
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 50 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 27 anos procurou atendimento no centro de
saúde com relato de enjoos, vômitos e redução de peso
nas duas últimas semanas. A realização do teste para gra-
videz foi positivo, e a classificação do estado nutricional
pré-gestacional pelo índice de massa corporal (IMC) foi de
18,1 kg/m2.

Nesse caso, a recomendação de ganho de peso semanal
(g/semana) recomendado pelo  Institute of Medicine (IOM,
1992), e adotado pelo Ministério da Saúde, é:

(A) 600 g, a partir do 1º trimestre.

(B) 500 g, a partir do 2º trimestre.

(C) 400 g, a partir do 2º trimestre.

(D) 300 g, a partir do 1º trimestre.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dificuldade de avaliação nutricional no idoso deve-se a
fatores como alterações fisiológicas, composição corporal
e presença de doenças. A mudança na composição corpo-
ral do idoso, avaliada pelo método de antropometria, indi-
ca que existe

(A) aumento da hidratação e da espessura da pele, favo-
recendo as medidas das dobras cutâneas.

(B) perda de massa óssea que promove a diminuição da
circunferência do quadril.

(C) aumento da gordura corporal,  que se concentra na
área abdominal.

(D) aumento dos discos intervertebrais, levando à cifose
dorsal, que diminui a estatura.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O novo Guia Alimentar para a População Brasileira (2014),
do Ministério da Saúde, apresenta um conjunto de infor-
mações sobre escolhas, preparo e consumo de alimentos
com o objetivo de promover a saúde das pessoas, das fa-
mílias  e da  comunidade.  Esse documento  recomenda o
seguinte:

(A) utilização  limitada  de  produtos  alimentícios  prontos
para consumo, evitando-os ou consumindo-os em pe-
quenas quantidades, como parte de refeições à base
de alimentos e preparações culinárias.

(B) consumo limitado de alimentos ultraprocessados que,
embora  nutricionalmente  equilibrados,  favorecem  o
consumo excessivo de calorias  em virtude de suas
propriedades sensoriais.

(C) que os alimentos sejam temperados e cozidos prefe-
rencialmente com temperos naturais e adição de sal
e se evite o consumo de açúcar e de gorduras trans.

(D) que a alimentação seja à base de grande variedade
de alimentos e, predominantemente, de origem ani-
mal e com vegetais verdes-escuros.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e
da Mulher (PNDS, 2006), ao investigar o perfil das crian-
ças menores de cinco anos e da população feminina em
idade fértil no Brasil, revelou que a deficiência de vitamina
A (DVA) se estende por todo o território nacional. Diante
desse cenário, desde o segundo semestre de 2012, o Pro-
grama Nacional de Suplementação de Vitamina A foi am-
pliado para todas as regiões brasileiras e visa, como medi-
da importante de prevenção à DVA, promover

(A) o aleitamento materno até o sexto mês e, do sétimo até
o vigésimo segundo mês de idade da criança, comple-
mentar com outros alimentos fontes de vitamina A.

(B) a alimentação saudável, assegurando informações para
o incentivo ao consumo de alimentos fontes de vitamina
A, como leite e derivados e frutos verdes-escuros.

(C) a suplementação profilática com megadoses de vita-
mina A para mulheres a partir do primeiro trimestre da
gestação e lactantes.

(D) a suplementação profilática  periódica e regular  das
crianças de seis a 59 meses de idade, com megado-
ses de vitamina A.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anemia ferropriva que trata de carência nutricional pela
deficiência de ferro é um dos mais graves problemas nutri-
cionais mundiais em termos de prevalência. Essa carência
nutricional atinge especialmente

(A) a primeira infância, em razão de fatores relacionados
às necessidades, como as reservas de ferro ao nas-
cer, a velocidade de crescimento, a ingestão e as per-
das do mineral.

(B) o segundo trimestre da gestação, visto que é o perío-
do no qual  ocorrem o mais importante aumento de
peso, o armazenamento de ferro e as perdas do mi-
neral.

