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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 35 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 
O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de número 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

CONTRA A MERA “TOLERÂNCIA” DAS DIFERENÇAS  

Renan Quinalha 

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar.  

“Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com indulgência”, ou seja, 

deixar passar com resignação, ainda que sem consentir expressamente com aquela conduta.  

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” um 

poder sobre “o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento daquele para poder 

existir. “Quem tolera” acaba visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma  “permissão” 

como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema.  

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos 

padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar 

o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória 

entre o normal e o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco como virtude 

individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância, uma manifestação legítima e 

até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido 

recorrente nos discursos da política.  

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das 

instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um mundo 

marcado por graves desigualdades estruturais.  

Marcuse identificava dois t ipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é 

vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em 

suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma 

disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso 

mais recorrente da tolerância em nossos tempos.  

Assim, quando alguém lhe disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres, os direitos das 

pessoas LGBT, a busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações 

por igualdade material das pessoas negras, dentre outros segmentos vulneráveis, simplesmente 

não problematize esse discurso.  

Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como integrante da 

comunidade política. É preciso, ensina Axel Honneth, valorizar os laços mais profundos de 

reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da 

tolerância, pode ajudar a promover. 

Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que ocupam posições 

de privilégios. Direitos e liberdades não se “toleram”. Devem ser respeitados e promovidos, por 

serem conquistas jurídicas e políticas antecedidas de muitas lutas.  

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas na 

verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de ninguém 

para existir. 

 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 12 abr.  2016. [Adaptado] 

Glossário 

 Axel Honneth (1949): Filósofo e sociólogo alemão, é diretor do Institut für Sozialforschung, da 

Universidade de Frankfurt, instituição na qual surgiu a chamada Escola de Frankfurt.  

 Herbert Marcuse (1898-1979): Sociólogo e filósofo alemão, naturalizado norte-americano, pertenceu à 

Escola de Frankfurt.   
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) confrontar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância.  

B) caracterizar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância. 

C) justificar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

D) problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

 

 

02. Em sua totalidade, o texto apresenta-se como 

A) injuntivo, uma vez que propõe orientações para o enfrentamento do discurso mais 
recorrente sobre a intolerância.  

B) explicativo, uma vez que justifica pontos de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

C) argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorrent e 
sobre a tolerância. 

D) descritivo, uma vez que caracteriza o discurso mais recorrente a respeito da tolerância.  
 

 

03. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela -se a partir do 

A) título, sinalizada pela preposição “contra”, pelo adjetivo “mera” e pelas aspas.  

B) oitavo parágrafo, sinalizada pelo elemento coesivo “assim” e pela forma verbal imperativa 
“problematize”. 

C) primeiro parágrafo, sinalizada pela citação direta “É preciso tolerar a diversidade”.  

D) penúltimo parágrafo, sinalizada, explicitamente, pela conclusão, que se estende até o 
parágrafo final. 

 

 

04. Em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem do texto apresenta -se tendente à 

A) conotação, à  implicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

B) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

C) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

D) conotação, à implicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

 

 

05. Considere o parágrafo: 
 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é 

diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente 

do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da  cultura 

hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal.  
 

Com o período anterior, o vocábulo destacado estabelece relação semântica de  

A) adição. 

B) contraposição. 

C) conclusão. 

D) explicação. 
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06. Considere o parágrafo: 
 

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso (1º), 

a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade 

marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso (2º), 

ele (3º) trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade 

igualitária. Não é este (4°), no entanto (5°), o discurso mais recorrente da tolerância em 

nossos tempos. 
 

Os elementos coesivos em destaque que retomam informação presente no período 

imediatamente anterior são 

A) o segundo e o quinto. 

B) o terceiro e o quinto. 

C) o primeiro e o quarto. 

D) o segundo e o quarto. 

 

 

07. Nos sétimo, oitavo e nono parágrafos, há citações do discurso alheio que se apresentam sob 

forma 

A) indireta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e endossam a perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

B) direta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e se contrapõem à perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

C) indireta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e endossam a perspectiva 
focada pelo autor do texto. 

D) direta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e  se contrapõem à 
perspectiva focada pelo autor do texto.  

