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Nutricionista Fiscal
  

Tipo “A” 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

Eu acredito, eu luto até o fim. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo 
da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e a folha de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 

 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva.  
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 30 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 10 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
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Arroz e feijão são uma combinação completa de 
proteínas vegetais 

 
Quando você pensa em comida típica brasileira,

lembra logo de quê? Provavelmente, do tradicional feijão 
com arroz. Só no ano passado, a população do País 
consumiu 3,5 milhões de toneladas de feijão e 8,7 milhões
de toneladas de arroz. 

A receita remonta ao tempo dos índios, depois dos
escravos, e permanece em alta até hoje. Do ponto de vista 
nutricional, a combinação é completa e traz mais benefícios
à saúde junta do que separada. Isso porque, quando a pessoa
consome uma leguminosa como o feijão com um cereal, no
caso o arroz, o organismo consegue fazer a digestão de
todas as vitaminas e proteínas vegetais. 

O arroz é rico em uma proteína chamada lisina,
enquanto o feijão contém muita metionina. Segundo a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
um prato de arroz com feijão garante a absorção de mais de
80% dessas proteínas. Além disso, o arroz oferece
carboidratos, vitaminas e minerais, de acordo com o 
endocrinologista Alfredo Halpern e a nutricionista Sônia
Tucunduva. 

O Ministério da Saúde sugere o seguinte consumo:
uma parte de feijão para duas de arroz. Já a feijoada, com a
inclusão de embutidos como linguiça, joelho e outras partes
do porco, torna o prato pouco saudável. 
 

Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia>. 
Acesso em: 21 jul. 2021, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
No que tange aos mecanismos de coesão responsáveis pela 
construção do sentido do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Caso a redação Ao pensar em comida típica 

brasileira fosse empregada no lugar da oração 
“Quando você pensa em comida típica brasileira” 
(linha 1), a relação de sentido estabelecida no período 
seria alterada. 

(B) A estrutura “a combinação” (linha 8) refere-se ao 
termo “A receita” (linha 6); portanto, caso fosse 
simplesmente excluída, a coesão textual ficaria 
comprometida. 

(C) O elemento coesivo “Isso” (linha 9) faz referência ao 
conjunto das informações expressas no período 
anterior.  

(D) De acordo com a norma-padrão, para evitar 
repetições desnecessárias e, ao mesmo tempo, 
garantir a relação com o parágrafo anterior, os termos 
sublinhados no período “O arroz é rico em uma 
proteína chamada lisina, enquanto o feijão contém 
muita metionina.” (linhas 13 e 14) poderiam ser 
substituídos, respectivamente, pelos pronomes 
Aquele e este.  

(E) A relação estabelecida pela construção “Além disso” 
(linha 17) também poderia ser expressa pela redação 
Apesar desse benefício. 

 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Considerando a norma-padrão e as questões gramaticais que 
envolvem o texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os termos “3,5 milhões de toneladas de feijão” (linha 

4) e “8,7 milhões de toneladas de arroz” (linhas 4 e 5) 
são coordenados entre si, pois desempenham a 
mesma função sintática.  

(B) Caso fosse necessário conferir maior grau de 
formalidade à situação comunicativa, o primeiro 
período do texto poderia ser substituído pela redação 
O que você se lembra, quando você pensa em 
comida típica brasileira?, a qual está correta de 
acordo com a regência do verbo lembrar-se. 

(C) O uso do sinal indicativo de crase é opcional no 
trecho “benefícios à saúde” (linhas 8 e 9) e seria 
obrigatório na passagem “fazer a digestão” (linha 11) 
diante do vocábulo sublinhado, caso o verbo “fazer” 
fosse substituído pela forma processar. 

(D) No período “O Ministério da Saúde sugere o seguinte 
consumo: uma parte de feijão para duas de arroz.” 
(linhas 21 e 22), o vocábulo “Saúde” deveria ser 
grafado com inicial minúscula e, no lugar dos 
dois-pontos, poderia ser empregado um ponto, desde 
que o trecho subsequente fosse iniciado com letra 
maiúscula. 

(E) O autor poderia substituir a estrutura “com a 
inclusão” (linhas 22 e 23) pela construção devido à 
uma provável inclusão, que está de acordo com as 
regras para o uso do sinal indicativo de crase 
obrigatório. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Com base na norma-padrão e nas questões gramaticas 
referentes ao período “Segundo a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), um prato de arroz com 
feijão garante a absorção de mais de 80% dessas proteínas.” 
(linhas de 14 a 17), assinale a alternativa correta. 
 
(A) A construção Se levando em conta o que diz poderia 

substituir o vocábulo “Segundo”, pois a colocação do 
pronome sublinhado está correta. 

(B) Caso o termo “um prato de arroz com feijão” já 
tivesse sido empregado, o autor poderia optar por 
reiniciar o período com a redação Segundo a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), os consumir. 

(C) No lugar da forma verbal “garante”, poderia ser 
empregada a forma garantem. 

(D) A redação que seja absorvido mais de 80% dessas 
proteínas está correta quanto à concordância verbal, 
portanto poderia substituir o trecho “a absorção de 
mais de 80% dessas proteínas”. 

(E) Conforme as regras de concordância, a redação 
possibilita que seja garantida poderia ser 
empregada no lugar da forma “garante”. 
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QUESTÃO 4 _______________________  
 

A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, 
quer pela escrita. Para que haja comunicação, são 
necessários: a) alguém que comunique; b) algo a ser 
comunicado; c) alguém que receba essa comunicação. 

 
Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/ 

manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf>.  
Acesso em: 24 jul. 2021. 

 
A respeito do contexto comunicativo da redação oficial e das 
disposições contidas no Manual de Redação da Presidência 
da República, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A finalidade da correspondência oficial é estabelecer 

comunicação exclusivamente entre órgãos públicos. 
(B) As comunicações oficiais podem abordar assuntos de 

interesse pessoal desde que o remetente e o 
destinatário representem cargos de equivalência 
hierárquica.  

(C) Os documentos do padrão ofício devem conter 
cabeçalho em todas as páginas. 

(D) Nos documentos do padrão ofício, as palavras 
estrangeiras devem ser grafadas em itálico. 

(E) O texto “Ouvidas todas as devidas partes 
devidamente registradas no Conselho Regional de 
Nutricionista – 1a Região, após várias e 
duradouras plenárias realizadas com todos os 
componentes da Diretoria e do Plenário, 
obviamente deste Conselho, finalmente, chegou-se 
a uma unanimidade geral a respeito dos dados 
obtidos por meio das entrevistas aplicadas via 
formulário virtual enviado para todas as pessoas 
que participaram do processo. Concluiu-se que a 
menor parte, isto é, a minoria dos profissionais 
entrevistados, considera-se, indubitável e 
inquestionavelmente, insatisfeita com o exercício 
da sua profissão em tempos de pandemia.” 
caracteriza-se pela objetividade e concisão, atributos 
indispensáveis à redação oficial. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 2 para responder às questões de 5 a 7. 
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Guia Alimentar para a População Brasileira 
 

Nas últimas décadas, o Brasil passou por diversas 
mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais que 
evidenciaram transformações no modo de vida da 
população. A ampliação de políticas sociais na área de 
saúde, educação, trabalho e emprego e assistência social 
contribuiu para a redução das desigualdades sociais e 
permitiu que o País crescesse de forma inclusiva. Também 
se observou rápida transição demográfica, epidemiológica e 
nutricional, apresentando, como consequências, maior 
expectativa de vida e redução do número de filhos por 
mulher, além de mudanças importantes no padrão de saúde e 
consumo alimentar da população brasileira. 

As principais doenças que atualmente acometem os
brasileiros deixaram de ser agudas e passaram a ser 
crônicas. Apesar da intensa redução da desnutrição em 
crianças, as deficiências de micronutrientes e a desnutrição 
crônica ainda são prevalentes em grupos vulneráveis da 
população, como em indígenas, quilombolas e crianças e 
mulheres que vivem em áreas vulneráveis. 
Simultaneamente, o Brasil vem enfrentando aumento 
expressivo do sobrepeso e da obesidade em todas as faixas 
etárias, e as doenças crônicas são a principal causa de morte 
entre adultos.  

