De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

4

7

10

13

A expectativa de vida vem crescendo em todo o
mundo. Isso faz com que o cuidado com a saúde seja
estendido por muitos mais anos, pois não adianta viver
se não tivermos qualidade de vida. Dessa forma, aqueles
cuidados que, nos meados do século passado, só eram
tomados nas primeiras décadas de vida deverão se estender
por muito mais tempo.
Esses cuidados demandam determinação e um custo
financeiro maior ou menor, em função do “desgaste da
idade” junto à correção de eventuais patologias
preexistentes. Infelizmente, quem não tiver condições de
gastar dinheiro com a saúde não conseguirá, de forma ideal,
repor as necessidades medicamentosas de que a idade
precisa, principalmente se existirem doenças que devem ser
controladas paralelamente.

1

4

7

10

13

16

José R. G. da Silva Sá. Internet:
<www.saude.com.br> (com adaptações).
19

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.
1

Infere-se do texto que homens e mulheres só alcançarão a
longevidade com qualidade de vida se gastarem mais com a
saúde na velhice.

2

Quanto à tipologia textual, esse texto caracteriza-se como
descritivo, porque expõe as características das ações de
quem tem expectativa de vida ampliada.

3

Na expressão “em todo o mundo” (R.1-2), mantêm-se a
coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do
texto, se for retirado o artigo “o”.

4

Na linha 3, como a conjunção “pois” estabelece uma relação
de causa e efeito entre duas orações, ela pode ser substituída
por porque sem prejuízo para a correção gramatical do
período.

O Farmácia Popular do Brasil é um programa do
governo federal que busca ampliar o acesso da população
aos medicamentos considerados essenciais. O programa
atende a toda a população e é dirigido, sobretudo, às pessoas
que não têm condições de pagar caro por seu medicamento
e, por isso, muitas vezes interrompem o tratamento. Oferece
medicamentos que tratam das doenças com maior incidência
no país e disponibiliza, também, preservativos masculinos,
cuja utilização é importante para a prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis. Hipertensão, diabetes, úlcera
gástrica, depressão, asma, infecções e verminoses são
exemplos de doenças para as quais são encontrados
medicamentos.
O elenco de medicamentos do programa Farmácia
Popular do Brasil foi definido mediante critérios
epidemiológicos, considerando-se as principais doenças que
atingem a população brasileira e cujos tratamentos geram
maior impacto no orçamento familiar. Foram eleitos os
medicamentos mais eficazes e seguros, indicados para tratar
tais doenças. Ou seja, são aqueles que apresentam o melhor
resultado e o menor risco para os pacientes.
Internet: <www.portal.saude.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos ao texto acima.
11

Mantém-se o sentido original do texto se o trecho “aos
medicamentos” (R.3) for substituído por a medicamentos.

12

O sinal indicativo de crase em “às pessoas” (R.4) não pode
ser dispensado porque decorre de exigência do verbo ao
qual se liga e do emprego do artigo antes de “pessoas”.

13

Pelo uso da expressão “muitas vezes interrompem o
tratamento” (R.6), infere-se que as pessoas, por não terem
como adquirir medicamentos, suspendem definitivamente o
seu tratamento.

14

O trecho “que tratam das doenças” (R.7) permanece coerente
e gramaticalmente correto se for reescrito do seguinte modo:
que se trata das doenças.

15

Estaria correto o emprego da vírgula logo após “infecções e
verminoses” (R.11), que são elementos de uma enumeração.

16

Depreende-se da organização do texto que a expressão
“Esses cuidados” (R.8) refere-se ao conteúdo de todo o
parágrafo anterior.

De acordo com o texto, o programa Farmácia Popular do
Brasil definiu critérios epidemiológicos para a elaboração
de uma lista de medicamentos para as principais doenças
que acometem os brasileiros.

17

8

Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir a
forma verbal “demandam” (R.8) por demandam por.

Na linha 16, o pronome “que” tem como seu antecedente a
expressão “as principais doenças”.

