PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS - PRORH
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE SERVIDOR
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 1: Os índices antropométricos são utilizados para avaliar o crescimento das crianças, uma vez que
o peso e a estatura isolados não permitem avaliação nutricional precisa. Assinale a afirmativa
INCORRETA.
a) O índice peso/idade é influenciado pelo peso e pela estatura.
b) O índice peso/estatura identifica déficit estatural.
c) O índice peso/estatura reflete a harmonia do crescimento, sendo considerado indicador de obesidade.
d) O índice peso/idade permite triagem preliminar, mas não diagnostica a natureza da desnutrição.
e) O índice estatura/idade não identifica déficit ponderal.

Questão 2: A avaliação do estado nutricional tem como objetivo identificar os distúrbios nutricionais,
possibilitando uma intervenção adequada de forma a auxiliar na recuperação e/ou manutenção do estado de
saúde do indivíduo. Quanto à avaliação nutricional de idosos, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Os pontos de corte do índice de massa corporal são superiores aos do adulto devido à maior
suscetibilidade a desnutrição.
b) O maior problema até a meia idade (65 anos) é o sobrepeso, entretanto, há tendência de ocorrer declínio
do IMC com o avanço da idade (70 a 75 anos).
c) O aumento do ponto de corte mínimo para a eutrofia permite uma intervenção dietética preventiva
evitando formas graves de desnutrição.
d) O aumento do ponto de corte para a desnutrição e obesidade indica um aumento da sensibilidade e da
especificidade desses diagnósticos, respectivamente.
e) A altura do joelho é alterada com a idade e apresenta-se fortemente relacionada com a estatura.

Questão 3: O recordatório alimentar de 24 horas é um dos métodos dietéticos mais utilizados na
investigação do hábito alimentar. Assinale a afirmativa que melhor caracteriza esse método.
a) Utilizado para saber quantas vezes por dia, semana ou mês, o indivíduo come determinado alimento.
b) Exige pouco tempo e pode-se quantificar a ingestão.
c) Envolve maior compreensão por parte do paciente, que fica com a incumbência de anotar tudo o que come
e bebe.
d) Inclui o controle das sobras e do desperdício.
e) O consumo resulta da quantidade total dos alimentos registrados no primeiro dia, menos a quantidade
encontrada no último dia da investigação.
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Questão 4: Você está atendendo uma criança de 1 ano, desnutrida, numa Unidade Básica de Saúde, cujo
responsável apresenta baixa escolaridade. Os inquéritos alimentares apropriados para avaliar a alimentação
da criança são:
a) recordatório alimentar e frequência alimentar.
b) registro alimentar e frequência alimentar.
c) método do inventário e recordatório alimentar.
d) pesagem direta e registro alimentar.
e) recordatório alimentar e registro alimentar.

Questão 5: A avaliação bioquímica auxilia na identificação de alterações nutricionais, sendo bom índice de
desnutrição energético-proteica. No entanto, a mensuração de alguns parâmetros é fortemente influenciada
por hepatopatias, EXCETO:
a) transferrina.
b) albumina.
c) proteína transportadora de retinol.
d) índice creatinina-altura.
e) pré-albumina.
Questão 6: Quanto à avaliação bioquímica e clínica do estado nutricional, é CORRETO afirmar que:
a) a avaliação clínica permite identificar estágios iniciais da depleção nutricional.
b) os sinais e sintomas da desnutrição são específicos para o diagnóstico correto do estado nutricional.
c) o balanço nitrogenado é o melhor método quantitativo e dinâmico para observar a continuidade da
terapêutica nutricional.
d) a avaliação bioquímica isolada é conclusiva sobre o estado nutricional do indivíduo em questão.
e) quando a depleção proteica é muito grave, há aumento das concentrações de proteínas plasmáticas.

