
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 4.ª REGIÃO  APLICAÇÃO: 2022 
 

CRN-4 NUTRICIONISTA FISCAL 1 
 

Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão‐resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão‐resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.  

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para os itens de 1 a 12. 
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Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados: 

— Isto é um assalto! 

Houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. 

Alguém, correndo, foi chamar o guarda. Um minuto depois, 

a rua inteira, atravancada, mas provida de admirável serviço 

de comunicação espontânea, sabia que se estava 

perpetrando um assalto ao banco. Mas que banco? Havia 

banco naquela rua? Evidente que sim, pois do contrário 

como poderia ser assaltado? 

— Um assalto! Um assalto! — a senhora continuava a 

exclamar, e quem não tinha escutado escutou, 

multiplicando a notícia. Aquela voz subindo do mar de 

barracas e legumes era como a própria sirena policial, 

documentando, por seu uivo, a ocorrência grave, que 

fatalmente se estaria consumando ali, na claridade do dia, 

sem que ninguém pudesse evitá-la. 

— Olha o assalto! Tem um assalto ali adiante! 

O ônibus na rua transversal parou para assuntar. 

Passageiros ergueram-se, puseram o nariz para fora. Não se 

via nada. O motorista desceu, desceu o trocador. Então os 

passageiros também acharam de bom alvitre abandonar o 

veículo, na ânsia de saber, que vem movendo o homem 

desde a idade da pedra até a idade do módulo lunar. 

Outros ônibus pararam, a rua entupiu. 

— Melhor. Todas as ruas estão bloqueadas. Assim eles não 

podem dar no pé. 

— É uma mulher que chefia o bando. 

— Já sei. A tal dondoca loura. 

— A loura assalta em São Paulo. Aqui é a morena. 

— Uma gorda. Está de metralhadora. Eu vi. 

Na confusão, circularam notícias diversas. Barracas 

derrubadas assinalavam o ímpeto da convulsão coletiva. Era 

preciso abrir caminho a todo custo. No rumo do assalto, 

para ver, e no rumo do contrário, para escapar. Que assalto 

era esse, dilatado no tempo, repetido, confuso? 

A senhora gorda apareceu, muito vermelha, 

protestando sempre: 

— É um assalto! Chuchu por aquele preço é um verdadeiro 

assalto! 

 
Carlos Drummond de Andrade. Assalto. In: 70 historinhas.  

Companhia das Letras, 2016 (com adaptações). 

Com relação às ideias do texto, julgue os itens  

de 1 a 3. 

 

1 O texto retrata a confusão causada em uma feira, em 

decorrência de um assalto a banco. 

2 A pergunta “Mas que banco?” (linha 7) foi feita pelo 

guarda chamado para atender a ocorrência, em explícita 

demonstração de desconfiança quanto à veracidade do 

relato. 

3 A principal reviravolta do texto é a descoberta de que a 

senhora gorda, mencionada no início do texto, era, na 

realidade, a assaltante, fato comprovado pela fala 

apresentada na linha 30. 

 _____________________________________________________  

A respeito da coesão textual e do sentido de termos 

empregados no texto, julgue os itens de 4 a 7. 

 

4 A palavra “rebuliço” (linha 3) significa o mesmo que 

tumulto. 

5 O trecho introduzido pela palavra “Então” (linha 20) 

expressa uma consequência, relacionada à atitude de o 

motorista e o trocador terem saído do ônibus. 

6 A forma pronominal em “evitá-la” (linha 16) retoma 

“claridade do dia” (linha 15). 

7 Se a vírgula após “saber” (linha 22) fosse retirada, os 

sentidos originais e a coesão do texto seriam 

prejudicados. 

 _____________________________________________________  

Acerca dos aspectos gramaticais do texto, julgue os itens  

de 8 a 12. 

 

8 O vocábulo “sirena” (linha 13) poderia ser corretamente 

trocado por sirene, sem alteração da coerência do texto. 