Para o enfrentamento desse cenário, é emergente a 
necessidade da ampliação de ações intersetoriais que 
repercutam positivamente sobre os diversos determinantes 
da saúde e nutrição. A promoção da alimentação adequada e 
saudável no Sistema Único de Saúde deve fundamentar-se 
nas dimensões de incentivo, apoio e proteção da saúde e 
deve combinar iniciativas focadas em políticas públicas 
saudáveis, na criação de ambientes saudáveis, no 
desenvolvimento de habilidades pessoais e na reorientação 
dos serviços de saúde na perspectiva da promoção da saúde. 
 

Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes>. 
Acesso em: 29 jul. 2021, com adaptações.

 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
De acordo com o Guia Alimentar para a População 
Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A criação de políticas sociais em diversas áreas 

aumentou a expectativa de vida e diminuiu a morte 
de crianças, além de tornar a população brasileira 
consciente em relação ao consumo alimentar. 

(B) Uma alimentação apropriada é resultado de 
ações conjuntas de diversos setores sociais 
relacionados à saúde. 

(C) A alimentação saudável é responsabilidade de cada 
indivíduo a partir da reorientação dos serviços 
públicos de saúde.  

(D) Os brasileiros hoje sofrem com doenças que, embora 
passageiras e inerentes a áreas vulneráveis, 
prejudicam o desenvolvimento do País porque 
causam morte entre adultos. 

(E) Em ambientes saudáveis, é possível desenvolver 
habilidades pessoais para que os indivíduos, por meio 
de reorientação alimentar, façam a própria comida e 
não adquiram doenças crônicas. 
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QUESTÃO 6 _______________________  
 
Com relação à pontuação, o período “Apesar da intensa 
redução da desnutrição em crianças, as deficiências de 
micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são prevalentes 
em grupos vulneráveis da população, como em indígenas, 
quilombolas e crianças e mulheres que vivem em áreas 
vulneráveis.” (linhas de 15 a 19) permaneceria correto e com 
sentido original caso 
 
(A) fossem inseridos dois-pontos depois de “como”. 
(B) a vírgula após “indígenas” fosse suprimida. 
(C) a vírgula empregada antes de “as deficiências” fosse 

suprimida. 
(D) houvesse a substituição do ponto final por vírgula 

depois de “vulneráveis”, com a devida alteração de 
maiúscula para minúscula na palavra seguinte. 

(E) o trecho “Apesar da intensa redução da desnutrição 
em crianças” fosse colocado após “desnutrição 
crônica” e isolado por vírgulas, com alteração de 
maiúscula para minúscula.  

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Em “A ampliação de políticas sociais na área de saúde, 
educação, trabalho e emprego e assistência social contribuiu 
para a redução das desigualdades sociais e permitiu que o 
País crescesse de forma inclusiva.” (linhas de 4 a 7), o 
período é formado por 
 
(A) uma oração absoluta em ordem direta e, por isso, é 

considerado simples. 
(B) duas orações coordenadas e uma subordinada que 

complementa a segunda oração coordenada com o 
que foi permitido com a ampliação de políticas 
sociais. 

(C) orações coordenadas que apresentam ideias que se 
somam por meio da conjunção aditiva “e”. 

(D) orações subordinadas que apresentam ideias que se 
integram por meio das conjunções “para” e “que”, 
respectivamente. 

(E) orações coordenadas e subordinadas que, 
respectivamente, apresentam ideias que se somam, 
por meio da conjunção aditiva “e”, e ideias que 
apresentam finalidade, por meio da conjunção “para”. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 3 para responder às questões de 8 a 10. 
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“Alimentação saudável” é uma expressão tão repetida – 
desde a publicidade até os debates públicos – que parece 
ser um senso comum. Mas o que vem a ser alimentação 

saudável de fato? 
 

Dependendo do tipo de alimentação que uma pessoa 
tem, ela terá mais ou menos saúde, mais ou menos doença. 
A alimentação que é saudável, que dá mais saúde para as 
pessoas e as ajudam a viver mais e melhor, com mais 
bem-estar, é também a alimentação que é produzida por um 
sistema alimentar que agride menos o meio ambiente e 
promove mais igualdade.  

Os alimentos variam de lugar para lugar – mas há 
requisitos que são, digamos, universais. Um consenso é o de
que a alimentação precisa ser baseada em alimentos. Parece 
uma constatação óbvia, mas não é. Nas últimas décadas, 
mais e mais pessoas se alimentam não propriamente de 
alimentos naturais – ou destes alimentos modificados como 
vem sendo há séculos, milênios –, mas consumindo 
fórmulas, formulações industriais. Por mais que tenhamos a 
capacidade tecnológica e industrial de criar esses 
compostos, eles não têm a capacidade de substituir a 
alimentação que é baseada nos alimentos naturais e nas 
preparações culinárias desses alimentos.  
 

Disponível em: <https://museudoamanha.org.br/pt-br/entrevista-com-
medico-carlos-monteiro-importancia-da-alimentacao-saudavel>. 

Acesso em: 29 jul. 2021 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Mantendo-se a correção gramatical, o sentido e a 
formalidade em “Nas últimas décadas, mais e mais pessoas 
se alimentam não propriamente de alimentos naturais – ou 
destes alimentos modificados como vem sendo há séculos, 
milênios –, mas consumindo fórmulas, formulações 
industriais.” (linhas de 11 a 15), a forma verbal “há” poderia 
ser substituída por 
 
(A) fazem. 
(B) existem. 
(C) têm. 
(D) faz. 
(E) fazia. 

 

QUESTÃO 9 ________________________  
 
Em “Um consenso é o de que a alimentação precisa ser 
baseada em alimentos.” (linhas 9 e 10), o termo sublinhado é 
 
(A) pronome oblíquo e faz referência a consumo. 
(B) artigo definido masculino e substitui “consenso”. 
(C) pronome demonstrativo e faz referência a 

“consenso”. 
(D) pronome demonstrativo e faz referência a requisitos 

universais. 
(E) pronome oblíquo e faz referência às ideias com as 

quais muitos comungam. 
 

Área livre 
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QUESTÃO 10 ______________________  
 
No que se refere à tipologia, ao gênero e aos sentidos do 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O texto é informativo, mas também apresenta o 

ponto de vista de um especialista em relação ao fato 
de que a alimentação saudável está associada a uma 
alimentação mais natural e que agrida menos o 
meio ambiente. 

(B) O texto apresenta características de texto 
argumentativo e injuntivo, visto que pretende 
convencer o leitor da importância de se alimentar 
adequadamente. 

(C) O texto é uma entrevista em que o monólogo 
predomina, já que, nesse gênero, a intenção é 
apresentar informações acerca da alimentação 
saudável a partir da opinião de um especialista, com 
reprodução a posteriori apenas do que o entrevistador 
considera importante no momento da entrevista. 

(D) O texto é uma entrevista em que predomina o tipo 
descritivo, uma vez que objetiva pormenorizar a 
alimentação saudável em linguagem técnica para que 
a fala seja reconhecida pelo público como de uma 
autoridade no assunto. 

(E) Os dois parágrafos utilizam-se do tipo textual 
narrativo e apresentam a fala de especialistas, 
personagens muito relevantes para a área de nutrição. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Questões de 11 a 15 

 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
Em uma feira livre, havia um enorme cartaz com os dizeres: 
“Todos os produtos são orgânicos”. Mais tarde, descobriu-se 
que esse cartaz nunca expressou a verdade acerca dos 
produtos da feira. Com base na proposição apresentada, 
conclui-se que 
 
(A) todos os produtos não são orgânicos. 
(B) nenhum dos produtos é orgânico. 
(C) alguns produtos são orgânicos. 
(D) pelo menos um produto é orgânico. 
(E) alguns produtos não são orgânicos. 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Do ponto de vista da lógica matemática, qual é a proposição 
equivalente à seguinte proposição: “Não é verdade que arroz 
e pão são fontes de proteína.”? 
 
(A) Se arroz não é fonte de proteína, então pão não é 

fonte de proteína. 
(B) Arroz e pão são fontes de proteína. 
(C) Arroz ou pão são fontes de proteína. 
(D) Se arroz é fonte de proteína, então pão é fonte de 

proteína. 
(E) Se pão é fonte de proteína, então arroz não é fonte de 

proteína. 
 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
No refeitório de uma empresa, há 4 opções de grãos, 3 
opções de legumes e 4 opções de verduras. De quantas 
maneiras uma pessoa pode formar um prato escolhendo uma 
opção de grão, uma de legume e uma de verdura? 
 