Questão 7: O edema na desnutrição tem como principal causa:
a) a diminuição da secreção de insulina.
b) o aumento da albumina sérica.
c) o aumento da concentração de sódio sérico.
d) o aumento do volume sanguíneo.
e) a diminuição da albumina plasmática.
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Questão 8: As dietas modificadas são indicadas para indivíduos que não conseguem mastigar e/ou digerir
normalmente. Com base nessa informação, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
a) a dieta líquida restrita é indicada para retorno das funções intestinais, sendo importante acrescentar o leite
para o aumento do valor energético.
b) a dieta branda é similar à dieta normal, porém com alimentos de consistência mais macia, abrandada pela
cocção, sendo permitidos pedaços de legumes, vegetais e carnes.
c) a dieta pastosa é indicada para pacientes com dificuldades de mastigação, alterações gastrointestinais e/ou
em situações de pós-operatório.
d) a dieta hipossódica é recomendada para pacientes com problemas renais, insuficiência cardíaca e
hipertensão arterial.
e) dietas muito concentradas podem causar diarreia osmótica, caracterizada pela perda de líquido da
circulação para o intestino.

Questão 9: A alimentação enteral é prescrita quando a alimentação oral torna-se insuficiente ou
clinicamente contraindicada. São considerações para prevenir complicações respiratórias decorridas da
nutrição enteral, EXCETO:
a) verificar a localização da sonda.
b) elevar a cabeceira da cama durante e após as refeições.
c) administrar a dieta pelo método “em bolo”.
d) administrar a dieta de forma contínua.
e) avaliar o esvaziamento gástrico.
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Questão 10: A respeito da avaliação antropométrica e da composição corporal, avalie as afirmativas a
seguir, atribuindo (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. Em seguida, escolha a opção correta:
I - a estatura é considerada indicadora das condições de vida de uma população, uma vez que seu déficit
pode refletir inadequações nutricionais de caráter crônico, de longa duração.
II - peso é a soma de todos os componentes corpóreos, constituído tanto pelo tecido adiposo como pela
massa magra. Trata-se de uma medida de modificação rápida e intensa em intervalos curtos de tempo.
III - o IMC é considerado um bom indicador de gordura corporal. Embora, apresente baixa correlação com
a estatura, apresenta boa correlação com a gordura corporal e com o peso corporal. Isso justifica o seu
uso na prática.
IV - a circunferência da cintura prediz o risco de doenças crônico-degenerativas por correlacionar-se com
IMC, gordura corporal total e gordura intra-abdominal. Além disso, é um marcador mais preciso de
gordura abdominal do que a relação cintura-quadril, principalmente quando se deseja observar
alterações ao longo do tempo.
V - a circunferência braquial é um bom indicador de desnutrição ou obesidade, pois sua diminuição resulta
em perda de gordura ou massa muscular, ao contrário, o seu aumento implica em ganho de tecido
adiposo.
VI - os termos massa magra e massa livre de gordura são sinônimos e indicam o componente corpóreo
isento de gordura.
VII - são considerados indicadores diretos do estado nutricional: antropometria, composição corporal,
avaliação clínica, bioquímica e dietética.
a) (V) (V) (V) (V) (V) (F) (F)
b) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V)
c) (V) (V) (F) (V) (F) (F) (F)
d) (V) (F) (V) (V) (V) (F) (V)
e) (F) (F) (F) (V) (V) (V) (V)
Questão 11: A nutrição parenteral é recomendada quando a alimentação pelo trato digestivo é
contraindicada. Todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) a nutrição parenteral por veias periféricas apresenta menor tempo de duração em relação à que ocorre por
via central.
b) são indicadas soluções hipertônicas para pacientes com edemas e/ou funções renais reduzidas, garantindo
o fornecimento de calorias ou eletrólitos.
c) quando há indicação de jejum prolongado, é recomendável administrar água endovenosamente para
garantir a hidratação do indivíduo.
d) somente os monossacarídeos são indicados para administração endovenosa, havendo contra-indicação
para dissacarídeos e polissacarídeos.
e) as emulsões de gordura protegem a veia central da hipertonicidade da glicose e aminoácidos.
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Questão 12: Os distúrbios metabólicos ou erros inatos do metabolismo são tendências herdadas que
resultam na ausência ou atividade reduzida de uma enzima ou cofator específico. Quanto aos cuidados
dietéticos da fenilcetonúria, é INCORRETO afirmar que:
a) gestantes com fenilcetonúria não precisam se preocupar com a dieta muito restritiva, pois a fenilalanina
não atravessa a barreira da placenta.
b) os níveis da hemoglobina devem ser cuidadosamente avaliados em virtude da restrição severa da ingestão
de proteínas.
c) a tirosina torna-se um aminoácido essencial, porque o organismo de indivíduos com fenilcetonúria não
podem produzi-la.
d) muitos doces, geleias, gelatinas não contêm fenilalanina, portanto podem ser usados para aumentar o
valor calórico e o aroma nos alimentos.
e) os pacientes devem estar atentos à composição dos adoçantes, pois muitos deles contêm fenilalanina.