(C) a adolescência feminina,  em razão do crescimento,
do  desenvolvimento  e  das  perdas  do  mineral  pelo
surgimento da menarca.

(D) o idoso, visto que, com o envelhecimento, ocorre a
redução de estoque do mineral no fígado, pelas alte-
rações fisiológicas e pela diminuição do apetite.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_NUTRICIONISTA
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A modificação de estilo de vida é fundamental na prevenção
da hipertensão arterial. As ações de alimentação e nutrição
na atenção à saúde recomendam como processo terapêutico
no controle da pressão arterial, em indivíduo adulto,

(A) a manutenção do peso corporal na faixa de índice de
massa corporal entre 19,5 a 25,9 kg/m2.

(B) a redução da ingestão de sódio para 4 g de sal/dia.

(C) o consumo três vezes/semana de frutas e vegetais e
alimentos com baixo teor de gorduras.

(D) o limite de consumo de etanol  a 30 g/dia para ho-
mens e 15 g/dia para mulheres.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de três anos apresenta quadro de vômitos asso-
ciados a várias evacuações por dia, com fezes semilíqui-
das, características de intolerância alimentar. Como con-
duta nutricional  imediata nesse caso,  deve-se orientar  o
seguinte:

(A) dieta com alto teor  calórico à base de carboidratos
complexos para repor os depósitos corporais.

(B) aumento do consumo de líquidos, preferencialmente
sucos  de  frutas,  como  laranja,  melancia,  melão  e
abacaxi, para evitar a perda de eletrólitos.

(C) consumo  de  alimentos  folhosos,  preferencialmente
crus,  como  agrião,  espinafre,  acelga,  couve-flor  e
brócolis, para reposição de minerais.

(D) dieta com alto teor proteico-calórico para evitar qua-
dros como anemia e perda de massa muscular.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 A Matriz de Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção
Básica  (Brasil,  2009)  objetiva  fomentar  a  inserção  das
ações de alimentação e nutrição, no âmbito das estraté-
gias de atenção à saúde, de forma multidisciplinar, com o
apoio e a incorporação qualificada do nutricionista, especi-
almente na rede básica de saúde. A equipe multiprofissio-
nal e a atuação do nutricionista no cuidado nutricional na
atenção básica deve considerar que

(A) a ação de profissionais de saúde na atenção primária à
saúde deve orientar-se pelo compromisso e conheci-
mento da realidade ambiental e cultural da população.

(B) o trabalho multiprofissional pressupõe a cooperação
solidária na elaboração e na execução de ações de
intervenção técnica, em que trata os sujeitos em sua
integralidade.

(C) a atuação do nutricionista deve ser direcionada ao indi-
víduo para que a potencialidade do conhecimento de
nutrição e das intervenções ocorra de forma efetiva.

(D) a consolidação da alimentação e da nutrição  requer
que o nutricionista exerça o papel de líder para o pla-
nejamento e a execução das ações de referência e
contrarreferência.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A formação de hábitos alimentares processa-se de modo
gradual,  principalmente  durante  a  primeira  infância.  O
Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos, do
Ministério da Saúde, faz a seguinte recomendação:

(A) oferecer leite materno nos primeiros quatro meses de
vida e, a partir dessa idade, complementar o leite hu-
mano até os vinte e dois meses de vida, ofertando
frutas, verduras e cereais.

(B) oferecer  alimentação complementar  de  acordo com
os horários de alimentação definidos pelos cuidado-
res, em intervalos regulares.

(C) oferecer,  nos primeiros  anos de vida, com modera-
ção,  açúcar,  enlatados,  legumes,  produtos panifica-
dos e guloseimas.