18

9

No trecho “de que a idade precisa” (R.13-14), o emprego da
preposição “de” é obrigatório.

Seria correta a substituição de “Foram eleitos” (R.18) por
Elegeu-se.

19

10

Na linha 14, em razão da idéia de condição introduzida pela
conjunção “se”, seria gramaticalmente correto, em lugar da
forma verbal indicativa “devem”, o emprego da forma verbal
subjuntiva devam.

O termo “tais” (R.20) refere-se coesivamente a “as principais
doenças que atingem a população brasileira” (R.16-17).

20

Logo após “indicados para tratar tais doenças” (R.19-20), o
ponto pode ser substituído por ponto-e-vírgula, sem prejuízo
para a correção gramatical do período, desde que sejam
feitas as alterações necessárias na maiusculização.

5

Mantém-se a correção gramatical do período se for inserida
uma vírgula imediatamente antes de “se não tivermos” (R.4).

6

Por meio do emprego da forma verbal “tivermos” (R.4), o
autor insere-se no texto, buscando compartilhar suas idéias
com o leitor.

7
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A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) representou, em
termos de sua legislação, uma afirmação política do compromisso
do Estado brasileiro para com os direitos de seus cidadãos. Em
relação ao arcabouço legal do SUS, julgue os itens seguintes.

Com relação à Lei n.º 8.142/1990, que dispõe acerca da
participação da comunidade na gestão do SUS e das
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde, julgue os próximos itens.

21

As ações e serviços de saúde foram definidos pela
Constituição Federal como de relevância pública, cabendo
ao poder público e ao setor privado dispor acerca da sua
regulamentação, fiscalização e controle.

31

O SUS conta, em cada esfera de governo, com as seguintes
instâncias colegiadas de participação da sociedade: comissão
intergestora bipartite, consórcio intermunicipal de saúde e
conferência de saúde.

22

A direção do SUS é exercida no âmbito da União pelo
Ministério da Saúde, e, no âmbito dos estados, do Distrito
Federal (DF) e dos municípios, pelas respectivas secretarias
de saúde ou órgãos equivalentes.

32

A conferência nacional de saúde, realizada a cada
quatro anos com representação de vários segmentos sociais,
avalia e altera, se necessário, em caráter permanente e
deliberativo, a legislação da saúde no Brasil.

23

A Lei n.o 8.080/1990, em consonância com a Constituição
Federal, regula em todo o território nacional as ações e
serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em
caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou
jurídicas, de direito público ou privado.

33

Para o recebimento de recursos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, os municípios, os estados e o DF
deverão definir nos seus respectivos orçamentos suas
contrapartidas de recursos financeiros para a saúde.

34

A lei em questão definiu que todos os municípios
implantassem, no prazo previsto de dois anos, o plano de
carreira, cargos e salários para os trabalhadores do SUS,
condicionando a essa exigência o repasse de recursos
financeiros da União.

35

Segundo a lei em apreço, a representação dos prestadores
de serviços nas conferências de saúde deve ser paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.

24

25

Devem ser observados os princípios éticos e as normas
expedidos pelo órgão de direção do SUS quanto às
condições para o funcionamento dos serviços privados de
assistência a saúde.
Segundo mandamento constitucional, o SUS é financiado
com recursos do orçamento da seguridade social em 50%, da
União em 25% e dos estados em 25%.

No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados (conveniados e contratados) que integram o SUS
obedecem a princípios organizativos e doutrinários. Acerca
desses princípios, julgue os itens a seguir.
26

A legislação do SUS determina a universalidade de acesso
aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e em
todo o território nacional.

27

O princípio do acesso universal às ações e aos serviços de
saúde no Brasil se traduz na Constituição Federal, quando o
texto desta afirma que a saúde é direito de todos e dever do
Estado.

28

A diretriz da descentralização político-administrativa do
SUS contribuiu para o atual grau de municipalização,
regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde
no Brasil.