Questão 13: Durante o atendimento ambulatorial de pacientes diabéticos, é preciso conscientizá-los sobre a
importância da mudança do hábito alimentar. O que não seria recomendado para esses pacientes?
a) Alimentos refinados, pois apresentam alto índice glicêmico.
b) As frutas podem ser consumidas em quantidade desejada, pois a frutose é absorvida por difusão passiva e
não precisa da insulina.
c) A sacarose deve ser substituída por edulcorante artificial, sendo importante também evitar alimentos ricos
em monossacarídeos e dissacarídeos.
d) Não devem ficar muito tempo sem se alimentar para não ocorrerem crises de hipoglicemia; é importante o
fracionamento das refeições.
e) As fibras solúveis diminuem o colesterol e reduzem picos de glicemia.

Questão 14: A alimentação inadequada apresenta-se como fator de risco para doenças crônicas. Com base
nessa afirmação, assinale a alternativa CORRETA.
a) Os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais são considerados no cálculo do valor energético
de dietas restritivas no tratamento da obesidade.
b) As gorduras trans são insaturadas, não são sintetizadas no nosso organismo e, como medida preventiva,
seu consumo deve ser reduzido.
c) As lipoproteínas HDL-colesterol e LDL-colesterol são obtidas em alimentos ricos em fibras alimentares e
de origem animal, respectivamente.
d) Tanto as gorduras saturadas quanto o colesterol são encontrados somente em alimentos de origem animal.
e) A prática de atividade física não modifica os níveis de HDL-colesterol e LDL-colesteral.
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Questão 15: A engenharia genética vem modificando o material genético de animais ou plantas,
transferindo genes de um organismo para outro. Com relação aos alimentos geneticamente modificados, é
CORRETO afirmar que:
a) todos os produtos disponíveis no mercado atendem aos critérios da biossegurança.
b) está nos alimentos transgênicos a solução para erradicação da fome.
c) os produtos transgênicos não devem ser rotulados.
d) o aumento da resistência de genes pode ser transferido para bactérias que afetam os humanos.
e) não há riscos proporcionados pela transgenia das espécies.

Questão 16: Os alimentos funcionais são aqueles que, além das funções nutricionais básicas, quando
consumidos como parte da dieta usual, produzem efeitos metabólicos e/ou fisiológicos benéficos à saúde. É
INCORRETO afirmar que:
a) apesar dos alimentos funcionais contribuírem para a boa saúde, o seu consumo deve ser em proporções
adequadas.
b) os grãos integrais e farelos são fontes de fibras insolúveis e previnem o câncer de cólon retal.
c) as frutas vermelhas e o vinho tinto são ricos em flavonóides, contribuindo assim para prevenção das
doenças cardiovasculares e câncer.
d) é indicado o consumo de extratos e concentrados de nutrientes funcionais, independente do tipo da
alimentação do indivíduo.
e) o alho e a cebola são ricos em compostos sulfurados que atuam na prevenção da hipercolesterolemia,
hipertensão e câncer.

