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Cargo: NUTRICIONISTA 

Tópico: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

     

Questão 
Resposta 
Original 

Justificativa 
Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito mudado 

para: 

02 E 

De acordo com a bibliografia recomendada para o referido 
concurso (Krause) a questão do cálcio ao é abordada 
como distúrbio nutricional que afeta o desenvolvimento da 
criança. Além disso, a deficiência de cálcio na saúde 
óssea está associada também à ingestão da vitamina D, o 
que não estaria contemplada na resposta. 

INDEFERIDO  

06 D 

O método de conservação conhecido como apertização 
possui sua ação antimicrobiana pelo uso do calor, onde 
são utilizadas altas temperaturas para eliminar patógenos. 
Já a defumação, apesar de usar o calor, possui ação 
antimicrobiana devido à presença de alguns compostos na 
fumaça, como ácido metílico, aldeídos e cetonas que 
apresentam função antisséptica, logo o princípio da 
conservação está na fumaça, sendo o calor apenas um 
método para geração da fumaça. 

INDEFERIDO  

07 A 

Objetivo nutricional é diferente do objetivo dietético. O 
objetivo nutricional refere-se à escolha do melhor método 
de preparo do alimento de forma a minimizar as perdas de 
nutrientes (por exemplo, cozinhar legumes no vapor). Já 
os objetivos dietéticos referem-se à adequação do método 
de preparo às necessidades dietéticas do comensal (por 
exemplo, comida pastosa para bebês). 

INDEFERIDO  

09 B 
O PAT e o PNAE são diretrizes fundamentais para o 
fornecimento de refeições para trabalhadores e escolares 

INDEFERIDO  
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(crianças), respectivamente. De forma a oferecer o mínimo 
necessário de nutrientes para este público. 

19 B 

Devido à ausência de resposta correta que contemple a 
distribuição correta de macronutrientes de acordo com a 
recomendação da OMS, a banca deferiu o pedido de 
recurso, anulando a questão. 

ANULADA  

20 C 
Apesar do guia abordar a questão da atividade física, a 
mesma não está incluída nos 10 passos para uma 
alimentação saudável. 

INDEFERIDO  

 