 

 

08. Considere o parágrafo: 
 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco (1º) como 

virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na  tolerância, uma 

manifestação legítima e até (2º) necessária da igualdade moral básica entre os 

indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política.  
 

Os vocábulos em destaque pertencem  

A) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

B) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

C) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  

D) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  
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09. Considere o período: 
 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade 

das instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um 

mundo marcado por graves desigualdades estruturais.  
 

O pronome em destaque funciona como sujeito  

A) de oração subordinada, retoma o conjunto das informações presentes na oração principal 
e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações.  

B) da oração principal, retoma parte das informações presentes nas orações subordinadas e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

C) da oração principal, retoma o conjunto das informações presentes nas orações 
subordinadas e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informaçõ es. 

D) de oração subordinada, retoma parte das informações presentes na oração principal e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

 

10. Considere os trechos:  
 

Trecho 1  

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colo cação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. 
 

Trecho 2 

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” 

um poder sobre “o que tolera”.  
 

Trecho 3 

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas 

na verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de 

ninguém para existir. 
 

As aspas foram utilizadas, 

A) pela mesma razão, em todos trechos.  

B) por razões diferentes, em todos trechos. 

C) pela mesma razão, apenas nos dois primeiros trechos. 

D) por razões diferentes, apenas nos dois últimos trechos. 
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Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

 
11. Uma nutricionista recebe em seu consultório paciente com cálculos biliares e esteatorréia. 

Ela poderá indicar ao paciente a utilização de  

A) triglicerídeos de cadeia curta, que são menos pesados, sendo absorvidos para os vasos 
sanguíneos. 

B) triglicerídeos de cadeia curta, que são mais solúveis, sendo absorvidos sem a 
necessidade de grandes micelas.  

C) triglicerídeos de cadeia média, que são menos pesados, sendo absorvidos para os vasos 
linfáticos. 

D) triglicerídeos de cadeia média, que são mais solúveis, sendo absorvidos sem a 
necessidade de formação de micelas.  

 

12. Ana, nutricionista, recebe, em seu consultório, Pedro, criança de 10 anos, que está com 
dermatite e diarreia. A mãe de Pedro relata ainda que ultimamente ele tem apresentado 
diminuição significativa do rendimento escolar.  

Considerados em conjunto, os três sintomas da criança podem indicar deficiência de  

A) biotina.    C) tiamina. 

B) riboflavina.    D) niacina. 

 

As questões 13 e 14 referem-se à situação abaixo: 
 

Gabriela, nutricionista de empresa de biscoitos, irá realizar a rotulagem nutricional de 
nova bolacha de água e sal, a ser comercializada em pacotes de 200g. Ao realizar o 
valor nutritivo da porção recomendado pela ANVISA, para o produto, ela verificou que 
existiam 15 g de carboidratos e 1 g de proteína. 

 

13. De acordo com a ANVISA, os percentuais de valor diário (%VD) de carboidratos e de 
proteínas a serem declarados no rótulo do produto serão, respectivamente, 

A) 5% e 20%.    C) 5% e 1%.  

B) 10% e 1%.    D) 10% e 20%.    
 
14. Em relação às gorduras trans, o produto poderá ter , em seu rótulo, a informação nutricional 

expressa como “zero” ou “0” ou “não contém” caso apresente valores menores ou iguais a  

A) 0,2 g na porção.   C) 0,5 g na porção.  

B) 0,2 g no pacote.   D) 0,5 g no pacote.  

 
15. O não seguimento de boas práticas de fabricação durante o preparo de alimentos pode levar 

à contaminação por Staphylococcus aureus. Esta contaminação pode levar a quadro de  

A) toxinfecção alimentar, caracterizada por vômitos e náuseas. 

B) infecção alimentar não-invasiva, caracterizada por diarreia, cólicas e febre baixa.  

C) toxinose alimentar, caracterizada por vômitos e náuseas.  

D) infecção alimentar invasiva, caracterizada por diarreia, cólicas e febre baixa.  

 
16. Vovó Celina resolveu preparar um delicioso suspiro para servir como lanche ao seu neto mais 

velho, Lucas. Para tanto, ela bate as claras em neve e acrescenta açúcar e limão, levando o 
produto ao forno, em fogo baixo.    

