras municipal e estadual.

(D) da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) formada 
por representantes do governo, dos trabalhadores e 
das comunidades municipais.

(E) dos Conselhos Regionais de Secretários Municipais 
de Saúde (CRESEMS).

Leia o trecho para responder às questões de números 07 a 09.

Com as tecnologias computadorizadas, o homem está 
se entregando cada vez mais à capacidade das máquinas 
de modificar seu pensamento. Identidades são vividas a par-
tir de máquinas. O humano se reafirma, pois, atrás de mou-
ses, teclados, luvas, na ponta de fios, cabos, há sempre um 
homem, com a sua energia natural, que se funde à energia 
das máquinas. O sangue tem o mesmo valor que a corrente 
elétrica.

(www.google.com.br)

07. Assinale a alternativa que completa, corretamente, quan-
to ao sentido do trecho e ao uso do acento indicativo da 
crase, o segmento frasal: Homens e máquinas …

(A) complementam-se e, afeitos à uma boa convivência, 
formam um conjunto inquestionável.

(B) interdependem-se, já que eles as criaram e, com fre-
quência, é à elas que eles recorrem sempre.

(C) convivem, desde longa data, razão pela qual elas 
prestarão serviços à todas as gerações futuras.

(D) encontram-se no aparato tecnológico, à saber: mou-
ses, teclados, cabos elétricos e fios.

(E) relacionam-se de tal forma que a energia vital huma-
na mescla-se à força da maquinaria elétrica.

08. As expressões destacadas no trecho estão, correta e res-
pectivamente, substituídas, sem prejuízo do sentido, em

(A) está se submetendo/ resistente

(B) está se subtraindo / atrelado

(C) está se sujeitando/ incorporado

(D) está se furtando/ imune

(E) está se voltando/ refratário

09. A conjunção pois, na quarta linha, pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por

(A) no entanto.

(B) portanto.

(C) porém.

(D) ainda assim.

(E) entretanto.
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14. Sobre a Atenção Básica no Brasil, pode-se afirmar que

(A) é um componente com função complementar no 
sistema de saúde, desenvolvendo a atividade de 
“triagem”, destinado ao atendimento curativo/assis-
tencial simples, de menor complexidade tecnológica.

(B) é um conjunto de ações destinadas a populações 
que não têm acesso à medicina de mercado, ofere-
cendo as ações clínicas mínimas e necessárias que 
permitem resolver de imediato a maioria dos proble-
mas de saúde.

(C) sua dinâmica e efetividade está centrada na atuação 
harmônica de uma equipe que se reveza, cada qual 
envolvido com a prática de sua especialidade, aten-
dendo a uma demanda identificada com as patologias 
de maior prevalência na região, previamente definida 
por um sistema centralizado.

(D) tem sua função básica centrada na facilitação do 
acesso a especialistas e hospitais públicos com 
vistas a atribuir maior qualidade no atendimento e, 
com isso, dar maior resolutividade ao sistema.

(E) deve ser entendida como um componente estratégi-
co na organização do SUS, um espaço de produção 
de mudanças de sistemas de saúde, e atua como 
elemento organizador e articulador do cuidado em 
saúde.

15. Entre as atribuições dos membros das equipes de Saúde 
da Família, podem-se citar:

1.   a participação no processo de territorialização e ma-
peamento da área de atuação da equipe;

2.   a manutenção atualizada do cadastramento de famí-
lias e dos indivíduos no sistema;

3.   a realização de busca ativa e notificação de doenças 
e agravos de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que, corretamente, relaciona-se 
com essas atribuições.

(A) São todas restritas ao agente comunitário de saúde.

(B) Duas delas cabem exclusivamente ao profissional de 
enfermagem.

(C) São atribuições específicas, seguindo a ordem, 
respectivamente, do agente comunitário de saúde, 
do profissional de enfermagem e do médico.

(D) São comuns a todos os membros da equipe.

(E) O médico não participa de nenhuma dessas atri-
buições.

12. Segundo a Lei número 8.080/90, estão entre as competên-
cias das direções estadual e municipal do SUS – Sistema 
Único de Saúde, respectivamente, coordenar e executar 
ações e serviços de saúde. Dessa forma, cabe à direção 
municipal, entre outros, executar serviços de vigilâncias 
epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. Desses 
serviços citados, o único que não é coordenado pela dire-
ção estadual do SUS é

(A) a vigilância epidemiológica.

(B) a vigilância sanitária.

(C) o saneamento básico.

(D) a saúde do trabalhador.

(E) a alimentação e nutrição.