9 Na linha 20, para evitar a repetição do verbo “desceu” e, 

consequentemente, tornar o texto mais conciso, seria 

gramaticalmente correto reduzir o período “O motorista 

desceu, desceu o trocador.” a uma só oração, da 

seguinte forma: Desceu o motorista e o trocador. 

10 Na linha 31, o termo “notícias diversas” funciona como 

complemento do verbo “circularam”. 

11 O travessão na linha 17 marca a retomada do discurso 

da mesma personagem que anteriormente exclamou 

“Um assalto! Um assalto!” (linha 10). 

12 No texto, não há referente explícito para o pronome 

“eles” (linha 25). 
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Sendo 
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B , julgue os itens  

de 13 a 16. 
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1

.
2

A B  

14 =det 2det .B A  

15 = .AB BA  

16 Sorteando-se um elemento de A ao acaso, a 

probabilidade de que o elemento seja nulo é maior que 

45%. 

 _____________________________________________________  

Quanto aos anagramas da palavra EUFORIA, julgue os itens 

de 17 a 20.  

 

17 Podem ser formados 5.040 anagramas. 

18 
1

840
desses anagramas possui as letras FURIA juntas e 

nessa ordem. 

19 O número de anagramas que possuem as vogais e as 

consoantes juntas é um quadrado perfeito. 

20 Se se ordenar esses anagramas em ordem alfabética 

crescente, a palavra EUFORIA ocupará a posição de 

número 1.362. 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram‐se a cliques com o botão 

esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação de 

pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá‐la, acionando‐a 

apenas uma vez. Considere também que não haja restrições 

de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos 

programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos 

mencionados.  

 

No que se refere aos conceitos de hardware, ao sistema 

operacional Windows 10 e aos conceitos de redes de 

computadores, julgue os itens de 21 a 25. 

 

21 Um computador pessoal (PC) é composto por diversos 

dispositivos (placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, 

disco rígido, processador, entre outros). 

22 Os barramentos ISA, PCI e AGP são responsáveis pela 

ligação de dispositivos periféricos ao microcomputador. 

23 O botão , do Explorador de Arquivos do 

Windows 10, permite que o usuário encontre os 

arquivos alterados no último mês. 

24 As redes LANs, via de regra, possuem abrangência 

superior à das redes MANs. 

25 Uma rede do tipo cliente-servidor não permite o 

compartilhamento de recursos, tendo em vista que seu 

objetivo é fornecer uma conexão dedicada do cliente 

com o servidor. 
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Acerca do programa de navegação Microsoft Internet 

Explorer 11, do sítio de busca Google e de vírus, worms e 

outras pragas virtuais, julgue os itens de 26 a 30. 

 

26 No Internet Explorer 11, a tecnologia SmartScreen tem a 

função de verificar se há ameaças à segurança do 

usuário nos sites que ele visita e nos arquivos que são 

baixados. 

27 Pelo fato de o Internet Explorer 11 ser totalmente 

encapsulado, pela Microsoft, quanto à questão das 

alterações em sua estrutura e em suas funcionalidades, 

ele não permite a exclusão de sites específicos do 

histórico de navegação. 

28 O filtro SafeSearch, quando ativado no Google, permite 

que o usuário realize uma pesquisa, na web, sem ser 

identificado pelos provedores de Internet ou por outro 

mecanismo de rastreamento. 

29 Hoaxes são vírus que agem especificamente nas 

planilhas eletrônicas do Excel, alterando suas fórmulas 

e, em alguns casos, roubando seus dados. 

30 Um exemplo de programa que é instalado no 

computador do usuário para monitorar os seus hábitos 

é o spyware. 

 _____________________________________________________  

De acordo com a Lei Federal n.º 6.583/1978 e com a Lei  

Federal n.º 8.234/1991, julgue os itens de 31 a 35. 

 

31 Os membros dos Conselhos Regionais de Nutricionistas 

e seus respectivos suplentes terão mandato de quatro 

anos. 

32 Os membros dos Conselhos Regionais de Nutricionistas 

serão eleitos pelo sistema de eleição direta, por meio de 

voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais 

registrados. 