29

30

O SUS tem direção única em cada esfera de governo,
pressupondo a conjugação dos recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do
DF e dos municípios na prestação dos serviços de saúde à
população.
De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser
garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem
à redução do risco de adoecer e morrer da população. Por
isso, os recursos financeiros específicos do SUS podem, na
esfera municipal, ser aplicados em ações de saneamento
básico, incluindo a coleta pública regular do lixo urbano.

A disparada de preços dos alimentos fará que os países
mais pobres gastem até quatro vezes mais do que no início desta
década para importar comida, alerta relatório da FAO, a agência
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Só os
gastos com compra de arroz vão subir 40% este ano. A escassez
de alimentos fez que o Parlamento Europeu recomendasse a
formação de estoques na região. O relator especial da
Organização das Nações Unidas (ONU) para o Direito à
Alimentação pediu que os investimentos em biocombustíveis e a
concessão de subsídios à sua produção sejam congelados
para forçar a queda de preços de grãos. A demanda por
biocombustíveis vem crescendo como alternativa dos países para
enfrentar a subida do petróleo, cujo barril já atingiu a marca dos
US$ 130. A alta do combustível fez a Ford anunciar que reduzirá
a produção de utilitários esportivos e picapes que consomem
muita gasolina. A British Airways deve cortar vôos nos próximos
meses para economizar.
O Globo, 23/5/2008, capa (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
múltiplos aspectos que envolvem o tema nele focalizado, julgue
os itens de 36 a 50.
36

O caráter global da economia contemporânea propicia, entre
outros aspectos, que uma situação de crise tenda
a se alastrar, atingindo, com maior ou menor intensidade, as
mais diversas regiões do planeta.

37

Criada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU é
um organismo multilateral cuja atuação não se restringe às
questões diretamente vinculadas à paz e à segurança no
mundo, como se pode depreender do texto.
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38

39

Infere-se do texto que a atual crise mundial de alimentos
espalha seus efeitos negativos sobre o conjunto de países,
praticamente sem distinguir o estágio de desenvolvimento
econômico de cada um deles.
Mencionado no texto, o Parlamento Europeu é uma das
instituições que compõem a União Européia, considerada a
mais bem-sucedida experiência de formação de bloco
regional que o mundo contemporâneo conhece.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Alimentos funcionais, quando consumidos regularmente e como
parte de uma dieta variada, são potencialmente benéficos para a
saúde. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.
51

Goiaba, melancia e tomate são alimentos associados à
prevenção de tumores de próstata.

40

A existência de blocos, aproximando países de uma mesma
região, é uma das características marcantes da globalização,
processo que se explica, entre outras razões, pela acirrada
competitividade econômica dos dias atuais.

52

Há indícios de que o consumo de nozes, castanha-do-pará e
amêndoas — alimentos fontes de vitamina K — diminuem
a pressão arterial.

41

O NAFTA, que engloba Estados Unidos da América,
Canadá e México, é, até o momento, a única experiência de
bloco econômico existente no continente americano, apesar
de tentativas de associação verificadas no Cone Sul.

53

Compostos fenólicos, encontrados no vinho tinto e em uvas,
conferem propriedades antioxidantes aos alimentos.

54

Os frutooligossacarídeos (FOS) e a goma guar são
probióticos que auxiliam na prevenção das doenças renais.

42

43

44

45

46

Apesar de ainda exercer peso significativo na economia
mundial, o petróleo já não é mais peça essencial no sistema
produtivo contemporâneo, de modo que a elevação do preço
do barril pouco interfere nas contas dos diversos países.
No Brasil, a vitoriosa trajetória da PETROBRAS decorre da
capacidade por ela demonstrada de prospecção de petróleo
em terra, faltando-lhe, ainda, o domínio da tecnologia que
lhe permita a exploração em águas profundas.
Os biocombustíveis são uma tentativa de substituir o
petróleo como fonte de energia, representando ganhos
econômicos e ambientais para quem consegue produzi-los,
mas encontram dificuldades para a comercialização em face
de uma demanda reduzida e em processo de retração.
O texto menciona dois casos de grandes empresas mundiais
que, atuando em ramos distintos de transportes, preocupamse em adotar medidas que levem à contenção do uso de
combustíveis.
O Brasil dispõe de tecnologia para a produção de
biocombustível a partir da cana-de-açúcar, com custos
menores que o de seus concorrentes que fazem uso de
outras matérias-primas, o que lhe permite antever um
potencialmente crescente mercado comprador.