(A) 36 
(B) 48 
(C) 58 
(D) 64 
(E) 80 

 
Área livre 
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QUESTÃO 14 ______________________  
 
Suponha que determinada pessoa esteja fazendo uma dieta na 
qual deve consumir entre 20 gramas e 40 gramas de fibras 
diariamente. Em certo dia, ela consumiu 24 gramas de fibras 
comendo duas maçãs e uma porção de um cereal. Sabe-se 
que as duas maçãs têm a mesma quantidade de fibras e que 
cada uma delas tem um décimo da quantidade de fibras da 
porção do cereal. Qual seria a quantidade de fibras, em 
gramas, ingerida por essa pessoa se ela tivesse comido uma 
maçã e meia porção do cereal?  
 
(A) 8  
(B) 9  
(C) 10  
(D) 11  
(E) 12  

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
Em uma reunião do Conselho Regional de Nutricionistas, 
compareceram 30 nutricionistas especialistas em três áreas. 
Sabe-se que 15 eram especialistas em nutrição esportiva, 10 
eram especialistas em nutrição clínica e 5 eram especialistas 
nessas duas áreas. Os demais nutricionistas eram 
especialistas somente em alimentação coletiva. Quantos 
nutricionistas especialistas em alimentação coletiva 
compareceram à reunião? 
 
(A) 5 
(B) 8 
(C) 10 
(D) 12 
(E) 15 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões de 16 a 20 

 

QUESTÃO 16 _______________________  
 
O Microsoft Office 365 disponibiliza diversos aplicativos 
como ferramentas de trabalho para uso pessoal e empresarial. 
Quanto à sua descrição, assinale a alternativa correta. 
 
(A) OneNote: aplicativo que organiza suas ideais e blocos 

de anotações. 
(B) Teams: aplicativo para organizar e realizar tarefas 

com e-mail pessoal ou profissional e calendário. 
(C) OneDrive: aplicativo de armazenamento em nuvem, 

que também integra o pacote de aplicativos em 
nuvem do Google Suite, no qual é denominado 
Drive. 

(D) SharePoint: novo navegador do pacote Office, que 
permite compartilhamento de pontos específicos de 
conteúdo de páginas web para toda a equipe. 

(E) Edge: é o aplicativo que controla a entrada e a saída 
de dados do computador por meio de uma VPN 
(Virtual Private Network); atua na borda ou no limiar 
da conexão com a internet pública, de forma a 
estabelecer uma rede protegida. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Com o crescimento digital e sua aplicação por diversas 
organizações, está se tornando comum a adoção de serviços 
prestados pela internet, a conhecida computação em nuvem. 
A esse respeito, é correto afirmar que os serviços Google 
Docs e Google Planilhas são considerados 
 
(A) KaaS – Knowledge as a Service. 
(B) IaaS – Infrastructure as a Service. 
(C) SaaS – Software as a Service. 
(D) NaaS – Network as a Service.  
(E) CaaS – Communication as a Service. 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Ao utilizar redes públicas, a rede que criptografa o tráfego de 
internet e disfarça a identidade on-line para proteger o 
usuário denomina-se 
 
(A) VPN. 
(B) HTTP. 
(C) WAN. 
(D) LAN. 
(E) WIFI. 
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QUESTÃO 19 ______________________  
 
A troca de mensagens instantâneas pela internet é a principal 
funcionalidade do aplicativo 
 
(A) Evernote. 
(B) Spotfire. 
(C) LinkedIn. 
(D) Telegram. 
(E) Spotify. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
Cloud computing, ou computação em nuvem, possibilita a 
entrega de produtos, serviços e soluções empresariais por 
meio da internet e é classificada como 
 
(A) um sistema de proteção aos computadores de uma 

empresa. 
(B) uma rede de servidores conectados entre si. 
(C) um conjunto de computadores conectados em uma 

rede privada local. 
(D) uma rede de smartphones conectados com um 

servidor local. 
(E) ferramentas Google de edição de planilha. 
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO CRN-1 
Questões de 21 a 30 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
De acordo com a Resolução CFN no 600/2018, assinale a 
alternativa que indica algumas atividades obrigatórias dos 
nutricionistas na subárea assistência nutricional e 
dietoterapêutica em ambulatórios e consultórios.  
 
(A) Elaborar receituário de prescrição dietética 

individualizada para distribuição aos pacientes; 
realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à 
sua área de atuação, promovendo o intercâmbio 
técnico-científico e interagir com a equipe 
multiprofissional, definindo com ela, sempre que 
pertinente, os procedimentos complementares à 
prescrição dietética. 

(B) Elaborar receituário de prescrição dietética 
individualizada para distribuição aos clientes; 
participar do planejamento e da supervisão de 
estágios para estudantes de graduação em nutrição e 
de curso técnico em nutrição e dietética e programas 
de aperfeiçoamento para profissionais de saúde, 
desde que sejam preservadas as atribuições 
privativas do nutricionista. 

(C) Elaborar a prescrição dietética com base nas 
diretrizes do diagnóstico de nutrição, doenças 
associadas e considerando as interações 
drogas/nutrientes e nutriente/nutriente; interagir com 
a equipe multiprofissional, definindo com ela, 
sempre que pertinente, os procedimentos 
complementares à prescrição dietética. 

(D) Elaborar o diagnóstico de nutrição com base em 
avaliação nutricional; promover educação alimentar e 
nutricional de pacientes; registrar, em prontuários de 
pacientes, a prescrição dietética e a evolução 
nutricional. 

(E) Solicitar exames laboratoriais necessários à avaliação 
nutricional, à prescrição dietética e à evolução 
nutricional dos pacientes; prescrever suplementos 
nutricionais, bem como alimentos para fins especiais 
e fitoterápicos; interagir com a equipe 
multiprofissional, definindo com ela, sempre que 
pertinente, os procedimentos complementares à 
prescrição dietética. 
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QUESTÃO 22 ______________________  
 
Nos termos da Resolução CFN no 510/2012, quando a pessoa 
jurídica necessitar participar de licitação na jurisdição do 
Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) em que não 
desenvolve atividade, 
 
(A) será exigido seu registro no CRN do local da 

realização da licitação. A averbação dos atestados 
registrados no CRN do local onde os serviços foram 
prestados será realizada, mediante entrega 
exclusivamente de requerimento, na forma constante 
da resolução. 

(B) não se exigirá seu registro no CRN do local da 
realização da licitação. A averbação dos atestados 
registrados no CRN do local onde os serviços foram 
prestados será realizada, mediante entrega 
exclusivamente de requerimento, na forma constante 
da resolução. 

(C) não se exigirá seu registro no CRN do local da 
realização da licitação. O atestado poderá ser 
averbado no CRN do local onde os serviços serão 
executados, se o edital assim o exigir, com chancela 
na forma da resolução. 

(D) será exigido seu registro no CRN do local da 
realização da licitação, devendo a pessoa jurídica que 
venha a vencer a licitação, no prazo de 30 dias, 
comunicar o fato ao CRN com jurisdição onde se 
realizarão os serviços objetos do certame. 

(E) será exigido seu registro no CRN do local da 
realização da licitação quando os atestados forem 
averbados no CRN de origem da pessoa jurídica, se o 
edital assim o exigir, com chancela na forma da 
resolução.  

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
Acerca da responsabilidade técnica (RT) do nutricionista, nos 
termos expressos pela Resolução CFN no 576/2016, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) RT é indelegável e obriga o nutricionista à 

participação efetiva e pessoal nos trabalhos inerentes 
ao seu cargo, não podendo ser assumida por 
nutricionista fiscal dos Conselhos Regionais de 
Nutricionistas (CRN). 

(B) O descumprimento da RT importará em sanções de 
natureza cível, penal e administrativa. O 
cancelamento da RT exime o Nutricionista da 
responsabilidade profissional pelas atividades por ele 
desempenhadas no decorrer de sua atuação na pessoa 
jurídica. 

(C) O profissional que deixar de exercer a atribuição de 
RT por determinada pessoa jurídica ou unidade é 
obrigado a comunicar por escrito ao CRN de sua 
jurisdição no prazo máximo de 30 dias. 