33 Na fixação da pena, não serão considerados os 

antecedentes profissionais do infrator, seu grau de 

culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as 

consequências da infração.  

34 A carteira de identidade profissional, emitida pelo 

Conselho Regional de Nutricionistas, não é considerada 

como instrumento hábil de identificação civil. 

35 É facultativa a participação de nutricionistas em equipes 

multidisciplinares destinadas a executar e a avaliar 

políticas relacionadas com alimentação e nutrição. 

 _____________________________________________________  

Segundo a Resolução CFN n.º 356/2004 e a Resolução  

CFN n.º 466/2010, julgue os itens de 36 a 38. 

 

36 Os Conselhos Regionais de Nutricionistas atuam como 

órgão julgador originário em processos administrativos 

e disciplinares relacionados com orientação, disciplina e 

fiscalização do exercício e das atividades profissionais 

nas áreas de alimentação e nutrição. 

37 A participação de conselheiros suplentes nas Comissões 

Permanentes de Tomada de Contas (CTC) e nas 

Comissões de Ética (CE) implicará direito à voz, mas não 

a voto. 

38 No ato do recebimento da carteira de identidade 

profissional definitiva, o profissional restituirá a 

provisória ao Conselho Regional de Nutricionistas. 

 _____________________________________________________  

Com base na Resolução CFN n.º 604/2018, julgue o  

item 39. 

 

39 A inscrição provisória será válida por 36 meses, 

prorrogáveis por igual período. 

 _____________________________________________________  

À luz da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item 40. 

 

40 Os fundos especiais e as demais entidades, controladas, 

direta ou indiretamente, pela Administração Pública, 

submetem-se à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

A respeito de macronutrientes e de micronutrientes, julgue 

os itens de 41 a 45. 

 

41 A digestão dos carboidratos começa, e predomina, no 

estômago, com a atividade do ácido clorídrico, e é 

finalizada no intestino. 

42 A proteína possui diversas conformidades nutricionais, 

podendo ser primária, secundária, terciária ou 

quaternária. Quanto menor for a sua conformação, mais 

fácil será a ação enzimática.  

43 A proteína vegetal não precisa ser desnaturada para ser 

absorvida. Já a proteína animal precisa passar pelo 

processo de desnaturação, com ação do ácido clorídrico, 

para mudar sua estrutura e ser absorvida. 

44 O consumo de alimentos refinados e de açúcar pode 

levar à deficiência e ao desequilíbrio da microbiota 

intestinal, diminuindo a produção das vitaminas B5, B6, 

B9 e B12 e da biotina. A deficiência do complexo B causa 

alterações no metabolismo energético e distúrbios de 

comportamento, como, por exemplo, ansiedade, 

estresse psicológico e estresse físico. Portanto, nesse 

caso, é necessário suplementar todo o complexo B, uma 

vez que eles agem em sinergia.  

45 A vitamina D possui diversas funções no organismo, tais 

como: homeostase e mineralização óssea; secreção de 

insulina; modulação hormonal; entre outras.  

 _____________________________________________________  

Acerca da saúde nos ciclos da vida, julgue os itens 46 e 47. 

 

46 Na fase escolar, entre sete e dez anos de idade, a criança 

pode ter maior seletividade alimentar, dando 

preferência aos carboidratos simples (doces e 

farináceos) e diminuindo o consumo de frutas e vegetais. 

47 A sarcopenia é uma síndrome de fragilidade na 

capacidade funcional que acomete somente os idosos. 

Ela consiste na perda progressiva e generalizada da força 

e da massa muscular, devido ao envelhecimento. A 

partir dos quarenta anos de idade, ocorre a perda de 5% 

da massa muscular a cada década, com declínio mais 

rápido após 65 anos de idade. 

 _____________________________________________________  

Com relação à hipertensão arterial, julgue o item 48. 

 

48 O portador de hipertensão arterial, mesmo sendo 

submetido à terapia medicamentosa, precisa ter uma 

alimentação hipossódica e praticar atividade física 

regular; caso consuma álcool, deve fazê-lo com 

moderação. 

No que se refere à nutrição em alimentação coletiva, julgue 

os itens de 49 a 51. 