13. Considere as cinco diretrizes centrais para orientar a 
ação das equipes que têm por tarefa produzir saúde:

1.   Acolhimento,que inaugura e sustenta processos de 
cuidar.

2.   Gestão Democrática das organizações de saúde, 
dos processos de trabalho e de formação, da clínica 
e da saúde coletiva.

3.   Clínica Ampliada, com ampliação de suas bases 
conceituais, para além da alopatia, incluindo práticas 
complementares; para além do biológico, incluindo 
as dimensões social e subjetiva; e para a ação inter-
disciplinar, com aposta no trabalho em equipe.

4.   Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde, 
sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 
sanitária de nosso país.

5.   Garantir os direitos dos usuários, na justa medida 
da produção corresponsabilizada do cuidado, que 
significa produção ativa de saúde entre os sujeitos, 
trabalhadores e equipes – usuários e sua rede sócio-
-familiar.

Essas diretrizes foram formuladas

(A) pela Política Nacional de Humanização (Humaniza 
– SUS).

(B) para melhorar em número e em qualidade os profis-
sionais que compõem as equipes do Programa de 
Saúde da Família (PSF), em todo o território nacional.

(C) para avaliar, quantitativamente, a eficácia do pro-
grama QualiSUS – Rede.

(D) visando ampliar a participação da comunidade na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – 
RENASES.

(E) pela Política Nacional de Saúde e Segurança do  
Trabalhador, com o objetivo de humanizar as suas 
condições de trabalho.
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18. Os coeficientes de morbidade têm muita importância em 
vigilância de saúde e, sobre eles, pode-se afirmar que

(A) medem o percentual de pessoas portadoras de  
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em 
uma população de doentes por várias causas.

(B) não se prestam para análises de frequências de  
doenças.

(C) utilizam como denominador, para estimar a força  
de uma doença, o número de óbitos, pela mesma 
doença, ocorridos no período de estudo.

(D) analisam o comportamento das doenças e dos agra-
vos à saúde em uma população exposta.

(E) embora úteis para estudos populacionais em geral, 
não são adequados para análises comparativas  
entre dois extratos de população.

19. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com 
a Portaria número 1.271/2014, que define a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória.

(A) A vigilância sentinela é o modelo de vigilância restri-
ta aos serviços de atendimento de urgência e emer-
gência, incluindo os privados, a partir da suspeita de 
casos de doença infectocontagiosa.

(B) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória 
e sempre imediata à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsá-
veis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de doença que tenha o 
diagnóstico confirmado.

(C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saú-
de pública de notificação compulsória pode ser rea-
lizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento.

(D) A notificação compulsória imediata deve ser realiza-
da pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendi-
mento ao paciente, em até 8 (oito) horas desse aten-
dimento, pelo meio mais rápido disponível.

(E) A notificação compulsória deverá ser feita obrigato-
riamente ao Ministério da Saúde e, para não con-
gestionar o sistema, exclusivamente pelos meios 
eletrônicos disponíveis nas secretarias estaduais de 
saúde.

20. A vacina é aplicada em dose única, mas no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) recomenda-se uma se-
gunda dose quando, após 6 meses, não se observar 
cicatriz no local da aplicação. Essa vacina é

(A)  contra a influenza.

(B) a tríplice viral.

(C) contra a hepatite B.

(D) a pneumocócica 23-valente.

(E) a BCG.

16. Em estudo desenvolvido em uma comunidade, obteve-
-se, entre outras informações relevantes, um valor de 80% 
para o índice de Swaroop-Uemura.

Sobre esse resultado, pode-se dizer que ele

(A) retrata uma comunidade com boas condições econô-
micas, sociais e de saúde.

(B) retrata uma comunidade com baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

(C) tem relação apenas com a situação de saúde que, 
no caso, revela-se precária.

(D) só terá validade quando analisado em associação 
com a taxa de mortalidade proporcional.

(E) apenas indica a boa situação da rede de saneamento 
básico que, nesse caso, atende quase a totalidade das 
residências.

17. Embora sejam inegáveis e representativos os avanços  
alcançados pelo SUS nos últimos anos, ainda é evidente a 
dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no 
contexto atual. Como estratégia para superar a fragmen-
tação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e 
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, 
com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e 
serviços que necessita com efetividade e eficiência,  
estruturou-se um conjunto de serviços e equipamentos de 
saúde, num determinado território geográfico, responsá-
vel não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se 
também de como estes estão se relacionando, asseguran-
do dessa forma que a ampliação da cobertu ra em saúde  
seja acompanhada de uma ampliação da comunicação 
entre os serviços, a fim de garantir a integralidade da 
atenção.

(Portaria número 4.279/2010. Adaptado)

Essa organização, utilizada como estratégia para o 
cuidado integral, tornou-se realidade com o nome de

(A) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).