(D) Em caso de cancelamento da RT, os recursos deverão 
ser dirigidos ao presidente do CRN, mesma 
autoridade competente para resolver os casos 
omissos. 

(E) Os nutricionistas integrantes do quadro técnico 
deverão responder subsidiariamente com o 
nutricionista responsável técnico pelas atividades que 
desenvolvem na sua área de atuação. 

 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
O cadastro da atuação de nutricionista como profissional 
liberal autônomo encontra-se regulamentado pela Resolução 
CFN no 670/2018. Com base na resolução em comento, o 
nutricionista que exercer atividades profissionais como 
profissional liberal autônomo poderá cadastrar sua atuação  
 
(A) no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) da 

sua jurisdição, e o cadastro será isento da cobrança de 
taxas, emolumentos e da anuidade referente à sua 
inscrição. 

(B) no Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), e o 
cadastro será isento apenas de emolumentos, não o 
isentando do pagamento de anuidade referente à sua 
inscrição. 

(C) em qualquer CRN, e o cadastro não dispensará o 
pagamento de taxas, emolumentos e da anuidade 
referente à sua inscrição. 

(D) no CRN da sua jurisdição, e o cadastro será isento da 
cobrança de taxas e emolumentos, não o isentando do 
pagamento de anuidade referente à sua inscrição. 

(E) no CFN, e o cadastro será isento do pagamento de 
anuidade referente à sua inscrição, não o isentando da 
cobrança de taxas e emolumentos.  

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
A Resolução CFN no 600/2018 apresenta os parâmetros 
numéricos mínimos de referência para atuação do 
nutricionista quanto à área de nutrição clínica, à subárea 
assistência nutricional e à dietoterápica em hospitais, clínicas 
em geral, hospital-dia, unidades de pronto atendimento 
(UPA) e SPA clínico. No que tange aos hospitais e clínicas 
em geral, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O quantitativo de nutricionistas deverá ser analisado 

caso a caso, e a carga horária técnica semanal não 
pode exceder 44 horas. 

(B) Demanda-se um nutricionista para cada 30 leitos com 
complexidade média e um nutricionista para cada 15 
leitos com alta complexidade, ambos com carga 
horária técnica semanal de 30 horas. 

(C) Demanda-se um nutricionista para cada 15 leitos com 
complexidade média e um nutricionista para cada 10 
leitos com alta complexidade, ambos com carga 
horária técnica semanal de 20 horas. 

(D) Exigir-se-á apenas um nutricionista para todo o 
hospital ou para a clínica em geral. 

(E) Demanda-se um nutricionista para cada 25 leitos com 
complexidade média e um nutricionista para cada 10 
leitos com alta complexidade, ambos com carga 
horária técnica semanal de 20 horas. 
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QUESTÃO 26 ______________________  
 
O art. 1o da Resolução CFN no 576/2016 engloba uma série 
de definições e conceitos, entre eles o de visita técnica, que é 
aquela realizada por agente de fiscalização credenciado, 
 
(A) na jurisdição do Conselho Regional de Nutricionistas 

(CRN), às pessoas físicas, tendo como objetivo a 
orientação e a fiscalização profissional por meio de 
Roteiro de Visita Técnica (RVT) específico primando 
pelo atendimento nutricional de qualidade. 

(B) na jurisdição de cada CRN, às pessoas físicas e 
jurídicas, tendo como finalidades a orientação e a 
fiscalização do exercício profissional de 
nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética; a 
coleta ou atualização de dados; a identificação de 
situações que caracterizem infração; e a verificação 
de fatos apontados em defesa ou recurso, podendo ser 
demandada de rotina, para diligência e por denúncia. 

(C) em qualquer jurisdição, às pessoas físicas e jurídicas, 
tendo como objetivo a orientação e a fiscalização 
profissional por meio de RVT. 

(D) em qualquer jurisdição, às pessoas físicas, tendo 
como finalidades a orientação e a fiscalização do 
exercício profissional de nutricionistas e técnicos em 
nutrição e dietética; a coleta ou atualização de dados; 
a identificação de situações que caracterizem 
infração; e a verificação de fatos apontados em 
defesa ou recurso, podendo ser demandada de rotina, 
para diligência e por denúncia. 

(E) na instância de um serviço realizado por nutricionista 
habilitado, que abrange o exame e a emissão de 
parecer acerca de assunto relacionado à área de 
alimentação e à nutrição humana, com prazo 
determinado, sem, no entanto, assumir a 
responsabilidade técnica. 

 

QUESTÃO 27 ______________________  
 
Em conformidade com o disposto na Resolução  
CFN no 466/2010, acerca da inscrição secundária, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A inscrição secundária deve ser renovada a cada seis 

meses. 
(B) O nutricionista com inscrição provisória está 

impedido de requerer a inscrição secundária. 
(C) O Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) que 

conceder a inscrição secundária detém o direito de 
cobrança de anuidade.  

(D) O profissional poderá renovar anualmente a inscrição 
secundária, devendo requerê-la ao CRN até a data 
limite de quitação da anuidade. 

(E) O profissional inscrito no CRN de determinada 
região e que pretende exercer atividades na jurisdição 
de outro CRN, pelo prazo de 45 dias consecutivos no 
mesmo ano civil, deverá requerer a inscrição 
secundária.  

 
Área livre 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 _______________________  
 

Considerando que a Resolução CFN no 378/2005 dispõe a 
respeito do registro e cadastro de pessoas jurídicas nos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN), assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) O requerimento para registro da pessoa jurídica será 
dirigido ao vice-presidente dos CRN.  

(B) O registro da pessoa jurídica será efetivado após 
apreciação e deferimento do pedido pelo plenário 
do CRN. 

(C) No caso de indeferimento de registro, não existe a 
previsão de interposição de recurso administrativo 
perante o Conselho Federal de Nutricionistas. 

(D) A responsabilidade técnica no campo da alimentação 
e nutrição humanas pode ser assumida por preposto 
da pessoa jurídica, ainda que não seja nutricionista. 

(E) Dispensa-se, em regra, a apresentação de alvará de 
funcionamento como requisito para solicitar o 
registro da pessoa jurídica. 

 

QUESTÃO 29 _______________________  
 

Nos termos da Lei Federal no 8.234/1991, que regulamenta a 
profissão de nutricionista, assinale a alternativa correta.  
 

(A) A carteira de identidade profissional, emitida pelos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas não é, por si 
só, instrumento hábil de identificação civil. 

(B) A fiscalização do exercício da profissão de 
nutricionista deve ser exercida exclusivamente pelo 
Conselho Federal de Nutrição.  

(C) A auditoria, a consultoria e a assessoria em nutrição e 
dietética não são atividades privativas dos nutricionistas. 

(D) É vedada a revalidação dos diplomas de cursos de 
equivalentes à graduação em nutrição, expedidos por 
escolas estrangeiras.  

(E) É obrigatória a participação de nutricionista em equipes 
multidisciplinares, criadas por entidades públicas e 
destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, 
implementar, executar e avaliar políticas, programas, 
cursos nos diversos níveis, pesquisas ou eventos de 
qualquer natureza, direta ou indiretamente relacionados 
com alimentação e nutrição. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 

Conforme o disposto no Decreto Federal no 84.444/1980, que 
regulamenta a Lei Federal no 6.583/1978 e que cria os Conselhos 
Federal e Regionais de Nutricionistas, assinale a alternativa 
correta.  
 

(A) A renda do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) 
não pode ser aplicada em serviços de caráter assistencial. 

(B) A legitimidade para o exercício da profissão não está 
condicionada ao pagamento da anuidade ao Conselho 
Regional de Nutricionistas da respectiva jurisdição. 

(C) A diretoria é um órgão administrativo dos Conselhos 
Federal e Regionais de Nutricionistas, e cada uma 
será constituída pelo presidente, pelo vice-presidente, 
pelo secretário e pelo tesoureiro, eleitos anualmente 
pelo plenário.  

(D) Poderá ser candidato a membro do CFN 
nutricionistas que estiver regularmente inscrito e que 
tenha, no mínimo, mais de cinco anos de exercício. 

(E) Aos servidores do CFN aplica-se o regime estatutário. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 31 a 60 

 

QUESTÃO 31 ______________________  
 
Em relação aos diversos deveres descritos no Código de 
Ética e Conduta do Nutricionista, nos termos da Resolução 
CFN no 599/2018, assinale a alternativa que indica um 
princípio fundamental. 
 