 

49 A doença transmitida por alimentos (DTA) é uma 

síndrome originada pela ingestão de alimentos, ou de 

água, que contenham agentes etiológicos (biológicos, 

físicos, toxinas ou substâncias químicas) em quantidades 

tais que afetem a saúde da população. Intolerâncias e 

alergias de hipersensibilidade individuais a 

determinados alimentos são exemplos de DTA. 

50 As instalações físicas (piso, parede e teto) de uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) devem 

possuir revestimentos antiderrapantes, permeáveis e 

laváveis. Além disso, devem ser mantidas sempre 

íntegras, conservadas e sem rachaduras ou vazamentos. 

51 Os manipuladores de alimentos da UAN são 

comprovadamente capacitados em higiene pessoal, 

manipulação higiênica dos alimentos e DTA. Sendo 

assim, eles devem estar cientes de que a RDC n.º 216 

veda o uso de adornos pessoais e de maquiagem, cabelo 

solto, unhas grandes, qualquer tipo de esmaltação e 

barba, para que não haja contato destes com os 

alimentos. 

 _____________________________________________________  

De acordo com as políticas e os programas de alimentação e 

nutrição, julgue os itens de 52 a 55. 

 

52 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

oferece alimentação escolar e ações de educação 

alimentar a estudantes de todas as etapas da educação 

pública e particular. 

53 Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram 

criados pelo Ministério da Saúde para apoiar a atenção 

primária (prevenção e promoção à saúde) das famílias 

no Brasil. Eles são compostos por equipes 

multiprofissionais, que atendem, de forma integrada, 

tanto na Unidade de Saúde quanto em visitas 

domiciliares.  

54 A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

não se posiciona a respeito do aleitamento materno. 

Essa Política é especializada somente na promoção de 

estratégias nutricionais e de segurança alimentar para 

adultos e idosos.   

55 O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

consiste em um sistema de informação cujo objetivo é 

conferir a necessária racionalidade como base de 

decisões nas ações de alimentação e nutrição e de 

promoção da saúde, atuando, exclusivamente, na esfera 

de governo estadual. 

 _____________________________________________________  
Conforme a Portaria MS n.º 1.428/1993 e a Resolução Anvisa 
RDC n.º 275/2002, julgue os itens 56 e 57. 
 
56 Considera-se como inspeção especial a exigida por um 

determinado evento, que teve como consequência um 
agravo ao consumidor e(ou) ao trabalhador, com vistas 
a determinar e a intervir na causa dos efeitos prejudiciais 
à saúde humana. 

57 Os procedimentos da inspeção não estão adstritos ao 
manual de inspeção.  
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Segundo a Resolução CFN n.º 527/2013, a Resolução  

CFN n.º 596/2017 e a Resolução CFN n.º 599/2018, julgue os 
itens de 58 a 63. 
 

58 Os Conselhos Regionais de Nutricionistas deverão dispor 
de um setor de fiscalização, sob a supervisão da 
respectiva Comissão de Fiscalização, composto apenas 

por nutricionistas fiscais, dispensando-se o apoio de 
informática e o apoio administrativo. 

59 O cronograma de atividades de cada fiscal deverá 

prever, no mínimo, duas visitas fiscais, não se admitindo 
as variáveis relacionadas às diversidades regionais. 

60 Deverá ser destinado ao fiscal, a cada semana, pelo 

menos um dia de trabalho nas atividades internas, 
relacionadas às ações de fiscalização na sede do 
Conselho Regional de Nutricionistas ou nas respectivas 

delegacias. 
61 É vedado ao nutricionista manifestar publicamente 

posições depreciativas ou difamatórias sobre a conduta 

ou a atuação de nutricionistas ou de outros profissionais. 
62 É facultado ao nutricionista delegar suas funções e 

responsabilidades privativas a pessoas não habilitadas, 

exceto quando sejam de sua confiança. 
63 Em havendo manifestação ou defesa do autuado, esta 

será submetida a parecer da assessoria jurídica,  

dando-se conhecimento ao interessado do resultado da 
análise e da decisão do Plenário do Conselho Regional de 
Nutricionistas. 