(B) Redes de Atenção à Saúde (RAS).

(C) e-SUS Atenção Básica (AB).

(D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

(E) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ-AB).
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24. Em relação à gestão de recursos financeiros na Unidade 
de Alimentação, o custo com os gêneros alimentícios e 
os salários dos funcionários podem ser classificados, res-
pectivamente, como:

(A) variável e direto; fixo e direto.

(B) fixo e indireto; variável e direto.

(C) variável e direto; variável e indireto.

(D) fixo e indireto; fixo e indireto.

(E) variável e indireto; fixo e direto.

25. O sistema APPCC é composto por um plano completo, 
abrangendo passo a passo cada operação no fluxo de 
preparo de alimentos. A respeito desse sistema, pode-se 
afirmar que

(A) é composto por quatro princípios, determinados pelo 
CodexAlimentarius.

(B) a identificação do ponto crítico de controle é a última 
etapa que integra a aplicação desse sistema.

(C) na monitorização, são definidas e descritas as ações 
a serem aplicadas quando ocorrerem desvios dos li-
mites críticos estabelecidos.

(D) no princípio de ações corretivas são estabelecidos 
os limites críticos para cada ponto de controle iden-
tificado.

(E) limite crítico é o valor máximo e/ou mínimo de parâ-
metros químicos ou físicos que assegurem o contro-
le do perigo.

26. De acordo com a Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013, 
que aprova o regulamento técnico sobre boas práticas 
para estabelecimentos comerciais de alimentos e para 
serviços de alimentação,

(A) é permitida a utilização de ovos crus ou mal cozidos 
em preparações desde que a procedência dos ovos 
seja conhecida.

(B) não é permitido colocar objetos necessários para 
uso no trabalho, tais como caneta, lápis, papéis, ter-
mômetro, nos bolsos do uniforme.

(C) a luva de borracha ou silicone de cano longo é obri-
gatória durante o corte e desossa de carnes.

(D) o descongelamento lento dos alimentos deve ser efe-
tuado sob refrigeração, em temperatura inferior a 5 ºC.

(E) os óleos e gorduras utilizados nas frituras não devem 
ser aquecidos a mais de 200 ºC.

ConheCimentos esPeCÍfiCos

21. Em uma Unidade de Alimentação, os funcionários recém-
-contratados receberam treinamento de boas práticas de 
manipulação de alimentos, ressaltando-se os cuidados a 
serem seguidos com higiene pessoal e controle de saú-
de. Desta forma, foram orientados a

(A) adotar procedimentos de antissepsia frequente das 
mãos, antes de usar utensílios higienizados e de co-
locar luvas descartáveis.

(B) manipular alimentos com luvas, quando apresenta-
rem patologias ou lesões de infecções orofaríngeas 
e infecções/infestações gastrintestinais agudas ou 
crônicas.

(C) trocar os uniformes a cada 48 horas e não utilizá-los 
nas dependências internas da empresa e utilizar sa-
patos fechados brancos.

(D) realizar exames médicos e laboratoriais semestral-
mente, mas com frequência maior a critério do médi-
co responsável da empresa.

(E) comunicar à autoridade responsável presença de 
doença infecto-contagiosa e utilizar máscara naso-
bucal ao manipular alimentos.

22. Durante inspeção sanitária em uma lanchonete que pro-
duz e comercializa lanches em uma escola de ensino 
infantil, utilizou-se como padrão de referência o preco-
nizado pela portaria CVS-5 de 09.04.2013. Foram consi-
derados como adequados os seguintes procedimentos:

(A) limpeza a seco e uso de panos para secar utensílios.

(B) reaproveitamento de vasilhames de produtos ali-
mentícios para envasar produtos de limpeza.

(C) uso de luvas nitrílicas de cano alto pelos manipula-
dores durante aplicação de oxidantes fortes.

(D) higienização de hortaliças utilizando-se duas colhe-
res de sopa de hipoclorito de sódio em um litro de 
água.

(E) armazenamento de frios e embutidos sob refrigera-
ção em temperatura entre 05 e 10 graus Celsius.

23. De acordo com a Resolução CFN n.º 380/2005, é uma 
atividade obrigatória do nutricionista dentro das atribui-
ções em Unidades de Alimentação e Nutrição:

(A) implantar e supervisionar o controle periódico das 
sobras, da taxa de resto e análise de desperdícios, 
promovendo a consciência social, ecológica e am-
biental.

(B) participar da definição do perfil, do recrutamento, da 
seleção e avaliação de desempenho de colaborado-
res.

(C) participar do planejamento, implantação e execução 
de projetos de estrutura física da UAN.