Considerando que uma mulher de 30 anos de idade tenha iniciado
a gestação com índice de massa corpórea (IMC) de 30 kg/m², e
que atualmente, esteja no terceiro mês de gravidez e apresente
hiperêmese gravídica, julgue os itens que se seguem, relativos a
fisiologia e dietoterapia no período gestacional.
55

O IMC da referida mulher indica que ela começou a
gravidez com obesidade.

56

Uma dieta de consistência normal, assódica, rica em líquidos
e fracionada em 3 refeições diárias pode melhorar a
hiperêmese da gestante.

57

Durante a gravidez, recomenda-se a ingestão de 1.200 mg de
cálcio e de fósforo por dia.

Julgue os itens seguintes quanto à alimentação do lactente e da
criança em idade pré-escolar.
58

Um bebê de 4 meses de idade que se alimenta apenas com
leite materno necessita ingerir diariamente 50 mg de cálcio
para colaborar no seu crescimento ósseo.

47

Em geral, as críticas que se fazem aos biocombustíveis
prendem-se ao fato de que sua produção reduz a oferta de
alimentos, redução esta que atinge diretamente o Brasil,
como reconhece e admite o próprio governo brasileiro.

59

Ao iniciar a alimentação complementar em um bebê de 6
meses de idade é importante manter a densidade calórica da
alimentação em, no mínimo, 0,7 kcal/g, com o objetivo de
que não ocorra perda de peso.

48

Deduz-se do texto que, por ser formada por países
relativamente novos, que conquistaram sua independência
há poucas décadas, a África deve ser a região a sofrer os
menores impactos da crise mundial de alimentos.

60

Uma criança de 3 anos de idade possui maiores necessidades
nutricionais (kcal/kg peso corpóreo) que uma criança de
1 ano e 5 meses de idade.

49

Os notáveis índices de desenvolvimento econômico
apresentados pela China, acompanhados da melhoria das
condições de vida de larga parcela de sua população,
também podem estar contribuindo para o aumento da
demanda por alimentos, uma das razões da atual crise no
setor.

A adolescência é um período em que ocorrem intensas
transformações físicas, psicológicas e comportamentais. Acerca
da nutrição nessa fase da vida, julgue os itens subseqüentes.

50

Por enquanto, a sugestão de que se tomem medidas
preventivas para enfrentar o problema da escassez de
alimentos surge entre países pobres, justamente os mais
afetados pela crise, enquanto as economias mais poderosas
se mantêm apenas na expectativa.

61

O aumento da massa muscular e do volume plasmático na
adolescência requer a ingestão de mais proteínas e ferro do
que na fase escolar.

62

Na adolescência, a deficiência de zinco, uma vitamina
encontrada em abundância em alimentos integrais, pode
causar neutropenia e leucopenia.
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Quanto às alterações metabólicas e suas conseqüências
nutricionais nos idosos, julgue os itens a seguir.
63

64

66

67

cardiovasculares (DCV) correspondem a um terço dos óbitos por

Nos idosos, a taxa de metabolismo basal aumenta
progressivamente, devido ao aumento da massa corpórea
magra.

causas conhecidas e, em 2002, corresponderam a dois terços dos

No processo de envelhecimento, é freqüente a ocorrência de
hipocloridria gástrica, que pode causar má absorção de
cálcio, ferro não-heme e vitamina B12.

mudanças no abastecimento de alimentos e no padrão alimentar

No que se refere à avaliação nutricional, julgue os itens que se
seguem.
65

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, as doenças

gastos com atenção à saúde. Esses índices são conseqüência das
dos brasileiros, com o rápido aumento da produção de alimentos,
do consumo de gorduras saturadas, de dietas mais calóricas e de
diminuição na atividade física cotidiana.
Internet: <www.saude.gov.br> (com adaptações).