No suspiro preparado por vovó Celina, a propriedade espumante da receita deve-se a  

A) ovotransferrina. 

B) ovoglobulina. 

C) ovomucina. 

D) ovoalbumina. 
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17. Maria das Graças, nutricionista da Unidade de Alimentação e Nutrição de empresa de 
sapatos, planejou o seguinte menu para o almoço do dia:  

 

Salada de alface, tomate e cenoura 

Filé de peito de frango 

Farofa 

Arroz e feijão 
 

Ao utilizar a farinha de mandioca para o preparo da guarnição do menu, o tipo de calor 
utilizado e a principal reação bioquímica que ocorrem são, respectivamente, 

A) calor úmido e gelatinização. 

B) calor seco e gelatinização. 

C) calor úmido e dextrinização. 

D) calor seco e dextrinização. 
 

As questões 18 e 19 referem-se ao caso a seguir:  
 

Paula, adolescente de 15 anos, vem ao ambulatório de nutrição  da unidade de saúde 
Florescer, buscando orientações nutricionais para reeducação alimentar. A 
nutricionista, ao atendê-la, realiza avaliação antropométrica e anamnese alimentar.  

 
 

 

18. São indicadores antropométricos recomendados pelo Sistema de Vigilânc ia Alimentar e 
Nutricional para o acompanhamento nutricional da paciente em questão o  

A) Altura por idade e peso por altura. 

B) IMC por idade e peso por altura. 

C) IMC por idade e altura por idade. 

D) Peso por idade e altura por idade. 
 
 
19. Para se avaliar a ingestão de vitamina D de Paula, deve-se utilizar a 

A) AI, já que não existem valores de RDA para vitamina D.  

B) EAR, já que a RDA não é indicada para avaliar adequação da ingestão habitual.  

C) RDA, uma vez que esta representa o valor das necessidades de 97-98% da população.  

D) UL, uma vez que esta representa o valor máximo de vitamina D a ser ingerido por um 
indivíduo. 

 
20. Rosa, nutricionista de unidade básica de saúde, recebe paciente com hipertensão em seu 

atendimento. Durante a consulta, ela dá as seguintes orientações:  
 

I Reduza seu consumo de sódio para não mais que 1,2  g por dia.  

II 

Modifique seu padrão alimentar, consumindo por dieta rica em frutas e vegetais, 

alimentos com baixa densidade calórica e baixo teor de gordura total e gordura 

saturada.  

III Limite o consumo de álcool a 15 g por dia.  

IV Controle seu peso, mantendo-o nos limites desejáveis de IMC.  
 

São recomendadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, para pacientes com hipertensão 
as orientações  

A) I e III. 

B) I e II. 

C) III e IV. 

D) II e IV.  
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21. Sílvio tem 52 anos, e vem à nutricionista encaminhado por médico. Ao verificar os exames de 
Sílvio, a nutricionista observa:  

 

Glicemia de jejum: 86 mg/dL 

Triglicerídeos: 300 mg/dL 

Colesterol total: 179 mg/dL 

HDL colesterol: 69 mg/dL 

LDL colesterol: 50 mg/dL 
 

Com base nesse caso, analise seguintes recomendações: 
   

I aumente o consumo de ácidos graxos ômega-3.  

II consuma fitoesteróis. 

III aumente a prática de atividade física.  

IV reduza a ingestão de bebidas alcoólicas e açúcares simples.  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para o caso de Sílvio , estão corretas 
as recomendações  

A) I e II.   C) II e IV.  

B) III e IV.  D) II e III. 

 
22. Ana é nutricionista de uma Unidade hospitalar e pretende se habilitar para a prática da 

Terapia Nutricional Enteral (TNE). Nesse caso, Ana deverá certificar-se de que seu local de 
trabalho dispõe de 

A) sala de manipulação, sempre que se optar por sistema aberto, e equipe multiprofissional 
de terapia enteral com, pelo menos, 1 médico, 1 nutricionista, 1 enfermeiro e 1 
farmacêutico. 

B) sala de manipulação, sempre que se optar por sistema fechado, e equipe multiprofissional 
de terapia enteral, mesmo em casos nos quais só se prepare a nutrição enteral. 