(D) realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados 
à sua área de atuação, promovendo o intercâmbio 
técnico-científico.

(E) acompanhar os resultados dos exames periódicos 
dos clientes/pacientes, para subsidiar o planejamen-
to alimentar.
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30. Ao ser questionado por um paciente sobre a substituição 
da sacarose por adoçantes não calóricos, o nutricionista 
fez o seguinte esclarecimento:

(A) o aspartame é um edulcorante não calórico.

(B) o aspartame é estável em altas temperaturas.

(C) a sacarina é artificial e não fornece calorias.

(D) o ciclamato é artificial e instável em altas tempera-
turas.

(E) a estévia é natural e fornece 2,5 calorias por grama.

31. O agente etiológico da febre tifoide, que continua sendo 
problema de saúde pública em países ou regiões com 
precárias condições sanitárias, é:

(A) Salmonella typhi.

(B) Escherichia coli.

(C) Rotavírus.

(D) Staphylococcus aureus.

(E) Vibrio Cholerae.

32. Os principais nutrientes presentes no germe dos cereais 
são:

(A) celulose, ferro, zinco, amido e vitaminas lipossolú-
veis.

(B) proteínas, amido e vitaminas hidrossolúveis.

(C) gorduras, proteínas e vitaminas lipossolúveis.

(D) vitaminas hidrossolúveis, ferro, celulose e proteínas.

(E) gorduras, ferro, zinco, cálcio e proteínas.

33. As proteínas são componentes essenciais a todas as cé-
lulas e estão relacionadas a inúmeras funções fisiológi-
cas do organismo. Sobre a desnaturação das proteínas, 
é correto afirmar que

(A) ocorre rompimento das ligações peptídicas, e conse-
quente perda do valor nutricional da proteína.

(B) ocorre sobre a estrutura quaternária pelo rompimen-
to da cadeia carbônica.

(C) é considerada um processo irreversível, indepen-
dentemente do método utilizado.

(D) é causada por altas pressões e temperaturas, trata-
mentos mecânicos e alteração do pH.

(E) ocorre rompimento das ligações peptídicas envolvi-
das na estrutura primária, diminuindo a digestibilida-
de da proteína.

27. O ovo é um alimento muito presente no cardápio do bra-
sileiro. Estima-se que o brasileiro consome, em média, 
162 ovos por ano, o que equivale a quase um ovo a cada 
dois dias. Em relação aos ovos, é correto afirmar que

(A) a conoalbumina é a proteína presente em maior 
quantidade na clara do ovo e possui elevada tempe-
ratura de coagulação.

(B) a lisozima é uma enzima que está presente na clara 
do ovo e atua sobre as bactérias, ajudando a prote-
gê-lo da invasão bacteriana.

(C) a lecitina, uma proteína presente na clara do ovo, 
se desnatura quando submetida à força mecânica, 
característica observada nas claras em neve.

(D) a fosfovitina é um tipo de gordura presente na gema 
do ovo que se liga aos íons de zinco presentes no 
alimento, diminuindo a sua biodisponibilidade.

(E) a proporção aproximada dos macronutrientes na cla-
ra do ovo é de 55% de proteínas, 25% de gorduras e 
20% de carboidratos.

28. Para o planejamento de cardápios e dietas é importante 
que o nutricionista considere o Fator de Correção dos ali-
mentos, a fim de evitar aumento nos custos, desperdícios 
e aquisição superfaturada. O Fator de Correção que indi-
ca menor desperdício do alimento é:

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

(E) 4.

29. A análise sensorial dos alimentos é a ciência utilizada 
para analisar, medir e interpretar a percepção das carac-
terísticas dos alimentos, utilizando os sentidos humanos. 
O teste sensorial triangular é considerado um método

(A) afetivo, que avalia o grau de gostar ou desgostar de 
um alimento ou preparação.

(B) discriminativo, no qual são apresentadas simultanea-
mente duas amostras iguais e uma diferente.

(C) descritivo, que avalia o grau de gostar ou desgostar 
de um alimento.

(D) discriminativo, que avalia o grau de gostar ou des-
gostar de um alimento.

(E) afetivo, que avalia se o consumidor percebe a dife-
rença entre duas amostras.
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37. Desde 1 919, a vitamina D é reconhecida como um 
princípio ativo devido as suas propriedades sobre a  
homeostase do cálcio e prevenção do raquitismo. Em  
relação ao metabolismo, à absorção e às fontes da vita-
mina D, é correto afirmar que

(A) a vitamina D é sintetizada pela exposição solar e 
convertida em sua forma ativa no intestino delgado.

(B) é uma vitamina hidrossolúvel que, quando ingerida, 
é incorporada aos quilomícrons e absorvida pelo sis-
tema linfático.