(D) oferecer alimentação complementar, que deve ser es-
pessa desde o início,  e de colher,  começando com
consistência pastosa e, gradualmente, aumentando a
consistência até chegar à alimentação da família.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os hábitos alimentares estabelecidos na fase escolar pro-
movem hábitos saudáveis na adolescência e na fase adul-
ta. Com isso, é indispensável  a realização de educação
alimentar  e nutricional  junto  à  família  e à  escola.  Logo,
para a faixa etária de dois a dez anos, recomenda-se

(A) consumir regularmente carnes, que oferecem proteínas
de boa qualidade, gorduras e vitaminas e ferro, que têm
alto valor biológico para prevenção da anemia.

(B) consumir  diariamente  leite  e  derivados  integrais  ou
desnatados, como iogurte, queijo e coalhada, que são
fontes de cálcio necessário para a formação óssea.

(C) estimular o consumo regular de frutas e folhosos ver-
des-escuros para atender às necessidades nutricio-
nais de tiamina e favorecer o crescimento.

(D) estimular o consumo moderado de oleoginosas, fonte
de minerais e calorias para o adequado crescimento
e desenvolvimento.
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Resolução  do  Conselho  Federal  de  Nutrição  n..

465/2010 dispõe sobre as atribuições do nutricionista no
âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE), permi-
tindo que ele, ao exercer a responsabilidade técnica (RT)
no PAE, atue em mais de um município da respectiva juris-
dição do Conselho Regional de Nutrição, desde que aten-
da ao seguinte critério:

(A) número de alunos atendidos no PAE nos diferentes
locais  das  atividades  superior  a  501  alunos  e  não
existência de nutricionista no quadro técnico.

(B) compatibilidade de tempo para atendimento das ativi-
dades dos diferentes locais, levando em conta o tem-
po despendido para acesso aos locais de trabalho.

(C) carga horária técnica mínima semanal de 20 horas,
nos diferentes locais  das atividades, e atuação nos
municípios com quantitativo inferior a 501 alunos.

(D) direção  e  supervisão do  PAE  nos  diferentes  locais
das atividades exercida pelo nutricionista do quadro
técnico.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código  de  Ética  (Conselho  Federal  de  Nutrição,  n.
334/2004) dispõe sobre o exercício do nutricionista e apre-
senta como uma das responsabilidades desse profissional:

(A) prescrever  o  tratamento  nutricional  em  casos  de
emergência e, em seguida, proceder à avaliação nu-
tricional e efetiva do indivíduo.

(B) realizar diagnósticos nutricionais e prescrição dietéti-
ca de indivíduos, por meio de comunicação não pre-
sencial.

(C) apoiar a vinculação de sua atividade profissional para
favorecer a produção e a comercialização de produ-
tos alimentares nos locais em que atua.

(D) assumir a responsabilidade de qualquer ato que te-
nha praticado ou delegado,  mesmo que tenha sido
solicitado  ou  consentido  pelo  indivíduo  ou  por  seu
responsável legal.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  delineamento  da  vigilância  alimentar  e  nutricional  no
âmbito do Sistema Único de Saúde deve ser baseado nos
agravos nutricionais de maior magnitude  para a saúde pú-
blica no Brasil e seus fatores de risco, que são:

(A) anemia ferropriva, hipovitaminose A e outras carên-
cias nutricionais emergentes, como a deficiência de
vitamina B1.

(B) déficit  estatural  e  aumento ponderal  em adolescen-
tes, além do sobrepeso e da obesidade em adultos,
homens e mulheres.

(C) alimentação inadequada com ênfase no baixo consu-
mo de frutas e verduras e alto consumo de carboidra-
tos complexos.

(D) obesidade em mulheres adultas  e suas comorbida-
des, com ênfase na hipertensão arterial e no acidente
vascular cerebral.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do total  de recursos financeiros  repassados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do
Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar,  no  mínimo
30% devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimen-
tícios diretamente da agricultura familiar.  Para atender a
essa obrigatoriedade apresentada em lei (n. 11.947), a uni-
dade executora deverá

(A) construir a proposta de aquisição de gêneros alimen-
tícios para a alimentação escolar, priorizando os gru-
pos informais de agricultores dos assentamentos.