C) sala de manipulação com uso de sistema aberto ou fechado e equipe multiprofissional de 
terapia enteral com, pelo menos, 1 médico, 1 nutricionista, 1 enfermeiro e 1 farmacêutico.  

D) sala de manipulação com uso de sistema aberto ou fechado e equipe multiprofissional de 
terapia enteral, mesmo em casos nos quais só se prepare a nutrição enteral. 

 

23. Pedro é nutricionista de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) e preza por  
apresentar um serviço de qualidade, dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. 
Assim, ele oferece aos manipuladores de alimentos, periodicamente, capacitações em 

A) manipulação higiênica dos alimentos, prevenção contra doenças transmitidas por 
alimentos e análise de perigos e pontos críticos de controle.  

B) higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em prevenção contra doenças 
transmitidas por alimentos. 

C) microbiologia, prevenção contra doenças transmitidas por alimentos e higiene pessoal.  

D) manipulação higiênica dos alimentos, microbiologia e análise de perigos e pontos críticos 
de controle. 

 

24. Um restaurante comercial está localizado em uma região que sofre com alagamentos 
causados pelas chuvas. Em dias muito chuvosos como hoje, a clientela afastou-se 
naturalmente e houve uma sobra grande de preparações. Para não ter um prejuízo maior, o 
nutricionista do restaurante tomou todos os cuidados de tempo e  de temperatura para poder 
reaproveitar os alimentos. Como as sobras foram guardadas sob refrigeração a temperatura 
menor ou igual a 4ºC, elas poderão ser utilizadas em até 

A) 7 dias.   C) 10 dias.   

B) 3 dias.  D) 5 dias. 
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25. A RDC 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que 
dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para os Serviços de Alimentação, 
aplica-se a unidades de alimentação em 

A) serviços de saúde e confeitarias.     

B) restaurantes e lactários. 

C) bancos de leite e bufês.  

D) terapia de nutrição enteral e cantinas.  

 
26. O nutricionista de uma UAN, verificando os documentos que devem estar disponíveis em seu 

serviço, constatou que o Manual de Boas Práticas estava atualizado . Entretanto, dos 
Procedimentos Operacionais Padronizados exigidos pela RDC 216 , de 15 de setembro de 
2004, o serviço contava com os relacionados à higienização de instalações, equipamentos e 
móveis e com os relacionados à higiene e saúde dos manipuladores, faltando, todavia, os 
procedimentos Operacionais Padronizados referentes   

A) ao controle da potabilidade da água e ao controle integrado de vetores e pragas urbanas . 

B) ao controle integrado de vetores e pragas urbanas e à higienização do reservatório.  

C) ao manejo dos resíduos e à higienização do reservatório.  

D) ao manejo dos resíduos e ao  controle da potabilidade da água.  

 
27. No planejamento e avaliação dos custos do cardápio, um dos componentes é a depreciação 

dos equipamentos. Esta é uma despesa que não é desembolsada, mas, apenas 
contabilizada. Portanto, deve entrar no custo, para que a perda seja recuperada por meio de 
uma receita. Para se avaliar a depreciação, deve-se estimar o 

A) valor residual do equipamento, o valor comercial e o prazo de gara ntia. 

B) valor residual do equipamento, o valor comercial e a vida econômica.  

C) consumo de energia, o valor comercial e a vida econômica.  

D) consumo de energia, valor residual do equipamento e o prazo de garantia.  

 
 
28. Em um município brasileiro, foi realizada auditoria nos cardápios que são oferecidos na 

alimentação escolar, em período parcial, com duas refeições.  No caso, verificou-se  que  
   

I são oferecidos em média 100 g de frutas e hortaliças por aluno/semana.  

II 12% da energia total são provenientes de açúcar simples adicionado.  

III são oferecidos em média 500 mg de sódio per capita. 

IV 5% da energia total são provenientes de gordura saturada.  

Os cardápios da alimentação escolar desse município estão de acordo com as 
recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar no que diz respeito aos itens 

A) I e III.  C) III e IV. 

B) I e II.   D) II e IV. 
 