(C) as principais fontes dietéticas de vitamina D são os 
vegetais verde-escuros, nozes, castanhas e óleos 
vegetais.

(D) o local de maior absorção da vitamina D ingerida 
pela alimentação é no intestino grosso e no cólon.

(E) o 1,25-diidroxicolecalciferol é um hormônio esterol 
formado a partir do colecalciferol, após a hidroxila-
ção no fígado e nos rins.

38. Os micronutrientes, também denominados “elementos-
-traço”, são minerais necessários em pequenas quantida-
des diárias para a manutenção do metabolismo. Quanto 
aos minerais, que se enquadram nesse grupo, é correto 
afirmar que

(A) o zinco é um mineral importante para os sistemas 
imunológico e reprodutor, assim como para o paladar 
e a regeneração de lesões.

(B) a cocção, a presença de glicose, frutose e alguns 
aminoácidos que reduzem o íon ferro do alimento ao 
estado ferroso podem prejudicar a absorção do ferro.

(C) no fígado, o ferro é armazenado na forma de trans-
ferrina. Essa reserva pode ser utilizada em situações 
de deficiência desse nutriente.

(D) de forma geral, quanto maior o teor de carboidratos 
de um alimento, maior a quantidade de selênio pre-
sente.

(E) o cobre não é encontrado em alimentos de origem 
vegetal, assim, indivíduos vegetarianos devem rece-
ber suplementação desse nutriente.

39. A Resolução RDC n.º 360, de 23.12.2003, torna obriga-
tória a rotulagem nutricional e utiliza como valores diários 
de referência de nutrientes

(A) 300 g de carboidratos, 80 g de proteínas, 50 g de 
gorduras totais, 20 g de gorduras saturadas, 20 g de 
fibra alimentar e 2 000 mg de sódio.

(B) 300 g de carboidratos, 75 g de proteínas, 55 g de 
gorduras totais, 22 g de gorduras saturadas, 25 g de 
fibra alimentar e 2 400 mg de sódio.

(C) 300 g de carboidratos, 85 g de proteínas, 55 g de 
gorduras totais, 20 g de gorduras saturadas, 20 g de 
fibra alimentar e 2 000 mg de sódio.

(D) 300 g de carboidratos, 75 g de proteínas, 55 g de 
gorduras totais, 15 g de gorduras saturadas, 20 g de 
fibra alimentar e 2 400 mg de sódio.

(E) 300 g de carboidratos, 75 g de proteínas, 55 g de 
gorduras totais, 22 g de gorduras saturadas, 25 g de 
fibra alimentar e 2 000 mg de sódio.

34. O solvente éter etílico e o aparelho de Soxhlet são utiliza-
dos em análises bromatológicas para a determinação de

(A) cinzas.

(B) umidade.

(C) fibras.

(D) lipídios.

(E) carboidratos.

35. O processo mais utilizado para a determinação de proteí-
nas é o de Kjeldahl, cujas etapas compreendem:

(A) digestão, destilação e titulação.

(B) secagem, titulação e destilação.

(C) extração, secagem e titulação.

(D) incineração, digestão e destilação.

(E) digestão, destilação e incineração.

36. Os métodos de conservação dos alimentos têm o obje-
tivo de aumentar a sua vida útil por meio de técnicas, 
enzimáticas, químicas e físicas, além de manter o valor 
nutricional e as características sensoriais. Com relação a 
essas técnicas de conservação dos alimentos, pode-se 
afirmar que

(A) o branqueamento consiste em um método de seca-
gem natural, geralmente utilizado na conservação de 
cereais e leguminosas.

(B) na apertização, os alimentos são tratados termica-
mente em recipientes hermeticamente fechados, na 
ausência relativa de ar.

(C) a pasteurização destrói todos os micro-organismos 
presentes nos alimentos, sejam eles patogênicos ou 
não.

(D) a esterilização elimina toda a flora microbiana pato-
gênica, porém os micro-organismos não patogênicos 
permanecem no alimento.

(E) na desidratação, também conhecida como criodes-
secação, o alimento é congelado e posteriormente 
submetido ao calor produzido artificialmente.
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43. A Resolução n.º 26, de 17 de junho de 2013, que dispõe 
sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos 
da educação básica no âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), estabelece que

(A) a realização do diagnóstico e acompanhamento do 
estado nutricional dos estudantes pelo nutricionista 
responsável técnico pelo programa é facultativa.

(B) os relatórios de inspeção sanitária dos alimentos uti-
lizados no PNAE deverão permanecer à disposição 
do FNDE pelo prazo de um ano.