(B) mapear a clientela de alunos que receberão a alimenta-
ção  escolar  com  gêneros  alimentícios  da  agricultura
familiar, adquiridos prioritariamente de assentamentos.

(C) realizar  o  procedimento  licitatório  para  a  aquisição
dos gêneros alimentícios, cujos preços são compatí-
veis com os vigentes no mercado local.

(D) elaborar propostas de aquisição de gêneros alimentí-
cios da agricultura familiar a serem adquiridos para a
alimentação escolar,  conforme a potencialidade dos
produtores locais.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As políticas públicas no âmbito da alimentação e nutrição
têm alicerçado as diretrizes  no  campo da educação ali-
mentar e nutricional (EAN) para melhorar a formação de
hábitos alimentares saudáveis da população. Neste con-
texto, a política que rege o Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar propõe que as escolas

(A) criem disciplinas de EAN no currículo escolar,  com
enfoque na alimentação saudável.

(B) utilizem o alimento como ferramenta pedagógica nas
atividades de EAN.

(C) criem  datas  comemorativas  nas  escolas,  tendo  a
EAN como temática.

(D) formem monitores pedagógicos capazes de orientar a
comunidade escolar sobre EAN.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As informações em saúde são cada vez mais essenciais para
o planejamento, a programação, o monitoramento e a gestão
das intervenções em saúde coletiva e individual. Nesse sen-
tido, o estudo quantitativo de consumo alimentar possibilita
identificar

(A) as formas de acesso físico e econômico das famílias
ao alimento.

(B) o tipo de alimento consumido e o perfil de doenças
relacionadas com baixo peso e excesso de peso.

(C) os grupos populacionais que devem ser  priorizados
por  se encontrarem em estado de insegurança ali-
mentar e nutricional.

(D) os modos de o acesso ao alimento até a utilização bio-
lógica do nutriente.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A inserção das ações de alimentação e nutrição nas equi-
pes de saúde da atenção primária favorece a discussão e a
implementação das diretrizes  da Política Nacional  de Ali-
mentação e Nutrição e potencializa a prática de promoção
de uma alimentação saudável junto aos profissionais e à co-
munidade. Para isso, o nutricionista integrante do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (Nasf) deve ter a agenda progra-
mática da atenção primária em relação

(A) ao planejamento e à execução de pesquisas que vi-
sem identificar os problemas nutricionais da popula-
ção atendida no território.

(B) ao acompanhamento das condicionalidades de saúde
do Programa Bolsa Família no âmbito municipal.

(C) ao desenvolvimento de projetos terapêuticos, especi-
almente com referência  às  doenças  e  aos agravos
transmissíveis.

(D) à elaboração de projetos de educação alimentar e nu-
tricional para formação e capacitação dos profissio-
nais das equipes de saúde.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O nutricionista, como gestor de saúde, deve utilizar instru-
mentos que permitam conhecer o perfil de saúde, da popula-
ção e, assim, planejar e executar ações de alimentação e nu-
trição necessárias para promover a saúde e enfrentar os dis-
túrbios nutricionais.  Para isso, o Sistema de Vigilância Ali-
mentar e Nutricional implantado nos municípios visa à obten-
ção de dados de monitoramento do

(A) estado nutricional e do consumo alimentar dos usuá-
rios das unidades básicas de saúde do Sistema Úni-
co de Saúde.

(B) perfil alimentar das gestantes e crianças nos grupos
de educação em saúde nas unidades básicas de saú-
de do Sistema Único de Saúde.

(C) estado nutricional e do consumo alimentar dos estu-
dantes  das  escolas  da  rede  pública  do  Programa
Saúde na Escola.