A albumina sérica é um exame bioquímico cujo objetivo é
permitir a avaliação de deficiências no mecanismo
imunológico.
Uma criança de 2 anos de idade que se encontra no percentil
20 de altura/idade e percentil 30 de peso/altura apresenta-se
eutrófica.

Tendo o texto acima como referência, quanto à dietoterapia nas
doenças cardiovasculares, julgue os itens a seguir.
75

Considere que um nutricionista tenha medido o ponto médio
entre o acrômio e o olécrano do braço não dominante de um
paciente, e que pinçado a dobra cutânea a 1 cm acima do
ponto médio do braço, usando um adipômetro, tendo
realizado três medições e feito a média dos resultados
obtidos. Nessa situação, a técnica utilizada pelo nutricionista
é a de medição da prega cutânea triciptal.

76

Com relação aos aspectos epidemiológicos, nutricionais, sociais
e econômicos da desnutrição, julgue os itens seguintes.

77

O indicador antropométrico mais comprometido nas crianças
brasileiras é o peso/altura, que reflete o estado nutricional
passado da criança.

69

Segundo estudos epidemiológicos acerca da realidade
brasileira, o diagnóstico de desnutrição deve ser feito a partir
de valores abaixo de !2 desvios padrão para os indicadores
antropométricos.
As crianças na faixa etária de 6 a 24 meses correm maior
risco de ficar desnutridas, devido ao período do desmame e
à introdução dos alimentos complementares.

Acerca do diabetes melito, julgue os próximos itens.
71

72

dieta em gordura saturada e de 200 mg de colesterol ajudam
a prevenir dislipidemias e doenças cardiovasculares.
A colestiramina é um medicamento usado para a
hipercolesterolemia, que diminui a absorção de gorduras e
de vitaminas lipossolúveis.
A gordura poliinsaturada encontrada na manteiga, no óleo de
coco e no açaí ajuda a reduzir os riscos de doenças

68

70

Ingestão diária de 7% do valor energético total (VET) da

Um homem de 45 anos de idade que apresenta IMC de 32
kg/m² e glicemia sanguínea de 230 mg/dL, após 2 horas de
ingestão de sobrecarga de glicose, apresenta critérios
diagnósticos de obesidade e diabetes melito.

cardiovasculares.
78

jejum de 80 mg/dL e 120 mg/dL de colesterol sanguíneo
(IDL), apresenta dois fatores de risco para síndrome
metabólica.
Julgue os itens que se seguem, relativos a carências nutricionais.
79

Uma dieta hiperprotéica, com 1,2 g de proteínas por kg de
peso corpóreo, é indicada para o paciente diabético adulto.

74

Considere a seguinte situação hipotética.
Uma jovem de 23 anos de idade, portadora de diabetes
melito tipo 1, em determinado dia usou insulina pela manhã
e realizou atividade física, mas não tomou o café da manhã.
No meio da manhã, começou a sentir sudorese, taquicardia
e tremores.
Nessa situação, a jovem iniciou um processo de coma
hiperosmolar não-cetótico.

Uma gestante residente no Nordeste e uma criança de 1 ano
de idade residente no Vale do Jequitinhonha – MG fazem
parte do grupo de risco para deficiência de vitamina A.

80

Nas últimas três décadas, no Brasil, a desnutrição infantil,
principalmente na área urbana aumentou se comparada à

Polifagia, poliúria e polidipsia são sintomas do diabetes
descompensado.

73

Um homem com 0,6 de relação cintura/quadril, glicemia de

área rural.
81

A legislação brasileira prevê que as farinhas de milho e de
trigo sejam fortificadas com ferro e ácido fólico, com o
objetivo de prevenir a anemia.