(C) os cardápios deverão atender aos alunos com ne-
cessidades nutricionais específicas, tais como doen-
ça celíaca, diabetes, hipertensão, dentre outras.

(D) no mínimo, 10% dos recursos financeiros repassa-
dos pelo FNDE deverão ser utilizados na aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.

(E) não há restrição em relação à aquisição de alimen-
tos enlatados, embutidos, doces e preparações se-
miprontas ou prontas para o consumo.

44. A suplementação profilática com sulfato ferroso é uma 
medida com boa relação de custo efetividade para a pre-
venção da anemia. Os ciclos da vida que participam do 
Programa Nacional de suplementação de Ferro (2013) 
são:

(A) crianças de 6 a 48 meses de idade, gestantes a partir 
do terceiro trimestre da gestação e idosos.

(B) crianças de 6 a 24 meses de idade, gestantes ao 
iniciarem o pré-natal até o terceiro mês pós-parto, no 
pós-aborto e idosos.

(C) crianças de 6 a 24 meses de idade, gestantes ao 
iniciarem o pré-natal até o terceiro mês pós-parto e 
mulheres no pós-aborto.

(D) crianças desde o nascimento até completarem 
24 meses de idade, adolescentes e gestantes desde 
o início do pré-natal.

(E) gestantes a partir do terceiro trimestre de gestação, 
mulheres no pós-parto e pós-aborto e idosos.

40. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional – SISAN é norteado pelos seguintes princípios:

(A) promoção da ingestão de alimentos de todos os gru-
pos, destacando-se os orgânicos, livres de aditivos.

(B) participação social na formulação, execução, acom-
panhamento, monitoramento e controle das políticas 
de segurança alimentar e nutricional.

(C) incentivo às políticas de redução de custos de produ-
ção de alimentos transgênicos da agricultura familiar.

(D) estímulo ao agronegócio com vistas à geração de 
renda e de equipamentos sociais promotores de eco-
nomia de mercado.

(E) conjugação de medidas diretas e imediatas de ga-
rantia de acesso a moradia, saneamento básico e 
rede elétrica.

41. São diretrizes que integram a Política Nacional de Ali-
mentação e Nutrição:

(A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde e 
de alimentação popular.

(B) a integração, em nível executivo, das ações de saú-
de, meio ambiente e alimentação.

(C) a conjugação de recursos financeiros e humanos da 
União para a promoção da saúde.

(D) a utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades na área de alimentação.

(E) a cooperação e articulação para a Segurança Ali-
mentar e Nutricional.

42. O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é um 
programa de complementação alimentar no qual o gover-
no, empresa e trabalhadores partilham responsabilida-
des. De acordo com a Portaria n.º 193, de 05 de dezem-
bro de 2006, é um parâmetro nutricional do PAT:

(A) o NdPCal das refeições oferecidas deverá ser de, no 
mínimo, 10%, e, no máximo, 16%.

(B) a oferta de gorduras saturadas no cardápio não pode 
ultrapassar 20% do valor energético da refeição.

(C) a porcentagem de carboidratos em relação ao valor 
energético da refeição deve ser de 70% para garantir 
energia ao trabalhador.

(D) a porcentagem de proteínas em relação ao valor ca-
lórico da refeição deve ser de 25%.

(E) o cardápio deverá oferecer, pelo menos, uma porção 
de frutas nas refeições menores.
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48. Na adolescência, fase de crescimento acelerado, é de 
grande importância a atenção à energia e a alguns nu-
trientes, sendo recomendada pelas Dietary Reference 
Intakes (DRIs) a ingestão de

(A) 50-55 g/dia de proteínas na faixa etária de 12 a  
15 anos.

(B) 90-95 g/dia de carboidratos na faixa etária de 11 a 
13 anos.

(C) 20-25 g de fibras na faixa etária de 11 a 14 anos.

(D) 25 a 35 g/dia de gorduras totais na faixa etária de 14 
a 18 anos.

(E) 50 g de proteínas para gestantes na faixa etária de 
13 a 18 anos.

49. O nutricionista recebeu em seu consultório uma criança 
com 9 anos, que apresentava, segundo relato da mãe, 
baixa ingestão de cálcio. A recomendação desse nutrien-
te para a faixa etária da criança e as orientações que a 
mãe recebeu foram

(A) 1 000 mg/dia e aumentar a oferta de leite, queijo e 
iogurte.

(B) 800 mg/dia e aumentar a oferta de queijo e vegetais 
de folhas verdes.

(C) 1 200 mg/dia e aumentar a oferta de leite, nozes e 
castanhas.

(D) 1 000 mg/dia e aumentar a oferta de leite, tofu e ve-
getais de folhas verdes.