(D) perfil alimentar dos estudantes das escolas da rede
pública do Programa Saúde na Escola.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O setor alimentação e nutrição nas distintas regiões brasilei-
ras apresenta, dentre os seus desafios, o enfrentamento dos 
distúrbios  nutricionais  associados  à  má  alimentação.  Isso 
mostra o papel relevante que o nutricionista tem para fortale-
cer a implementação da Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição e a consolidação do Sistema de Segurança Alimen-
tar e Nutricional (Sisan) para promoção de práticas alimenta-
res saudáveis no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Para enfrentar esses problemas nutricionais, deve-se 
consoli-dar a seguinte diretriz do Sisan no SUS:

(A) criação de espaços com participação da sociedade
civil, dos setores  público e privado para que implan-
tem estratégias para a conservação da biodiversida-
de e a utilização sustentável dos recursos.

(B) conjugação de medidas diretas e imediatas de garan-
tia  de  acesso à  alimentação  adequada com ações
que ampliem a capacidade de subsistência autônoma
da população.

(C) implementação de estratégias participativas para co-
mercialização e consumo de alimentos tradicionais de
forma sustentável.

(D) capacitação dos profissionais de saúde, em especial
da atenção primária, para que favoreçam a formação
de hábitos alimentares saudáveis nos indivíduos.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os principais inquéritos dietéticos e antropométricos naci-
onais, desde a década de 1970 até os dias atuais, mos-
tram a evolução dos indicadores sociais da população e
devem nortear as propostas de políticas públicas de ali-
mentação e nutrição. Quando se analisam os resultados
dos últimos inquéritos nacionais de consumo alimentar, ve-
rifica-se o seguinte:

(A) aumento do consumo domiciliar per capita de frutas e
arroz  e  diminuição  de  alimentos  tradicionais  como
açúcar e farinha de mandioca.

(B) diminuição do consumo nas áreas urbanas das quan-
tidades anuais per capita de frutas, verduras e carne
bovina.

(C) diminuição do consumo domiciliar  per capita de  ali-
mentos tradicionais, como feijão, e aumento do con-
sumo de alimentos preparados.

(D) aumento do consumo nas áreas rurais das quantida-
des anuais  per  capita  de alimentos preparados, io-
gurte, refrigerantes e carnes.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todos os setores de uma unidade de alimentação e nutri-
ção apresentam riscos ocupacionais potenciais que devem
ser controlados e identificados para que sejam evitados os
acidentes de trabalho. O setor de preparo de hortaliças e
frutas apresenta diversos agentes de riscos 

(A) ergonômicos, devido ao perigo da presença de micro-
organismos nos alimentos, sendo necessário a utili-
zação de equipamentos adequados.

(B) físicos,  pela  presença constante  de  umidade,  reco-
mendando-se o uso de botas e do avental de PVC
durante a manipulação.

(C) químicos,  pelo  perigo  decorrente  do  transporte  de
materiais, sendo necessário o uso de carrinhos com
rodinhas.

(D) biológicos, devido ao perigo de contusão e contami-
nação, o que reforça a necessidade de treinamento.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No planejamento de cardápios, o percentual fornecido pela
proteina líquida em relação ao valor energético total (NDP-
Cal %) deverá ser,  no mínimo e no máximo, respectiva-
mente, igual a 

(A) 10 e 20%

(B) 8 e 12%

(C) 6 e 10%

(D) 5 e 8%

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  boas  práticas  de  fabricação  servem  para  garantir  a
qualidade dos alimentos e, consequentemente, a saúde do
trabalhador.  A partir  das boas práticas, são adotados os
procedimentos corretos  que devem ser  seguidos para a
produção de refeições. Assim,

(A) na distribuição, os alimentos frios, potencialmente peri-
gosos  para  a  multiplicação  bacteriana,  deverão  ser
distribuídos no máximo a 10 ºC, por até quatro horas.

(B) na  cocção,  os  alimentos  devem  atingir  70  ºC  no
interior do alimento.

(C) no  reaquecimento,  as  preparações  devem  atingir
65 ºC no interior do alimento, por dois minutos.