(A) Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos e às 

práticas necessários ao bom andamento do processo de 
trabalho, bem como incentivar e facilitar que profissionais 
sob sua orientação e supervisão o façam. 

(B) Comprometer-se com o contínuo aprimoramento 
profissional para a qualificação técnico-científica dos 
processos de trabalho e das relações interpessoais, 
visando à promoção da saúde e à alimentação 
adequada e saudável de indivíduos e coletividades. 

(C) Identificar-se, informando profissão, nome, número de 
inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas da 
respectiva jurisdição, quando no exercício profissional. 

(D) Cumprir as atribuições obrigatórias definidas por 
resoluções do Conselho Federal de Nutricionistas e 
das legislações vigentes, em tempo compatível para a 
execução de tais atividades de forma adequada, digna 
e justa, ao exercer suas atividades profissionais. 

(E) Adequar condutas e práticas profissionais às 
necessidades de indivíduos, coletividades e serviços, 
visando à promoção da saúde e não cedendo a apelos de 
modismos, a pressões mercadológicas ou midiáticas e a 
interesses financeiros para si ou terceiros. 

 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
A partir dos avanços da ciência da nutrição, os quais têm 
propiciado a emergência de áreas de conhecimento 
específicas para a atuação de nutricionistas, e considerando 
que cabe ao Sistema Conselho Federal de Nutricionistas e 
Conselhos Regionais de Nutricionistas (Sistema CFN/CRN) 
o estímulo da exação no exercício da profissão de 
nutricionista, zelando pelo prestígio e pelo bom nome dos 
que a exercem, especialidades em nutrição e seus títulos 
foram definidos e reconhecidos em resolução específica. 
Quanto a essa temática, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Para ser reconhecida como especialidade em 
nutrição, é critério que exista relevância 
epidemiológica, social e clínica. 

(B) Aquele nutricionista que obtiver certificado nos 
cursos de pós-graduação lato sensu em nível de 
especialização poderá pleitear título de especialista, 
logo, o certificado de especialista. 

(C) Qualquer nutricionista que tenha pelo menos três anos de 
inscrição ativa em CRN poderá requerer título de 
especialista em nutrição clínica em terapia intensiva, mas 
não em terapia de nutrição enteral e parenteral. 

(D) Outras entidades, que não a Associação Brasileira de 
Nutrição (Asbran), podem emitir título de especialista, 
contudo estarão sujeitas à validação e ao chancelamento 
do edital pela Asbran em parceria com o CFN. 

(E) Após solicitação de título de especialista ao CRN, é 
dispensável a verificação prévia por este da 
autenticidade do título junto à instituição expedidora. 

 

  

QUESTÃO 33 _______________________  
 
A Resolução CFN no 663/2020 dispõe a respeito da definição 
das atribuições do nutricionista em unidades de terapia intensiva 
(UTI). De acordo com essa resolução, assinale a alternativa que 
apresenta atividades obrigatórias desse profissional. 
 
(A) Realizar triagem de risco nutricional e elaborar 

diagnóstico nutricional; prescrever a dieta, o que  
inclui a terapia nutricional enteral e oral; registrar, 
diariamente, a prescrição dietética e a evolução 
nutricional em prontuário, entre outras ações. 

(B) Realizar triagem de risco nutricional e elaborar 
diagnóstico nutricional; prescrever a dieta, o que  
inclui a terapia nutricional enteral e oral; e solicitar 
exames para o devido acompanhamento da terapia 
nutricional preconizada. 

(C) Avaliar o estado nutricional; participar das 
visitas/rounds multiprofissionais diários de discussão 
de casos clínicos; e colaborar com a elaboração do 
plano terapêutico do paciente, conforme a rotina da 
UTI.

(D) Elaborar relatórios técnicos de não conformidades, 
impeditivas da boa prática profissional e que 
coloquem em risco a saúde humana, 
encaminhando-os ao superior hierárquico e a 
autoridades competentes, quando couber; e participar 
e promover atividades e projetos de ensino e 
pesquisa, garantindo o aprimoramento do serviço e a 
educação continuada. 

(E) Colaborar com o desenvolvimento das ações de 
humanização na assistência em terapia intensiva. 

 

 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
A Lei Orgânica da Saúde estabelece a forma como o sistema 
público de saúde se organiza de modo a tratar não apenas da 
atenção à doença, como também da garantia de boas 
condições de vida à população. Com base nessa disposição 
legal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste 

apenas na formulação de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

(B) A alimentação não pode ser considerada determinante 
e condicionante da saúde. 

(C) As comissões intersetoriais articulam políticas e 
programas que abrangem especialmente atividades 
em vigilância sanitária, mas não atividades de 
alimentação e nutrição. 

(D) As ações e os serviços públicos de saúde que 
integram o SUS devem obedecer ao princípio de 
fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas 
para consumo humano. 

(E) A orientação alimentar e a vigilância nutricional estão 
incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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QUESTÃO 35 ______________________  
 
A Lei Orgânica de Saúde determina que a saúde consiste em 
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
Acerca dessa temática, no âmbito da alimentação e nutrição, 
é correto afirmar que compete às diferentes direções do 
Sistema Único de Saúde 
 
(A) formular, mas não avaliar, as políticas de alimentação 

e nutrição na esfera nacional. 
(B) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o 

controle da qualidade sanitária de produtos e 
substâncias, mas não de serviços de consumo 
humano, na esfera nacional. 

(C) coordenar e executar, porém de forma complementar, 
ações e serviços de alimentação e nutrição e de saúde 
do trabalhador na esfera estadual. 

(D) executar serviços de alimentação e nutrição, porém 
não de saúde do trabalhador na esfera municipal. 

(E) participar da execução, do controle e da avaliação das 
ações referentes às condições e aos ambientes de 
produção de refeições na esfera estadual. 

 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Losan), Lei no 11.346/2006 estabelece que o poder público, 
com a participação da sociedade civil organizada, formulará 
e implementará políticas, planos, programas e ações no 
intuito de assegurar 
 
(A) o direito humano à alimentação adequada. 
(B) os estoques públicos de alimentos. 
(C) o acesso ao alimento. 
(D) a utilização sustentável do alimento. 
(E) a alimentação adequada ofertada pelo Sistema Único 

de Saúde. 
 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Losan), Lei no 11.346/2006, representa a consagração de 
uma concepção abrangente e intersetorial da Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN), bem como dos princípios 
que a orientam e criam as condições para a formulação da 
Política e do Plano Nacional referentes a essa área. Acerca da 
referida lei, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A alimentação adequada é direito fundamental do ser 

humano, inerente à dignidade da pessoa humana, 
estando esse direito garantido apenas na Losan, não 
havendo citação na Constituição Federal. 

(B) A SAN é embasada nas práticas alimentares 
promotoras da saúde e consiste em uma alimentação 
saudável, acessível, de qualidade, em quantidade 
suficiente e na periodicidade definida pelos órgãos de 
segurança alimentar e nutricional dos municípios.  

(C) A soberania alimentar estabelece que cada país tem o 
direito de definir as próprias políticas e estratégias 
sustentáveis de produção, distribuição e consumo de 
alimentos que garantam o direito à alimentação para 
toda a população.  

(D) Os órgãos dos três níveis de governo e as 
organizações de sociedades privadas irão atuar 
conjuntamente, por meio do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), na 
formulação e na implementação de políticas e ações 
de combate à fome e de promoção da SAN, não 
havendo participação da sociedade civil. 

(E) A realização da Conferência Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional faz parte do Sisan e é 
garantida em lei, que ainda prevê que, no evento, se 
defina o órgão que fará a avaliação oficial do Sisan. 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Considerando a Portaria Interministerial no 1.010/2006, 
acerca das diretrizes para a Promoção da Alimentação 
Saudável nas Escolas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Destinam-se exclusivamente às crianças do ensino 

fundamental, uma vez que é nessa fase que se 
definem os hábitos alimentares. 

(B) Direcionam-se exclusivamente às crianças do ensino 
fundamental e da educação infantil, já que nessas 
fases que se definem os hábitos alimentares e, por 
isso, esse conteúdo tem função pedagógica, devendo 
estar inserido no contexto curricular. 