 
29. O primeiro dia de trabalho do cozinheiro Roberto foi bem complicado. O contato inicial com a 

equipe de trabalho ocorreu uma hora antes da abertura do restaurante, logo ele não teve 
tempo suficiente para exercer suas funções administrativas necessárias antes de começar o 
atendimento ao público. Os principais problemas do dia se deram em virtude d a 
desorientação dos demais manipuladores, que ficaram perdidos, sem saber o que fazer. O 
novo cozinheiro não conseguiu realizar a divisão do trabalho e definir a atribuição das 
responsabilidades, falhando no processo de  

A) controle.   C) organização. 

B) liderança.   D) planejamento. 
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30. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é o mais antigo programa do governo brasileiro 
na área de alimentação escolar e de segurança alimentar e nutricional. As diretrizes desse 
programa são 

A) vigilância alimentar e nutricional, educação alimentar  e nutricional, universalização, 
organização da atenção nutricional, desenvolvimento sustentável e alimentação saudável 
e adequada. 

B) vigilância alimentar e nutricional, educação alimentar e nutricional, organização da 
atenção nutricional, participação social e desenvolvimento sustentável.  

C) alimentação saudável e adequada, organização da atenção nutricional, universalização, 
participação social e vigilância alimentar e nutricional.  

D) alimentação saudável e adequada; educação alimentar e nutricional, uni versalização, 
participação social e desenvolvimento sustentável.  

 
31. O teste de aceitabilidade que faz parte da análise sensorial de alimentos, é  um procedimento 

metodológico, cientificamente reconhecido, destinado a medir o índice de aceitabilidade da 
alimentação oferecida. O Programa Nacional de Alimentação Escolar adotou dois métodos a 
serem utilizados para avaliar a aceitação da alimentação escolar, pelo fato de serem os mais 
utilizados no país, além das vantagens e praticidade que apresentam . Esses métodos são: 

A) teste triangular e comparação pareada. 

B) teste triangular e escala hedônica. 

C) comparação pareada e resto ingestão. 

D) escala hedônica e resto ingestão. 
 
32. O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão colegiado de caráter permanente, 

deliberativo e de assessoramento. Compete ao nutricionista , responsável técnico, no âmbito 
de suas atividades obrigatórias,  

A) acompanhar e fiscalizar o CAE no que diz respeito à execução técnica do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar.  

B) interagir e orientar o CAE no que diz respeito à execução técnica do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. 

C) coordenar e dirigir as ações do CAE no que diz respeito à execução técnica do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar.  

D) fomentar e assessorar as ações do CAE no que diz respeito à execução técnica do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.  

 
33. A estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó – NutriSUS – 

consiste na adição de uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma das refeições 
oferecidas à criança diariamente. Os micronutrientes em pó são embalados na forma de 
sachês e devem ser adicionados 

A) em preparações pastosas, diretamente no prato da criança.  

B) em preparações líquidas, diretamente no copo da criança.  

C) no preparo do alimento (feijão ou arroz) que será servido na refeição.  

D) no preparo do suco que será servido na refeição.  

 
34. O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A consiste na suplementação profilática 

medicamentosa que é a estratégia mais eficaz para prover vitamina. O Programa considera 
que a suplementação oral de vitamina A 

A) no pós-parto deve ser realizada até 30 dias após o parto.  

B) pode reverter a condição subclínica e impedir o avanço para a forma clínica.  

C) em mulheres grávidas deve ser realizada no primeiro  trimestre de gestação.  

D) deve ser dada uma vez a crianças de 12 - 59 meses.  
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35. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) foi aprovada no ano de 1999.   A 
completar dez anos de publicação da PNAN, deu-se início ao processo de atualização e 
aprimoramento de suas bases e diretrizes, de forma a consolidar -se como uma referência 
para os novos desafios a serem enfrentados no campo da alimentação e nutrição no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Em sua nova edição, publicada em 2011, a PNAN apresenta como 
propósito  

A) fornecer subsídios para que gestores e profissionais qualifiquem a atenção int egral às 
pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Para tanto, 
pressupõe a análise contínua da situação de saúde da população.  

B) contribuir para o desenvolvimento e crescimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 
rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio de ações de 
educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram suas necessidades 
nutricionais. 

C) melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira , mediante 
a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e 
nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e 
nutrição. 

D) promover acesso aos direitos sociais básicos e romper com o ciclo intergeracional da 
pobreza, por meio de condicionalidades do cumprimento de compromissos na Saúde, 
Educação e Assistência Social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