82

Uma criança de 5 anos de idade proveniente da área rural do
estado do Maranhão, com retardo mental, aumento da
glândula tireóide e surdo-mudez, apresenta sintomas dos
distúrbios de deficiência do iodo (DDI).
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Um paciente de 40 anos de idade que faz sessões de
hemodiálise três vezes por semana é eutrófico e apresenta o peso
corpóreo pós-diálise de 60 kg, que coincide com o seu peso
teórico. Sua pressão arterial é de 130 mmHg × 95 mmHg e seu

No que concerne à prática do trabalho do profissional
nutricionista, julgue os seguintes itens.
94

Considere que o gerente de uma UAN tenha contratado um
estudante de nutrição para trabalhar como nutricionista no

potássio sanguíneo, de 7 mg/dL.

período vespertino. Nessa situação, a nutricionista
responsável pelo horário matutino, sabendo do exercício

Com base nessa situação, julgue os itens a seguir.

ilegal da profissão do estudante, responde pela sua omissão
83

A prescrição de uma dieta de 2.600 kcal diárias é

ou conveniência, caso não denuncie tal situação ao conselho

recomendada para que o paciente apresente balanço

regional de nutricionistas.

nitrogenado neutro.
84

85

95

clínicas, cada uma com 30 pacientes, o quantitativo de 1

esse paciente, com o objetivo de diminuir as perdas protéicas

nutricionista com carga horária de 30 horas para cada clínica

do processo dialítico.

atende às recomendações do Conselho Federal de Nutrição.

Mamão, ameixa, milho e beterraba são alguns alimentos que

96

podem ser indicados para compor a dieta do paciente.

usuários assistidos em instituições de serviços públicos.
Julgue os itens subseqüentes, que versam sobre higiene em UAN.

Uma dieta enteral com elevada osmolaridade pode causar
náuseas, vômitos ou diarréia no paciente.

87

97

são

98

intestinal, aumentando as vilosidades intestinais e o número
de enterócitos.

devem

estar

contidas

nos

Considere que, em um restaurante, a salada e o molho
a 10 ºC às 10 h. Nessa situação, mantida essa temperatura, a
preparação pode ficar por até 4 horas no balcão.

sonda seja posicionada distalmente ao piloro.
A nutrição parenteral proporciona o trofismo da mucosa

que

tenham sido colocados no balcão de distribuição refrigerado

Quando o paciente está recebendo nutrição enteral e
apresenta risco de broncoaspiração, é recomendado que a

89

informações

procedimentos operacionais padronizados (POP).

relação de kcal não-protéica por grama de nitrogênio
superior a 200, para a recuperação nutricional.

Método de higienização, princípio ativo e tempo de contato
dos agentes químicos usados no processo de higienização

No que se refere à nutrição enteral, um paciente com
queimadura necessita que a fórmula enteral ofereça uma

88

O código de ética dos nutricionistas prevê que o profissional
pode cobrar honorários, como complemento de salário, dos

Julgue os seguintes itens, relativos à nutrição enteral e parenteral.
86

Em uma unidade hospitalar de nível terciário que possui 10

Recomenda-se a ingestão diária de 120 g de proteínas para

99

O uso de máquina lava-louças na higienização de utensílios
de restaurantes deve respeitar as temperaturas de 26 ºC para
lavagem e 40 ºC para enxágüe.

A partir dos conhecimentos nutricionais aplicados em dietas
Acerca das características de unidades de alimentação e nutrição

hospitalares, julgue os itens que se seguem.

(UAN), julgue os próximos itens.
90

91

92

93

100 Para uma mulher de 50 anos de idade que realizou

As divisões das áreas de uma UAN por meios físicos, como

procedimento cirúrgico para a retirada de cálculo renal de

meia-parede, facilitam a contaminação do tipo cruzada.

oxalato de cálcio, é indicado o aumento do consumo de tofu,

O uso de material rugoso e permeável é contra-indicado para

ruibarbo, castanhas e espinafre, que são alimentos com baixo

o revestimento de piso e paredes de uma UAN comercial.

teor de oxalato.