(C) Destinam-se às crianças do ensino fundamental e da 
educação infantil, por considerar a dificuldade e a 
inviabilidade de incorporar o tema da alimentação e 
nutrição no contexto e no currículo escolar. 

(D) Englobam estratégias para a promoção restrita de 
estudantes da rede pública, da educação infantil ao 
nível médio, em âmbito nacional, favorecendo o 
desenvolvimento de ações que promovam e garantam 
a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no 
ambiente escolar.  

(E) Contemplam estudantes da educação infantil ao nível 
médio das redes pública e privada, em âmbito 
nacional, favorecendo o desenvolvimento de ações 
que promovam e garantam a adoção de práticas 
alimentares mais saudáveis no ambiente escolar. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
Em 2006, os Ministérios da Saúde e da Educação instituíram 
as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas 
Escolas em âmbito nacional, considerando a 
 
(A) necessidade de padronizar o hábito alimentar da 

população brasileira. 
(B) inexistência da desnutrição e priorizando as políticas 

de alimentação e nutrição no combate ao sobrepeso e 
à obesidade infantil. 

(C) promoção da saúde e a prevenção das doenças uma 
atribuição exclusiva do Governo Federal. 

(D) Política Nacional de Alimentação e Nutrição na 
perspectiva do Direito Humano à Alimentação 
Adequada, entre cujas diretrizes destacam-se a 
promoção da alimentação saudável, no contexto de 
modos de vida saudáveis, e o monitoramento da 
situação alimentar e nutricional da população. 

(E) necessidade de estabelecer monitoramento e 
apresentar, a cada cinco anos, dados relativos ao 
perfil nutricional da população de estudantes. 



 

CONCURSO	PÚBLICO	–	CRN‐1	 101,	102,	103	e	104	–	NUTRICIONISTA	FISCAL	–	TIPO	“A”	 PÁGINA	12/18	
	

QUESTÃO 40 ______________________  
 
O desenvolvimento e a aplicação de programas contínuos de 
promoção de hábitos alimentares saudáveis em escolas, bem 
como o monitoramento da situação nutricional dos estudantes, são 
 
(A) atribuições exclusivas dos nutricionistas. 
(B) ações que visam alcançar uma alimentação saudável 

no ambiente escolar e estão previstas em portarias 
que fomentam a Promoção da Alimentação Saudável 
em âmbito nacional. 

(C) atribuições exclusivas do Estado. 
(D) atribuições e ações a serem desenvolvidas 

exclusivamente pelo Ministério da Saúde, tendo em 
vista o impacto da alimentação na saúde. 

(E) atribuições e ações a serem desenvolvidas 
exclusivamente pelo Ministério da Educação, uma vez 
que se trata de ações a serem desenvolvidas nas escolas. 

 

QUESTÃO 41 ______________________  
 
No que tange à Portaria MS no 1.428/1993, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Aprova as diretrizes para o Estabelecimento de Boas 

Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na 
Área de Alimentos. 

(B) Regulamenta a criação e os objetivos do Sistema 
Único de Saúde.   

(C) Dispõe acerca da definição das atribuições de 
nutricionista em unidades de terapia intensiva. 

(D) Estabelece os critérios para a solicitação e a obtenção 
do título de especialista por nutricionistas.  

(E) Institui as diretrizes para a Promoção da Alimentação 
Saudável nas Escolas.  

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Conforme definido na Portaria MS no 1.428/1993, as Boas 
Práticas referem-se às normas de procedimentos para atingir 
determinado padrão de identidade e qualidade de um produto 
e (ou) de um serviço na área de alimentos. No que tange a 
esse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A avaliação acerca da eficácia e da efetividade dos 

processos, dos meios e das instalações, assim como 
dos controles utilizados na produção, no 
armazenamento, no transporte, na distribuição, na 
comercialização e no consumo de alimentos por 
intermédio do Sistema de Avaliação dos Perigos em 
Pontos Críticos de Controle (APPCC), de forma a 
proteger a saúde do consumidor, não são 
contemplados nessa portaria.  

(B) Parâmetros de qualidade, quantidade mínima e 
segurança para o uso de agrotóxicos são 
especificados. 

(C) O documento citado especifica parâmetros de 
qualidade, quantidade mínima e segurança para o uso 
de agrotóxicos e de alimentos transgênicos. 

(D) Essa portaria contempla especificamente ações 
relativas ao consumidor final.  

(E) A referida portaria contempla normas que se aplicam 
a todos os estabelecimentos produtores e (ou) 
prestadores de serviços na área de alimentos. 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
Em relação às diretrizes que norteiam as Boas Práticas de 
Produção e de Prestação de Serviços na área de alimentos, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) As informações relacionadas às condições 

ambientais, o plano de sanitização utilizado e o 
transporte não se encontram entre os aspectos básicos 
que devem ser considerados na elaboração das Boas 
Práticas de um Serviço na área de alimentos.    

(B) Para que o responsável técnico possa exercer a sua 
função, ele deve contar com autoridade e 
competência para elaborar as Boas Práticas de 
Fabricação e Boas Práticas de Prestação de Serviços 
na área de alimentos. 

(C) Essas diretrizes são exigidas somente para serviços 
de alimentação que produzam, no mínimo, 200 a 500 
refeições/dia.  

(D) Quanto à regulamentação dos Padrões de Identidade 
e Qualidade (PIQ’s) para produtos na área de 
alimentos, a legislação descrita na Portaria no 
1.428/1993 não prevê a necessidade de informar a 
presença de aditivos e contaminantes caso a porção 
individual seja inferior a 50 gramas.  

(E) A legislação vigente não estabelece que o responsável 
técnico tenha formação e capacidade de prevenção, 
identificação e localização de Pontos Críticos de 
Controles (PCCs). 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
A Resolução Anvisa da Diretoria Colegiada (RDC) no 
275/2002 dispõe a respeito do Regulamento Técnico de 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) aplicados 
aos Estabelecimentos Produtores e (ou) Industrializadores de 
Alimentos e quanto à Lista de Verificação das Boas Práticas 
de Fabricação em Estabelecimentos Produtores e (ou) 
Industrializadores de Alimentos. De acordo com essa RDC, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Trata-se de uma resolução do Conselho Federal de 

Nutricionistas que define, em parceria com a 
Associação Brasileira de Nutrição (Asbran),  as 
atribuições do nutricionista em Estabelecimentos 
Produtores e (ou) Industrializadores de Alimentos. 

(B) A resolução apresentada descreve também as Boas 
Práticas de Fabricação de Alimentos para uso oral, 
enteral e parenteral, bem como de medicamentos. 

(C) Limpeza, higienização, desinfecção e antissepsia têm 
o mesmo significado, segundo essa RDC.  

(D) Essa resolução reconhece a necessidade de constante 
aperfeiçoamento das ações de controle sanitário, na 
área de alimentos, visando à proteção à saúde da 
população, e ainda prevê que a efetividade dos POPs 
implementados pelo estabelecimento sejam 
reavaliados e, conforme os resultados, realizem-se os 
ajustes necessários. 

(E) A RDC não prevê a necessidade de POP relacionado 
à higiene e à saúde dos manipuladores. Essa é uma 
atribuição específica do setor de recursos humanos e 
obedece à legislação trabalhista específica. 
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QUESTÃO 45 ______________________  
 
Para a aplicação da Resolução Anvisa da Diretoria Colegiada 
(RDC) no 275/2002, estão contemplados os estabelecimentos 
processadores e (ou) industrializadores que realizem as 
atividades de 
 
(A) produção exclusiva de alimentos in natura e 

posteriormente, de transporte dessas refeições. 
(B) fracionamento, transporte e, posteriormente, de 

venda, exclusivamente, dentro do prazo de até 24 
horas após o preparo e a manipulação dos alimentos. 

(C) produção, industrialização, fracionamento, 
armazenamento e transporte de alimentos. 

(D) produção e transporte, desde que não haja 
manipulação e fracionamento dos alimentos. 

(E) produção, industrialização, fracionamento, 
armazenamento e transporte de alimentos 
industrializados, medicamentos e cosméticos. 

 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
De acordo com a Resolução Anvisa da Diretoria Colegiada 
(RDC) no 275/2002, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em relação à ventilação, a RDC recomenda que 

ventilação e circulação de ar sejam capazes de 
garantir o conforto térmico e o ambiente livre de 
fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão e 
condensação de vapores, sem causar danos à 
produção, e proíbe ventilação ou climatização 
artificial. 