Questão 17: A atual curva de crescimento desenvolvida pela OMS (2006) para crianças de até 5 anos é
considerada uma referência internacional. Dentre as limitações dos dados Fels Longitudinal Study
(NCHS/OMS), NÃO se pode afirmar que:
a) as crianças foram predominantemente alimentadas com aleitamento artificial.
b) o tamanho amostral oscilou entre diferentes idades.
c) o peso das crianças da referência era inferior ao observado na população.
d) a amostra era restrita em termos de origem genética.
e) as crianças residiam em uma única área geográfica.
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Questão 18: Quanto às vantagens das curvas de crescimento propostas pelo CDC (Center for Disease
Control and Prevention, 2000), todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
a) apresentam curvas de IMC/idade até os 20 anos de idade.
b) acréscimo dos percentis 3 e 97 em todas as curvas.
c) eliminação das diferenças entre curvas para lactentes e crianças mais velhas.
d) apresentam valores de z-score e percentis não compatíveis.
e) acréscimo do percentil 85, como indicador de sobrepeso.

Questão 19: As novas recomendações de ingestão dietética (DRI/1997) permitem a utilização de novos
conceitos, constituindo a mais recente revisão dos valores de recomendação de nutrientes e energia. Quanto
à avaliação dietética, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) se a ingestão habitual do nutriente for menor que a EAR, a alimentação deve ser melhorada.
b) se a ingestão habitual do nutriente estiver abaixo da AI, certamente estará deficiente.
c) se a ingestão estiver entre a EAR e RDA, há risco de inadequação, e a ingestão deve ser aumentada.
d) se a ingestão estiver acima da RDA com um número expressivo de dias avaliados, é pouco provável que a
ingestão esteja inadequada.
e) se a ingestão habitual do nutriente estiver acima da AI, certamente não estará deficiente.

Questão 20: As novas recomendações de ingestão dietética (DRI/1997) permitem a avaliação do consumo e
planejamento de dietas. No planejamento de uma dieta individualizada, é recomendado utilizar:
a) RDA e UL.
b) EAR e AI.
c) EAR e UL.
d) somente AI.
e) somente EAR.
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Questão 21: Uma das maneiras para se avaliar a aceitação de uma refeição é aplicação do cálculo do restoingestão. Quanto maior o índice do resto-ingestão, menor a satisfação dos usuários. Com relação a isso, é
INCORRETO afirmar que:
a) a análise do índice de resto-ingestão visa avaliar as quantidades desperdiçadas por motivos como
aceitação no cardápio e porcionamento inadequado por parte do usuário, em relação à quantidade de
alimentos produzida.
b) o percentual de sobra é variável. Para reduzi-lo e chegar a um valor aceitável, deve-se basear em valores
apurados na unidade de produção de refeições. Dessa forma, não há valores absolutos considerados
aceitáveis.
c) é necessário um processo de treinamento dos colaboradores e conscientização dos usuários por meio de
campanhas de combate ao desperdício, para que haja diminuição do índice resto-ingestão.
d) a sobra de alimentos pode ser influenciada por um planejamento inadequado do número de refeições a
serem produzidas, preferências alimentares, treinamento dos funcionários na produção e no porcionamento
das preparações.
e) há dois tipos de sobras geradas na produção de refeições, sendo importantes para o cálculo do índice de
resto-ingestão aquelas resultantes do pré-preparo.

Questão 22: As hortaliças podem ser classificadas de acordo com a parte comestível da planta. Escolha a
sequência que faz essa relação corretamente.
a) Folhas (acelga), Flores (alcachofra), Frutos (jiló), Bulbos (cebola), Caules (palmito), Sementes (ervilha),
Raízes (rabanete).
b) Folhas (alcachofra), Flores (repolho), Frutos (vagem), Bulbos (alho), Caules (aspargo), Sementes (milho
verde), Raízes (mandioca).
c) Folhas (alface), Flores (brócolis), Frutos (maxixe), Bulbos (alho-poró), Caules (cenoura-salsa), Sementes
(vagem), Raízes (nabo).
d) Folhas (mostarda), Flores (couve flor), Frutos (tomate), Bulbos (aipo), Caules (endívia), Sementes
(lentilha), Raízes (cará).
e) Folhas (couve), Flores (ruibarbo), Frutos (couve-de-bruxelas), Bulbos (cebola), Caules (pupunha),
Sementes (feijão), Raízes (inhame).