(E) 1 300 mg/dia e aumentar a oferta de leite e derivados 
e vegetais de folhas verdes.

50. De acordo com as Dietary Reference Intakes (DRIs), as 
recomendações de fibras por dia estão assim distribuídas 
por idade:

(A) de 1 a 3 anos, 10 g.

(B) de 4 a 8 anos, 15 g.

(C) de 9 a 18 anos, 22 g.

(D) de 1 a 3 anos, 19 g.

(E) de 18 a 30 anos, 30 g.

51. A medida da circunferência da cintura é um indicador do 
risco de complicações metabólicas associadas à obesida-
de, podendo-se considerar como risco aumentado, segun-
do a Organização Mundial da Saúde (1998), valores de

(A) 88 cm para homens e 102 cm para mulheres.

(B) 100 cm para homens e 90 cm para mulheres.

(C) 94 cm para homens e 80 cm para mulheres.

(D) 90 cm para homens e 70 cm para mulheres.

(E) 90 cm para homens e 85 cm para mulheres.

45. A deficiência de vitamina A é considerada uma das mais 
importantes deficiências nutricionais dos países em de-
senvolvimento, sendo a principal causa de cegueira evi-
tável. Nesse contexto, um dos objetivos do Programa 
Nacional de Suplementação de Vitamina A é

(A) promover suplementação medicamentosa para 
crianças de 6 meses a 7 anos de idade, adolescen-
tes e mulheres no pós-parto imediato.

(B) fornecer suplementos de vitamina A que devem ser 
administrados por via oral, via intramuscular ou en-
dovenosa.

(C) recomendar a mega dose de vitamina A para mu-
lheres grávidas, na etapa inicial da gravidez, ou em 
idade fértil.

(D) recomendar para puérperas uma dose única de vi-
tamina A na concentração de 200 000 UI, imediata-
mente após o parto, na maternidade ou no hospital.

(E) fornecer, para crianças com idade entre 12 e 59 me-
ses, o suplemento de vitamina A com 100 000 UI a 
cada quatro meses.

46. Durante a gestação, recomenda-se ganho de peso ade-
quado para suprir as necessidades da mãe e do feto. 
Considerando-se que o ganho de peso deve ser propor-
cional ao IMC pré-gestacional, a gestante deverá ganhar

(A) entre 12,5 e 18 kg, caso apresente IMC pré-gestacio-
nal de 18,5 kg/m2.

(B) entre 10,5 e 15 kg, caso apresente IMC pré-gestacio-
nal de 30 kg/m2.

(C) entre 12,5 e 15 kg, caso apresente IMC pré-gestacio-
nal de 28 kg/m2.

(D) entre 7 e 9 kg, caso apresente IMC pré-gestacional 
de 20 kg/m2.

(E) entre 10 e 12 kg, caso apresente IMC pré-gestacio-
nal de 29 kg/m2.

47. Em uma unidade básica de saúde, a equipe médica en-
caminhou ao nutricionista uma puérpera amamentando 
seu filho de 4 meses, que apresentava dúvidas em rela-
ção ao aleitamento materno. A puérpera foi orientada a

(A) oferecer o peito para o bebê cinco vezes ao dia, para 
aproximar a alimentação do lactente da alimentação 
da família.

(B) ingerir peixe três vezes por semana, para forneci-
mento de ômega três, necessário para o desenvolvi-
mento do sistema nervoso do lactente.

(C) diluir o leite materno em proporção de 1:3, em caso 
de cólica do bebê, para diminuir a oferta de lactose.

(D) fornecer o colostro pela sua alta concentração lipídi-
ca e de açúcares, como a lactose.

(E) aumentar a ingestão de alimentos no primeiro mês 
de aleitamento para garantir aporte extra de energia 
de 700 Kcal.
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55. O exame físico é uma ferramenta para a identificação de 
carências específicas de nutrientes. A presença de he-
morragia gengival, xerose e unhas quebradiças caracte-
riza um quadro carencial de, respectivamente:

(A) iodo, vitamina C e ferro.

(B) vitamina A, niacina e cálcio.

(C) vitamina D, iodo e ferro.

(D) niacina, ferro e vitamina D.

(E) vitamina C, vitamina A e ferro.

56. Na impossibilidade de medir o peso por meio de equipa-
mento apropriado, são utilizadas equações para estimar 
tal medida, que utilizam como variáveis

(A) circunferência da panturrilha, altura do joelho, circun-
ferência do braço e dobra cutânea subescapular.

(B) circunferência da panturrilha, altura do joelho, circun-
ferência da cintura e dobra cutânea subescapular.

(C) circunferência da cintura, altura do joelho, circunfe-
rência do braço e dobra cutânea subescapular.