(B) O Manual de Boas Práticas de Fabricação é definido 
como documento que descreve as operações 
realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no 
mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, a 
manutenção e a higienização das instalações, dos 
equipamentos e dos utensílios, o controle da água de 
abastecimento, o controle integrado de vetores e 
pragas urbanas, o controle da higiene e da saúde dos 
manipuladores e o controle e a garantia de qualidade 
do produto final. 

(C) Essa resolução não prevê itens específicos 
relacionados ao abastecimento e ao controle da água, 
uma vez que isso é uma atribuição de estados e 
municípios. 

(D) No que se refere ao monitoramento, à avaliação e ao 
registro dos POPs padronizados, a RDC apresentada 
preconiza que seja de uma vez a cada seis meses para 
serviços que produzam mais de mil refeições/dia e de 
uma vez a cada 12 meses para serviços com número 
menor de refeições. 

(E) A referida RDC define como equipe multiprofissional 
de terapia nutricional (EMTN) um grupo formal e 
obrigatoriamente constituído de pelo menos um 
profissional de cada categoria, a saber: médico, 
nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, podendo 
ainda incluir profissionais de outras categorias, 
habilitados e com treinamento específico para a 
prática da terapia nutricional. 

 
Área livre 

 
 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
De acordo com a Resolução Anvisa RDC no 216/2004, 
assinale a alternativa correspondente ao procedimento 
adotado com o objetivo de prevenção, redução a nível 
aceitável ou eliminação de um agente físico, químico ou 
biológico que comprometa a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento. 
 
(A) Manual de boas práticas 
(B) Manipulação de alimentos 
(C) Procedimento operacional padronizado 
(D) Medida de controle 
(E) Registro de procedimento 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
As doenças transmitidas por alimentos (DTA) são causadas 
por alimentos e (ou) água contaminados. Com base na 
Resolução Anvisa RDC no 216/2004, concernente às Boas 
Práticas de Fabricação para Serviços de Alimentação, quanto 
ao abastecimento de água, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O uso de fonte alternativa de abastecimento de água é 

possível, desde que a potabilidade seja atestada 
semestralmente mediante laudos laboratoriais, sem 
prejuízo de outras exigências previstas em legislação 
específica. 

(B) Somente água filtrada deve ser utilizada para a 
manipulação de alimentos. 

(C) O gelo para utilização em alimentos deve ser 
fabricado exclusivamente nas dependências da 
unidade de alimentação e nutrição e mantido em 
condição higiênico-sanitária segura. 

(D) O reservatório de água deve ser higienizado em um 
intervalo máximo de seis meses, devendo ser 
mantidos registros mensais da operação. 

(E) A guarda de amostra da água dos balcões de distribuição 
de refeições é obrigatória, sendo de no mínimo, 100 mL, 
mantidas sob refrigeração por 48 horas. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
Conforme a Resolução RDC no 216/2004 (Ministério da  
Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária), as Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação determinam 
 
(A) obrigatoriedade de lavatórios com sabonete líquido 

inodoro antisséptico ou sabonete neutro e álcool em 
gel a 70%, com toalhas em tecido claro trocadas uma 
vez ao dia ou sempre que necessário. 

(B) uso de lavatórios compartilhados para a higiene das 
mãos e de alimentos, quando não houver espaço 
físico para a instalação de pias exclusivas, na área de 
manipulação, com horários programados para as 
atividades. 

(C) comunicação direta de vestiários com a área de 
preparação e armazenamento de alimentos, 
favorecendo a higiene do manipulador. 

(D) caixas de gordura e de esgoto com dimensões 
compatíveis com o volume de resíduos e localizadas 
abaixo das pias das áreas de preparação. 

(E) acesso às instalações controlado e independente, não 
comum a outros usos. 
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QUESTÃO 50 ______________________  
 

Segundo o disposto no parágrafo 3 da Portaria 
Interministerial no 66/2006, referente aos parâmetros 
nutricionais para a alimentação do trabalhador, os valores 
diários de referência para fibra e sódio são, respectivamente, 
 

(A) > 30 g e ≤ 2.200 mg. 
(B) ≥ 25 g e < 2.400 mg. 
(C) > 25 g e ≤ 2.400 mg. 
(D) > 20 g e ≤ 2.300 mg. 
(E) ≥ 30 g e < 2.300 mg. 

 

QUESTÃO 51 ______________________  
 

A Portaria Interministerial no 66/2006 dispõe que as pessoas 
jurídicas participantes do Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) deverão assegurar qualidade e quantidade 
da alimentação fornecida aos trabalhadores. Com base nisso, 
é correto afirmar que compete às empresas participantes, 
mediante prestação de serviços próprios ou de terceiros, nos 
termos da lei 
 

(A) alterar os índices de NdPCal e percentuais de macro e 
micronutrientes, sódio e gorduras saturadas, 
justificando a necessidade da clientela. 

(B) promover educação nutricional, inclusive mediante a 
disponibilização, em local visível ao público, de 
sugestão de cardápio saudável aos trabalhadores. 

(C) oferecer, nos cardápios, duas porções de frutas e uma 
porção de legumes ou verduras nas refeições 
principais (almoço, jantar e ceia). 

(D) indicar, como responsável técnico, um profissional 
legalmente habilitado em nutrição ou em cursos 
relacionados à tecnologia de alimentos (biomedicina, 
engenharia de alimentos, farmácia, medicina 
veterinária e química).  

(E) emitir parecer técnico, para o Ministério do Trabalho, 
justificando a oferta de mais de três refeições ao dia. 

 

QUESTÃO 52 ______________________  
 
Certas recomendações para a proteção e a promoção da 
saúde e do bem-estar são universais. Em conformidade com 
o Guia Alimentar para a População Brasileira, em relação às 
orientações para a população, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Óleos, gorduras, sal e açúcar podem ser utilizados em 

pequenas quantidades, contribuindo para diversificar 
e tornar a alimentação mais saborosa e 
nutricionalmente balanceada. 

(B) O consumo de alimentos in natura ou minimamente 
processados, para praticantes de exercícios físicos, deve 
ser acrescido de suplementos, por causa do baixo aporto 
energético e de micronutrientes, que não atendem aos 
requisitos de uma alimentação balanceada. 

(C) Alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados e 
salgadinhos “de pacote”, refrigerantes e macarrão 
instantâneo, devem ser proibidos, uma vez que o 
consumo excessivo de calorias afeta de modo 
desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. 

(D) Sempre que possível, recomenda-se a retirada de 
leites de origem animal da alimentação de adultos, 
substituindo-os por leites vegetais ou isentos de 
lactose, em razão do aumento de intolerâncias e 
alergias alimentares na população brasileira. 

(E) Para a alimentação fora dos domicílios, é 
recomendável optar por fast foods graças ao rígidos 
critérios higiênico-sanitários que evitam 
contaminação física, química e biológica e, por 
conseguinte, doenças transmitidas por alimentos. 

 

QUESTÃO 53 _______________________  
 
A Resolução FNDE no 06/2020 dispõe a respeito do 
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 
básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE). No que tange aos cardápios elaborados pelo 
responsável técnico, nos termos da lei, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Legumes e verduras em conserva são permitidos 

desde que, no máximo, três vezes por mês. 
(B) Adaptações de cardápios somente serão permitidas 

para atender às especificidades culturais das 
comunidades indígenas e (ou) quilombolas. 

(C) A porção ofertada deve ser padronizada, tomando por 
base a média das necessidades nutricionais diárias de 
todos os estudantes atendidos. 

(D) Bebidas à base de frutas são consideradas substitutas 
à obrigatoriedade da oferta de frutas in natura ou 
minimamente processadas. 

(E) A oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de 
açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e 
bebidas para as crianças de até 3 anos de idade são 
proibidas. 

 

QUESTÃO 54 _______________________  
 
O participante do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), que tem caráter fiscalizador, permanente, 
deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, é o (a) 
 
(A) Entidade Executora (EEx). 
(B) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). 
(C) Conselho de Alimentação Escolar (CAE).  
(D) Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). 
(E) Unidade Executora (UEx). 