Página 8 de 11

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS - PRORH
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE SERVIDOR
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 23: A ambiência do trabalho é um conjunto de fatores que condicionam todas as atividades de uma
unidade produtora de refeições e afeta, inclusive, a qualidade do produto final. Em relação a isso, escolha a
afirmativa correta.
a) A ventilação assegura conforto térmico, mas prejudica a renovação do ar, exercendo menor influência na
eficiência do trabalho.
b) A temperatura e umidade são irrelevantes quando são instalados condicionadores de ar na área de cocção.
c) A sonorização deve ser mantida na zona de conforto em relação à capacidade auditiva do homem, em
torno de 100 decibeis.
d) A cor do ambiente deve ter a capacidade de refletir a luz e assim, melhorar a iluminação, sobretudo a cor
do piso, com índice de reflexão acima de 80%.
e) A iluminação interfere diretamente na produção, porque aumenta a eficiência do trabalho.

Questão 24: A respeito do processo de cocção, avalie as afirmativas, atribuindo (V) para as verdadeiras e
(F) para as falsas. Em seguida, escolha a opção correta.
I
II
III
IV
V

- Cocção é a etapa do preparo dos alimentos em que o centro geométrico do alimento atinge 74oC ou a
combinação entre tempo e temperatura: 65oC/15min. ou 70oC/2 min.
- Óleos e gorduras utilizados nas frituras não devem ser aquecidos acima de 180oC.
- O óleo deve ser desprezado quando houver alterações nas características sensoriais (cor, odor, etc.) ou
físico-químicas (pH, ponto de fumaça, etc.).
- A reutilização do óleo de fritura somente poderá ser realizada após a filtragem em pano branco,
principalmente aqueles utilizados em fritadeiras.
- O reaquecimento é a etapa em que os alimentos que já sofreram cocção inicial não devem atingir
novamente a temperatura mínima de 74oC no seu centro geométrico.

a) (V) (V) (F) (F) (F)
b) (V) (V) (V) (F) (F)
c) (V) (V) (F) (F) (V)
d) (F) (F) (V) (F) (V)
e) (V) (V) (F) (V) (V)
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Questão 25: O uso de luvas na manipulação de alimentos tem dois objetivos básicos: proteção dos
alimentos contra contaminação e proteção dos manipuladores contra acidentes de trabalho. Assim, os tipos
de luvas variam de acordo com o objetivo do seu uso. Assinale a alternativa que associa o tipo de luva de
acordo com o uso.
a) Luvas descartáveis de látex devem ser usadas sempre que houver possibilidade de contaminação do
manipulador.
b) Luvas plásticas devem ser utilizadas no pré-preparo de saladas a base de folhosos.
c) Luvas de malha de aço devem ser utilizadas no pré-preparo de carnes para evitar contaminação cruzada.
d) Luvas térmicas devem ser utilizadas para manterem aquecidas as preparações cozidas.
e) Luvas de borracha de uso contínuo são apropriadas para o manuseio de produtos químicos.

Questão 26: Há diferentes tipos de produtos químicos utilizados na higienização em unidades produtoras de
refeições e variam de acordo com a natureza das sujidades e das superfícies. Escolha a associação correta.
a) Detergente e água = resíduos insolúveis em água.
b) Agentes tensoativos = resíduos saponificáveis.
c) Agente peptizantes = resíduos da gordura do leite.
d) Detergentes ácidos = incrustações inorgânicas.
e) Agentes alcalinos = resíduos proteicos.