(D) na espera para distribuição, os alimentos quentes po-
dem ser mantidos abaixo de 60 ºC por, no máximo,
quatro horas.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dessalgue é uma etapa em que as carnes salgadas são
submetidas à retirada do sal. Uma condição segura para de-
senvolver esse procedimento é:

(A) imersão da carne em água a, no máximo, 27 ºC, com
trocas repetidas da água.

(B) colocação da carne em processo de fervura.

(C) manutenção da carne em água corrente por até 30
minutos.

(D) manutenção da carne em água com concentração sa-
lina inferior. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um restaurante produziu 20 kg de filé ao molho madeira,
foram distribuídos 14 kg e rejeitado um quilo. O índice de
resto correspondeu a

(A) 5,22%

(B) 6,12%

(C) 7,14%

(D) 8,20%

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No gerenciamento de uma unidade de alimentação e nu-
trição, o desperdício é um fator de grande relevância. É si-
nônimo de falta de qualidade e deve ser evitado por meio
de um bom planejamento. Para ajudar no planejamento da
lista de compras é importante o desenvolvimento do fator
de cocção dos alimentos. Esse índice é obtido pela razão
entre o

(A) peso bruto e o peso do alimento cru e limpo.

(B) peso do alimento cozido e o peso do alimento cru e
limpo.

(C) peso do alimento cru e limpo e o fator de correção.

(D) peso do alimento cozido e o fator de correção.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Vários fatores podem influenciar na contaminação dos ali-
mentos. Assim, em relação a esse processo, deve-se con-
siderar o seguinte:

(A) o pH é um fator fundamental na limitação dos tipos de
micro-organismos capazes de se desenvolver nos ali-
mentos. A maioria das bactérias se desenvolve em
pH entre 4,0 e 5,0.

(B) a atividade de água é um parâmetro importante para
o  desenvolvimento  microbiano.  As  leveduras  são
mais exigentes quanto à disponibilidade de água li-
vre, seguidas pelas bactérias e pelos bolores.

(C) a  lisozima,  um  constituinte  antimicrobiano  presente
no ovo, destrói a parede celular de bactérias Gram-
negativas, conferindo estabilidade ao produto.

(D) a temperatura é um dos fatores ambientais que mais
afetam a viabilidade e a multiplicação microbiana. Em
temperaturas menores que 50 ºC não há morte dos
patógenos mesófilos.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o potencial de oxirredução (Eh), os micro-
organismos  variam  quanto  ao  grau  de  sensibilidade  no
meio de multiplicação. Dessa forma,

(A) os aeróbios requerem Eh positivo ou negativo, pois a
presença de oxigênio favorece a multiplicação, como
os bolores e as bactérias pseudômonas.

(B) os facultativos multiplicam-se em Eh positivo e baixo,
como  as  leveduras  fermentativas  e  as  bactérias
lácteas.

(C) os anaeróbios requerem Eh negativo, pois o oxigênio
é tóxico para a célula, como o Clostridium botulinum
e o Clostridium perfringens.

(D) os microaerólifos, no caso de enlatados, o ambiente
anaeróbico favorece a multiplicação de bactérias es-
poruladas ou facultativas.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças de origem alimentar  podem ser  prevenidas,
mas é preciso que todas as pessoas envolvidas no pro-
cesso  estejam  atentas  aos  perigos  associados  às  suas
operações. Qual é o fator que influência a sobrevivência
dos micro-organismos e contribui para os surtos das doen-
ças transmitidas por alimentos?

(A) Esfriamento de alimentos em recipientes grandes.

(B) Preparação com excessiva antecipação.

(C) Reaquecimento insuficiente.

(D) Desinfecção deficiente dos equipamentos.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As medidas  antropométricas,  especialmente  o peso e  a
estatura, são as medidas mais utilizadas na avaliação do
estado nutricional de crianças. A combinação dessas me-
didas permite interpretar o grau de adequação do cresci-
mento  e  do  desenvolvimento  infantis.  Uma  criança  no
percentil ≥ 3 e < 15 e escore-Z  ≥ -2 e < -1, para o indica-
dor peso por idade, encontra-se

(A) em vigilância para peso muito baixo para a idade.