 

QUESTÃO 55 _______________________  
 
Os repasses financeiros para as escolas beneficiadas pelo 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) deverão ser 
utilizados para “a contratação de mão de obra para realização 
de reparos e (ou) pequenas ampliações, e cobertura de outras 
despesas, que favoreçam a manutenção, conservação e 
melhoria de suas instalações, bem como na aquisição de 
mobiliário escolar e na concretização de outras ações que 
concorram para a elevação do desempenho escolar”. Para o 
cumprimento dessas finalidades, qual é a data limite de 
utilização dos recursos financeiros? 
 
(A) 30 de dezembro do ano do repasse 
(B) 31 de dezembro do ano seguinte ao repasse 
(C) 31 de dezembro do ano do repasse 
(D) 30 de dezembro do ano seguinte ao repasse 
(E) 30 de junho do ano seguinte ao repasse 
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QUESTÃO 56 ______________________  
 
A Resolução RDC no 503/2021 dispõe acerca dos requisitos 
mínimos exigidos para a terapia de nutrição enteral (TNE). A 
respeito das competências do nutricionista na equipe 
multiprofissional de terapia nutricional (EMTN), assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Detectar, registrar e comunicar à EMTN e (ou) ao 

médico responsável pelo paciente as intercorrências 
de qualquer ordem técnica e (ou) administrativa. 

(B) Proceder ou assegurar a colocação da sonda 
oro/nasogástrica ou transpilórica. 

(C) Avaliar a formulação das prescrições médicas e 
dietéticas quanto à compatibilidade físico-química 
droga-nutriente e nutriente-nutriente. 

(D) Qualificar fornecedores e assegurar que a entrega dos 
insumos e da nutrição enteral (NE) industrializada 
seja acompanhada do certificado de análise emitido 
pelo fabricante. 

(E) Indicar e prescrever TNE. 
 

QUESTÃO 57 ______________________  
 
São candidatos à terapia nutrição enteral (TNE) os pacientes 
que não satisfazem suas necessidades nutricionais com a 
alimentação convencional, mas que possuam a função do 
trato intestinal parcial ou totalmente íntegra. Com relação à 
TNE, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A indicação da TNE deve ser precedida da avaliação 

nutricional do paciente, que deve ser repetida, no 
máximo, a cada 15 dias. 

(B) A TNE não pode substituir definitivamente a nutrição 
oral. 

(C) O objetivo da TNE, em curto prazo, é a manutenção 
do estado nutricional normal e a reabilitação do 
paciente em termos de recuperação física e social. 

(D) O preparo e o fracionamento das dosagens são de 
responsabilidade do nutricionista. 

(E) Qualquer alteração na prescrição dietética deve ser 
discutida com o nutricionista responsável por esta, 
que se reportará ao médico sempre que envolver a 
prescrição médica. 
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QUESTÃO 58 _______________________  
 
A respeito da Resolução CFN no 596/2017 do Conselho 
Federal de Nutricionistas, que dispõe acerca dos 
procedimentos de fiscalização e dos processos de infração 
movidos contra pessoas físicas, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O exercício de atividades privativas de nutricionista 

por pessoa física sem habilitação legal é considerado 
infração administrativa. 

(B) A pessoa física sem graduação em nutrição não está 
sujeita a julgamento e à aplicação de sanção na esfera 
administrativa e ética, então caberá aos Conselhos 
Regionais de Nutricionistas a devida apuração dos 
fatos e imediata aplicação de multa. 

(C) Os termos de visita serão lavrados tantos quantos 
sejam necessários para a apuração do fato, 
verificação de cumprimento de exigências, 
diligências ou instrução do processo de infração. 

(D) O termo de visita é indispensável para a lavratura do 
auto de infração de pessoa física em qualquer caso. 

(E) O termo de visita de pessoa física (TV/PF) deverá 
conter a informação de fixação do prazo para 
regularização das situações encontradas, estipulado 
em data fixa referente à próxima visita, a critério da 
Coordenação de Setor de Fiscalização, no caso de 
serem encontradas infrações relacionadas ao 
exercício profissional. 

 

QUESTÃO 59 _______________________  
 
No que se refere à Resolução CFN no 597/2017 do Conselho 
Federal de Nutricionistas, que dispõe a respeito dos 
procedimentos de fiscalização e dos processos de infração 
movidos contra pessoas jurídicas, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A pessoa jurídica com ramo de atividade ou objeto 

social na área de alimentação e nutrição humana ou 
que execute atividades nas áreas de alimentação e 
nutrição com inexistência de nutricionista será 
considerada infratora para fins de autuação. 

(B) O Termo de Visita de Pessoa Jurídica (TV/PJ) é 
documento firmado por agente de fiscalização para 
registrar a visita fiscal e possui objetivo de 
determinar a sanção a ser aplicada. 

(C) As visitas poderão ser realizadas mediante denúncia 
apenas se o denunciante estiver identificado, mesmo 
que existam elementos indicativos da irregularidade 
noticiada. 

(D) Os prazos fixados no termo de visita e no auto de 
infração para regularização ou apresentação de defesa 
poderão ser prorrogados por, no máximo, igual 
período, não havendo hipótese de prazos além deste 
previsto, mesmo após deliberação da Comissão de 
Fiscalização do Conselho Regional de Nutricionistas. 

(E) O infrator que praticar infração capitulada no mesmo 
dispositivo legal pelo qual foi sancionado 
anteriormente não será considerado reincidente se 
praticada em local diferente, sendo apenas 
sancionada multa de igual valor. 
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QUESTÃO 60 ______________________  
 
A Resolução CFN no 527/2013 dispõe quanto à Política 
Nacional de Fiscalização (PNF), bem como à estrutura, ao 
funcionamento e às atribuições dos setores de fiscalização no 
âmbito do Sistema Conselho Federal de Nutricionistas e 
Conselhos Regionais de Nutricionistas (Sistema CFN/CRN). 
Além disso, aprova a Política Nacional de Fiscalização 
implementada e executada em anexo da resolução. Tendo em 
vista o texto dessa resolução, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os CRN deverão dispor de um setor de fiscalização 

integrado por empregados designados para as funções 
de coordenação do setor de fiscalização, equipe de 
nutricionistas fiscais, apoio administrativo e apoio 
fiscal. 

(B) O planejamento das ações de fiscalização 
compreende a elaboração do plano de metas anual, o 
cronograma das atividades de fiscalização, o 
agendamento de visitas de fiscalização e técnicas, e a 
participação em atividades de interiorização e (ou) 
itinerantes. 

(C) A PNF possui como um dos objetivos específicos 
assegurar que as práticas de fiscalização sejam 
consonantes com os princípios que norteiam a missão 
definida em lei para as entidades que compõem o 
Sistema CFN/CRN. 

(D) Na consolidação do perfil da ação fiscalizadora, 
diretriz da PNF, descreve que a ação de fiscalização 
dos CRN deve ter como objetivo principal apenas o 
caráter fiscalizador, em todas as circunstâncias de 
atuação, e deve considerar a abordagem específica 
para cada um dos segmentos fiscalizados. 

(E) A atribuição de acompanhar e executar as normas 
reguladoras e regulamentares do Sistema CFN/CRN, 
mantendo-se sempre atualizado, é comum para as 
funções de coordenador do setor de fiscalização e de 
nutricionistas fiscais. 
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O R I E N T A Ç Õ E S  
 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 

P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 

 
A partir dos pressupostos direitos à saúde e à alimentação adequada e saudável, o Guia Alimentar para População 

Brasileira é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a 
população brasileira, configurando-se como instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional no SUS e também 
em outros setores. Considerando os múltiplos determinantes das práticas alimentares e a complexidade e os desafios que 
envolvem a conformação dos sistemas alimentares atuais, o guia alimentar contribui para o desenvolvimento de estratégias para a 
promoção e a realização do direito humano à alimentação adequada. 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.  

Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed., reimpr. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo, na  
norma-padrão da Língua Portuguesa, abordando o tema a seguir, “A abordagem do Guia Alimentar para População Brasileira na 
garantia à promoção da alimentação adequada no SUS”. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 
a) fundamentação da alimentação adequada no Sistema Único de Saúde (SUS); 
b) disposições gerais da Lei no 8.080/1990; e 
c) contribuição do guia para a garantia da segurança alimentar e nutricional disposta na Lei Orgânica de Segurança Alimentar 

e Nutricional (Losan). 
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