Questão 27: As inovações tecnológicas propostas e implantadas na década de 1990, para produção de
alimentação coletiva, contribuíram para aperfeiçoar a produção de alimentos, minimizar custos e reforçar a
segurança sobre os riscos de contaminação. Tais inovações envolviam equipamentos, produtos alimentícios
e processos produtivos. Todas as opções a seguir representam inovações oriundas desse período, exceto:
a) os novos equipamentos que contêm diferenciais, principalmente com relação à transmissão de calor
microondas.
b) os novos equipamentos que contêm diferenciais, principalmente utilização de produtos pré-elaborados
cozinha de montagem.
c) os novos equipamentos que contêm diferenciais, principalmente, com relação à transmissão de calor
forno combinado.
d) os novos equipamentos que contêm diferenciais, principalmente com relação à retirada de calor
conjunção do sistema cook-chill com cozinha de montagem.
e) os novos equipamentos que contêm diferenciais, principalmente com relação à conservação do calor
Pass-through.

=
=
=
=
=
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Questão 28: A Análise Sensorial é fundamental para avaliar e interpretar as propriedades sensoriais de
alimentos, sendo um importante instrumento para avaliar a preferência e aceitação do consumidor, que, por
conseguinte, determina a qualidade percebida de um produto alimentício ou preparações. Marque a opção
que apresenta um teste sensorial utilizado para avaliar a aceitação de preparações numa unidade produtora de
refeições.
a) Escala hedônica.
b) Resto-ingestão.
c) Análise descritiva quantitativa.
d) Teste triangular.
e) Teste duo-trio.

Questão 29: “Nas unidades de processamento de roupas, nutrição e dietética e central de esterilização de
material, os materiais devem, obrigatoriamente, seguir determinados fluxos e, portanto, os ambientes destas
unidades devem se adequar a estes fluxos” (ANVISA, RDC 50/2002). É INCORRETO afirmar que:
a) fluxo do preparo de fórmulas lácteas e não lácteas: envase de mamadeiras - esterilização terminal de
mamadeiras (opcional) - distribuição.
b) embora tenham exigências física e higiênico-sanitárias semelhantes, nenhuma das áreas do lactário poderá
ser compartilhada para o preparo de nutrição enteral.
c) fluxo de limpeza das mamadeiras: Recebimento - lavagem (enxaguar, escovar e lavar), desinfecção de alto
nível.
d) a atividade de preparo deve estar obrigatoriamente em ambiente distinto ao de recepção e lavagem e
requer paramentação. A passagem das mamadeiras entre os ambientes é feita por guichês.
e) fluxo do preparo de nutrição enteral: Recebimento de prescrições - cozimento e/ou preparo de materiais
"in natura" (quando houver) - manipulação da dieta enteral - envase - dispensação.

Questão 30: A alimentação dentro de padrões higiênicos satisfatórios é essencial para a manutenção da
saúde. A deficiência da higienização das mãos de manipuladores de alimentos, do vestuário e do ambiente
são fatores de risco, ou seja, podem ocasionar a contaminação do alimento que está sendo manipulado. Sobre
a Salmonela sp e o Staphylococus Aureus, escolha a afirmativa CORRETA.
a) Os efeitos da contaminação por Salmonela sp e pelo Staphylococus Aureus ocorrem, respectivamente,
pela multiplicação bacteriana e pela produção de enterotoxina.
b) Tanto a Salmonela sp como o Staphylococus Aureus são micro-organismos termófilos, encontrados
comumente nas mãos de manipuladores de alimentos.
c) A Salmonela sp é veiculada somente pelo manipulador para preparações com ovos e o Staphylococus
Aureus somente para preparações com embutidos.
d) A Salmonela sp e o Staphylococus Aureus são micro-organismos esporulados e o tempo de latência para a
ocorrência dos efeitos gastrointestinais é de 24 horas.
e) Embora a Salmonela sp e o Staphylococus Aureus não sejam esporulados o tempo de latência para a
ocorrência dos efeitos grastrointestinais é de 18 horas.
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