(B) em vigilância para baixo peso para a idade.

(C) com peso baixo para a idade.

(D) com peso adequado para a idade.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os adolescentes merecem particular atenção por estarem
em uma fase da vida crucial para a constituição de hábitos
e valores importantes na determinação de doenças crôni-
cas que tendem a permanecer na vida adulta. Na avalia-
ção do estado nutricional de adolescentes,

(A) a adoção do índice estatura/idade não é recomenda-
da por não considerar as mudanças físicas relaciona-
das ao crescimento.

(B) o indicador peso/estatura é considerado adequado por
manter boa correlação com a composição corporal.

(C) o indicador peso/idade é recomendado para diagnóstico
de déficits ou excesso de peso em relação à idade.

(D) o  IMC/idade  é  recomendado  por  adotar  pontos  de
corte específicos em relação à idade e ao sexo.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No diagnóstico do estado nutricional de adolescentes, são
considerados com peso excessivo aqueles que apresen-
tam valores de IMC/idade acima do percentil

(A) 85

(B) 90

(C) 95

(D) 97
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As evidências sugerem cada vez mais que a ingestão de
vitamina D é pequena,  sendo recomendados o aumento
da sua ingestão e a suplementação para indivíduos prote-
gidos da luz solar. O calcitriol, forma ativa da vitamina D,

(A) aumenta a absorção de cálcio e fosfato no intestino.

(B) protege  o  organismo  das  doenças  relacionadas  ao
estresse oxidativo, por ser um potente antioxidante.

(C) atua  como  componente  das  coenzimas  NADH  e
NADPH,  essenciais  para  a  produção  de  energia  e
para o metabolismo.

(D) promove resistência às infecções por meio do seu en-
volvimento com a atividade imunológica dos leucócitos.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença car-
diovascular é a principal causa de morte no mundo. De
modo geral, a base fisiopatológica para os eventos cardio-
vasculares  é  a  aterosclerose.  Estudos  epidemiológicos
clássicos evidenciam forte associação entre o alto consu-
mo de colesterol com maior incidência de aterosclerose. O
ovo é um alimento com baixo custo e uma excelente fonte
de vários nutrientes. Dada a quantidade de colesterol pre-
sente no ovo, recomenda-se, associado a uma dieta restri-
ta em colesterol, o consumo de

(A) um ovo por dia.

(B) dois ovos por dia.

(C) dois ovos por semana.

(D) três ovos por semana.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As fibras funcionais são carboidratos não digeridos que foram
extraídos ou produzidos dos vegetais. As betaglucanas

(A) produzem ácidos graxos de cadeia curta e são extraí-
das de frutas e sementes comestíveis.

(B) aumentam a retenção de água, reduzindo o tempo de
trânsito intestinal e são extraídas de trigo integral e
vegetais.

(C) reduzem a concentração do colesterol  sérico e são
extraídas,  principalmente,  da  aveia  e  do  farelo  de
cevada.

(D) provocam a formação de gel com redução do esvazi-
amento gástrico, sendo extraídas de fontes naturais
como chicória e cebola.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cálcio é um elemento fundamental ao organismo, e sua
importância está relacionada às funções que desempenha
na mineralização óssea, principalmente na saúde óssea,
desde  a  formação  até  a  manutenção  da  estrutura  e  a
rigidez do esqueleto. A recomendação de ingestão diária
para crianças de quatro a oito anos é de

(A)     500 mg.

(B)     800 mg.

(C)  1000 mg.

(D)  1200 mg.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anemia por deficiência de ferro ainda é um dos mais gra-
ves problemas nutricionais. A deficiência de ferro pode ter
como causa

(A) a baixa ingestão de alimentos fontes de ferro-heme,
como couve, beterraba, fígado e carnes vermelhas.

(B) o baixo consumo de componentes dietéticos como o
ácido ascórbico, o ácido lático e o ácido cítrico, que
agem como agentes redutores da forma ferrosa para
a forma férrica, reduzindo a solubilidade no intestino
delgado proximal.