Nas áreas de manipulação de alimentos, não se recomenda

101 Leite

e derivados integrais, vísceras, embutidos e

que haja lavatórios de mãos com sabão líquido, devido ao

preparações

risco de contaminar as preparações.

hipolipídicas.

fritas

não

devem

constar

nas

dietas

A legislação sanitária recomenda que a potabilidade da água

102 As dietas pobres em resíduos são indicadas para pacientes

usada na preparação de refeições em UANs sejam atestadas

que necessitam aumentar a excreção fecal, regularizar o

semestralmente, a partir de laudos laboratoriais.

trânsito intestinal e retardar o esvaziamento gástrico.
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Julgue os itens seguintes, relativos à conservação de alimentos.
103 O processo de desidratação do alimento, como ocorre em

frutas e carnes secas, é um método de conservação que pode

Considerando que o lactário de um hospital seja destinado ao
preparo, higienização e distribuição de mamadeiras aos pacientes
pediátricos, julgue os itens seguintes quanto a esse setor.

ser realizado pela indústria alimentícia.
114 As fórmulas lácteas são mais bem conservadas sob
104 O uso de antibióticos não é eficaz na conservação de

pescados.
105 A conservação de leite e derivados pode ocorrer a 4 °C e a

de vegetais e frutas, a 10 °C.
106 Alimentos conservados na geladeira podem sofrer ação de

bactérias do tipo mesófilas, tendo em vista que esses
microrganismos crescem em baixas temperaturas.
A respeito de técnica dietética e vigilância sanitária, julgue os

refrigeração, à temperatura entre 10 ºC e 15 ºC, e sendo
reaquecidas antes da distribuição, a 80 ºC.
115 A esterilização de mamadeiras e bicos à temperatura de

121 ºC, por 15 minutos, é recomendada para a correta
higienização desses utensílios.
116 Considere que o nutricionista da clínica pediátrica desse

hospital tenha prescrito uma mamadeira com 5% de leite em

itens que se seguem.
pó, 15% de cereal e 5% de açúcar. Nessa situação, a
107 A legislação sanitária não permite que matérias-primas e

ingredientes sejam reaproveitados.

porcentagem dos produtos está adequada ao preparado da
fórmula.

108 Quando a preparação for submetida imediatamente à cocção,

o descongelamento de alimentos pode ser realizado no forno
microondas.

O banco de leite humano (BLH) é o responsável pela promoção,
proteção e apoio ao aleitamento materno e pelo processamento,

109 Considere que, em uma UAN, o cardápio do dia inclua

controle de qualidade e distribuição do leite aos pacientes

frango frito e que o nutricionista tenha medido a temperatura

pediátricos internados. Acerca dos BLH, julgue os itens que se

do óleo de cocção, que estava acima de 200 ºC. Nessa

seguem.

situação, a temperatura do óleo estava adequada para esse
tipo de cocção.
110 O prazo de consumo de alimentos preparados e conservados

sob refrigeração a 3 ºC pode ser de até cinco dias após a

117 O leite humano coletado sofre o tratamento térmico de

esterilização.
118 O controle de qualidade do leite humano ordenhado é

preparação.
realizado pelos testes de detecção de coliformes fecais e de
Julgue os itens a seguir, considerando os princípios da

acidez do leite.

microbiologia.
119 O leite ordenhado em casa pela nutriz deve ser conservado
111 O microrganismo Bacillus cereus morre quando submetido

congelado.

à temperatura de 60 ºC, por 2 minutos.
112 Cabelo, nariz, boca e mão são fontes potenciais de

transmissão do Staphylococcus aureus.
113 O microrganismo Clostridium botulinum é anaeróbio, tendo

como meio de transmissão os alimentos em conserva.

120 Uma mulher que antes da gestação, estava eutrófica e

consumia diariamente 2.000 kcal e que, durante a gestação,
ganhou 10 kg deve consumir, no período de lactação,
3.000 kcal/dia.
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