 _____________________________________________________  
À luz da Resolução CFN n.º 465/2010, da Resolução  
CFN n.º 576/2016 e da Resolução CFN n.º 600/2018, julgue os 
itens de 64 a 67. 
 
64 Poderá ser responsável técnico do Programa de 

Alimentação Escolar (PAE) o nutricionista habilitado e 
regularmente inscrito no Conselho Regional de 
Nutricionistas que for contratado pela entidade 
executora como pessoa física. 

65 O Conselho Regional de Nutricionistas fará a análise e 
emitirá a declaração para a assunção de 
responsabilidade técnica pelo PAE, que fará parte da 
documentação para cadastro no Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

66 A responsabilidade técnica constitui atribuição 
concedida pelo Conselho Regional de Nutricionistas ao 
nutricionista habilitado. Na hipótese de 
descumprimento de suas obrigações, os profissionais 
estarão sujeitos apenas a sanções de natureza cível e 
penal. 

67 A compatibilidade do tempo despendido para o acesso 
aos locais de trabalho constitui um dos critérios para que 
o Conselho Regional de Nutricionistas conceda e anote a 
responsabilidade técnica. 

 _____________________________________________________  

Conforme a Resolução CFN n.º 666/2020, a Resolução  

CFN n.º 679/2021, a Resolução CFN n.º 680/2021 e a 

Resolução CFN n.º 703/2021, julgue os itens de 68 a 72. 

 

68 O Cadastro Nacional de Nutricionistas para  

Teleconsulta (e-Nutricionista) é facultativo aos 

profissionais, para a realização de serviços de forma 

telepresencial. 

69 É vedado ao nutricionista o exercício de práticas 

integrativas e complementares em saúde (PICS). 

70 A prescrição de plantas medicinais in natura e de drogas 

vegetais, na forma de infusão, decocção e maceração em 

água, é permitida apenas ao nutricionista que possua 

título de especialista nessa área. 

71 A Certidão de Registro de Atestado de Capacidade 

Técnica de Pessoa Jurídica confere à pessoa jurídica 

prestadora dos serviços a prerrogativa de participar de 

licitações, promovidas em todo o território nacional, 

apresentando-a como prova de qualificação  

técnico-operacional. 

72 A Certidão de Registro de Atestado de Capacidade 

Técnica servirá apenas para o Atestado de Capacidade 

Técnica de Pessoa Jurídica. 

 _____________________________________________________  

Considerando o teor da Lei Federal n.º 8.080/1990 e da  

Lei Federal n.º 11.346/2006, julgue os itens de 73 a 77. 

 

73 A assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica, encontra-se prevista no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

74 A participação da comunidade constitui um princípio 

implícito do SUS. 

75 A coordenação do sistema de informação de saúde é de 

competência exclusiva da União, não podendo ser 

delegada aos estados, ao Distrito Federal ou aos 

municípios. 

76 Deverão ser criadas Comissões Permanentes de 

integração entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino profissional e superior. 

77 O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA) será constituído, privativamente, 

pelos ministros de Estado e pelos secretários especiais 

responsáveis pelas pastas afetas à consecução da 

segurança alimentar e nutricional. 

 _____________________________________________________  

Com base na Resolução RDC Anvisa n.º 216/2004, na 

Resolução RDC Anvisa n.º 502/2021 e na Resolução RDC 

Anvisa n.º 503/2021, julgue os itens de 78 a 80. 

 

78 Enquanto o esgoto deve estar localizado na área 

externa, a caixa de gordura pode estar localizada na área 

interna do local de preparação e armazenamento de 

alimentos. 

79 A manipulação da nutrição enteral (NE) deve ser 

realizada com técnica asséptica, seguindo os 

procedimentos escritos e validados. 

80 A instituição de longa permanência para idosos deve 

possuir um responsável técnico (RT) pelo serviço, que 

responderá pela instituição junto à autoridade sanitária 

local. 

https://enutricionista.cfn.org.br/application/enutri/index
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