(C) a alta ingestão de fatores inibidores da absorção de
ferro, como os polifenóis presentes no chá e no café
e  os  fitatos,  presentes  na  aveia,  na  lentilha  e  no
gérmen de trigo.

(D) a presença de vitamina A e betacaroteno que podem
formar complexos com o ferro, aumentando o efeito
inibitório dos fitatos e polifenóis.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alergia à proteína do leite de vaca é a forma mais co-
mum  de  hipersensibilidade  alérgica  alimentar.  Uma  das
medidas que podem ser úteis para a prevenção da alergia
alimentar em crianças é:

(A) promover aleitamento materno exclusivo até o sexto
mês de vida, pois o leite materno possui característi-
cas  protetoras,  como as  IGA secretoras  que  agem
contra a invasão bacteriana da mucosa. 

(B) utilizar fórmulas de soja nas crianças que apresentam
fatores  de  risco  para  desenvolvimento  da  alergia
alimentar.

(C) iniciar  a introdução de alimentos sólidos somente a
partir do quarto mês; introduzir leite de vaca aos doze
meses, ovo aos 24 meses, amendoim, nozes e peixe
aos 36 meses.

(D) restringir  alimentos  potencialmente  alergênicos  da
dieta  da  gestante,  como  amendoim,  camarão  e
nozes,  que podem desenvolver  alergias  mais dura-
douras na criança.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As carências nutricionais são situações em que a ausência
de consumo, ou o consumo em quantidades insuficientes,
de um ou mais nutrientes resultam na instalação de pro-
cessos orgânicos adversos prejudiciais à saúde. Sobre as
carências nutricionais, deve-se considerar:

(A) a adequada síntese de hormônio tireoidiano é depen-
dente do iodo da alimentação. A iodação do sal é o
método de escolha para prevenir as deficiências de
iodo. Recomenda-se o consumo de 6 g de sal iodado
por dia para prevenção do bócio.

(B) a hipovitaminose A ainda é um dos problemas nutrici-
onais mais resistentes nos países em desenvolvimen-
to. A vitamina A atua nas células produtoras de quera-
tina em vários tecidos epiteliais do organismo, e, em
sua ausência, pode ocorrer o ressecamento epitelial
denominado “xerose”.

(C) a ingestão inadequada e prolongada de alimentos ri-
cos em vitamina B12 pode afetar as mulheres grávi-
das, levando-as à anemia megaloblástica, macrocíti-
ca,  que  pode favorecer  defeitos  no  fechamento  do
tubo neural de seus fetos.

(D) o selênio desempenha importantes funções estrutu-
rais como componente de várias proteínas. Sua defi-
ciência pode favorecer o déficit de crescimento esta-
tural e o retardo no desenvolvimento de crianças, a
hipogeusia e a dificuldade de cicatrização de feridas.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento não medicamentoso das dislipidemias,

(A) os fitosteróis, encontrados nos vegetais, reduzem os
níveis  plasmáticos  de  LDL-C  e  de  triglicérides  por
competirem com a absorção destes na luz intestinal.

(B) as fibras insolúveis, representadas pela pectina (frutas)
e pelas gomas (aveia, cevada e leguminosas) não atu-
am sobre a colesterolemia,  mas aumentam a sacie-
dade, auxiliando na redução da ingestão calórica.

(C) os ácidos graxos ômega-3, encontrados nos peixes
de águas frias (cavala,  sardinha,  salmão,  arenque),
promovem redução das LDL-c plasmáticas pela dimi-
nuição da síntese hepática de VLDL.

(D) os  ácidos  graxos  trans,  encontrados  especialmente
na gordura vegetal hidrogenada,  aumentam o LDL-c
e os triglicérides e reduzem o HDL-c. Recomenda-se
que a ingestão de gordura trans seja menor que 1%
das calorias totais da dieta.
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