(D) circunferência da panturrilha, altura do joelho, circun-
ferência do braço e dobra cutânea suprailíaca.

(E) circunferência da cintura, altura do joelho, circunfe-
rência do braço e dobra cutânea suprailíaca.

57. Embora a nutrição enteral seja indicada para pacientes 
que não podem ou não conseguem se alimentar por via 
oral, algumas contraindicações limitam seu uso, como

(A) queimaduras.

(B) doença de Crohn.

(C) íleo paralítico.

(D) radioterapia.

(E) síndrome de má-absorção.

58. Para o paciente com insuficiência renal crônica 
na fase não dialítica (taxa de filtração glomerular 
<15 mL/min/1,73 m2), a recomendação diária de proteína 
(g/kg), de acordo com as Diretrizes Clínicas para o Cui-
dado ao Paciente com Doença Renal Crônica do Ministé-
rio da Saúde (2014), é

(A) 1,2.

(B) 1,0.

(C) 1,6.

(D) 0,5.

(E) 0,8.

52. A faixa etária na qual a desnutrição ocorre mais frequen-
temente e as manifestações clínicas da doença são:

(A) menores de 5 anos; Kwashiorkor (deficiência pro-
teica), marasmo (deficiência energético-proteica 
equilibrada) e Kwashiorkor-marasmático (deficiência 
energético-proteica desequilibrada).

(B) menores de 1 ano; Kwashiorkor (deficiência protei-
ca), marasmo (deficiência energético-proteica dese-
quilibrada) e Kwashiorkor-marasmático (deficiência 
energético-proteica equilibrada).

(C) menores de 10 anos; Kwashiorkor (deficiência pro-
teica), marasmo (deficiência energético-proteica 
equilibrada) e Kwashiorkor-marasmático (deficiência 
energético-proteica desequilibrada).

(D) menores de 5 anos; Kwashiorkor (deficiência ener-
gético-proteica equilibrada), marasmo (deficiência 
proteica) e Kwashiorkor-marasmático (deficiência 
energético-proteica desequilibrada).

(E) menores de 1 ano; Kwashiorkor (deficiência ener-
gético-proteica equilibrada), marasmo (deficiência 
proteica) e Kwashiorkor-marasmático (deficiência 
energético-proteica desequilibrada).

53. Para avaliar o consumo de fastfoods por escolares de 
uma escola municipal, o método mais indicado é

(A) o recordatório de 24 horas, por representar a inges-
tão habitual e ser de baixo custo.

(B) a história dietética, por demandar reduzido tempo e 
não depender da memória.

(C) o questionário de frequência alimentar, por caracteri-
zar a dieta habitual e ser de baixo custo.

(D) o registro alimentar estimado, por não interferir no 
padrão alimentar e ser de baixo custo.

(E) a história dietética associada à pesagem de alimen-
tos, por estimar melhor o tamanho das porções.

54. Ao avaliar os resultados do exame de sangue de um pa-
ciente (glicemia 110 mg/dL, albumina 2,5 g/dL e triglicé-
rides 210 mg/dL), o nutricionista conclui que se trata de 
paciente com

(A) pré-diabetes, depleção leve de albumina e triglicéri-
des em nível limítrofe.

(B) níveis normais de glicemia, depleção moderada de 
albumina e triglicérides elevado.

(C) níveis normais de glicemia, depleção grave de albu-
mina e triglicérides normal.

(D) pré-diabetes, depleção moderada de albumina e tri-
glicérides elevado.

(E) pré-diabetes, depleção leve de albumina e triglicéri-
des elevado.
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59. Em uma escola de ensino fundamental, o nutricionista 
propôs a criação de cardápios que atendessem deman-
das de crianças com alergia ao leite e intolerância ao glú-
ten. O cardápio proposto para o almoço foi composto de

(A) arroz, feijão, torta de carne, salada de tomate e pu-
dim de chocolate.

(B) macarrão, almôndegas, salada de alface e manjar de 
coco.

(C) arroz, feijão, frango à milanesa, salada de macarrão, 
arroz doce.

(D) arroz, feijão, bife grelhado, salada de escarola, 
laranja.

(E) macarrão de arroz, quibe, salada de alface, maçã.

60. Pacientes em tratamento de câncer apresentam efeitos 
colaterais que podem comprometer a ingestão de alimen-
tos. Em casos de mucosite, deve-se priorizar alimentos 
como

(A) abacaxi, compotas, ovos.

(B) macarrão, arroz, ovos.

(C) pães, temperos prontos, suco de maracujá.

(D) leite, limonada, torrada.

(E) arroz, embutidos, suco de laranja.
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