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Edital de Abertura de Inscrições nº 001-2019

15 de Março de 2020

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
30 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
10. Certifique-se de que este caderno contém _____
sala a sua substituição.
Boa prova!

Nome do Candidato

Nº do Documento
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 06.
Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos

em 2024, segundo a consultoria.
§ 7 MarketsAndMarkets. A taxa de crescimento
anual prevista é de 16,6%, o que deve fazer o
faturamento saltar 118% de 2018 a 2024. A principal
aplicação da tecnologia nesse período é para
segurança pública, como já acontece no Rio de
Janeiro.
Fonte

(adaptada):

https://exame.abril.com.br/tecnologia/site-usa-inteligencia-artificial-para-converter-

§ 1 Um novo site chamado aiportraits.com
transforma suas fotos em retratos artísticos antigos.
Antes de você tentar converter a sua imagem, a
página deixa claro que não guarda ou comercializa
os dados de usuários.
§ 2 O AI Portraits foi feito com base em uma
tecnologia desenvolvida por pesquisadores do MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachussets) junto
com a IBM, que tem a plataforma de inteligência
artificial que chama de Watson.
§ 3 Essa nova aplicação não apenas adiciona
características peculiares de pinturas de época com
base nas feições da sua foto, mas utiliza um 6
conceito de inteligência artificial, chamado rede
generativa adversa, para criar do zero novos
detalhes de imagens. Com isso, fotos de diferentes
estilos irão gerar resultados distintos.
§ 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos e
outro para a modificação das imagens. O algoritmo
do site foi treinado com 45 mil imagens de pintura a
óleo tinta e aquarela.
§ 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site. A questão
da privacidade ganhou evidência nas últimas
semanas em razão de termos confusos de uso e
gestão de dados do aplicativo russo FaceApp, que
mostra sua aparência com diferentes visuais,
inclusive como idoso. A empresa esclareceu que
apaga os dados de usuários após 48 horas, que os
dados não são enviados à Rússia e que não
comercializa informações para terceiros. Mas até
chegar a esse ponto o app já tinha virado alvo de
investigação do governo dos Estados Unidos,
preocupado com outro caso de influência
internacional em eleições presidenciais, como o
ocorrido em razão do compartilhamento indevido de
dados de aplicativos do Facebook com uma empresa
de marketing político chamada Cambridge Analytica.
§ 6 Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google. Logo, a tendência global, que requer
algoritmos de inteligência artificial para funcionar,
tem faturamento estimado em 7 bilhões de dólares
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fotos-em-retratos-antigos/

Questão 01
"Um novo site chamado aiportraits.com transforma
suas fotos em retratos artísticos antigos". (§ 1)
O sujeito da oração pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Sujeito Indeterminado.
Oração sem Sujeito.
Sujeito Oculto ou Elíptico.
Sujeito Simples.
Sujeito Composto.
Questão 02

Assinale a alternativa em que a frase está pontuada
INCORRETAMENTE.
a) § 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos
outro para a modificação das imagens.
b) § 7 A taxa de crescimento anual prevista é de
16,6%, o que deve fazer o faturamento saltar
118% de 2018 a 2024.
c) § 3 Com isso, fotos de diferentes estilos irão gerar
resultados distintos.
d) § 4 O algoritmo do site foi treinado com 45 mil
imagens de pintura a óleo tinta e aquarela.
e) § 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site.
Questão 03
Qual dessas frases não poderia intitular o texto
considerando o assunto abordado?
a) Pesquisadores desenvolvem App de Inteligência
Artificial para reconhecimento artificial
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b) Privacidade,
inteligência
especial
e
reconhecimento facial
c) O crescimento da industria de reconhecimento
facial é uma tendência global
d) Países estão preocupados com o mercado de
reconhecimento facial e a proteção de dados
e) Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos
Questão 04
"Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google." (§. 6)
No que diz respeito aos termos da oração, o trecho
em negrito corresponde a um:
a)
b)
c)
d)
e)

Aposto.
Adjunto adverbial.
Complemento nominal.
Adjunto adnominal.
Agente da passiva.
Questão 05

Logo, a tendência global, que requer 18 algoritmos
de inteligência artificial para funcionar, tem
faturamento estimado em 7 bilhões de dólares em
2024, segundo a consultoria. (§ 6)
A palavra em negrito pode ser classificada como
uma:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção causal.
Conjunção concessiva.
Conjunção conclusiva.
Conjunção aditiva.
Conjunção adversativa.
Questão 06

A desinência nominal da palavra servidores (§ 5)
seria:
a)
b)
c)
d)
e)

Não há desinência nominal na palavra.
es.
serv.
dores.
ser.
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Questão 07
Acerca do emprego da crase, julgue as frases
abaixo.
I - Por não ter carro, Pedro precisou vir à pé.
II - Espero que você fique bem à vontade nessa
reunião.
III - O casal pediu bife à Oswaldo Aranha.
Estão CORRETAS as seguintes proposições.
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
II e III.
III.
II.
I, II e III.
Questão 08

"Frases felizes...Frases encantadas... Ó festa dos
ouvidos! Sempre há tolices muito bem ornadas...
Como há pacóvios bem vestidos."
(Mario Quintana).
A palavra "pacóvios" pode ser substituída sem
prejuízo para o sentido da frase por:
a)
b)
c)
d)
e)

Ignorantes.
Indelicados.
Dissimulados.
Arrogantes.
Cruéis.
Questão 09

Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

excessão - ancioso - subcídio - paralizado.
ascenção - quis - jeito - emponderamento
licensa - descanço - estender - chuchu
asterisco - encomodar - mexer - sobrancelha
xingar - beje - cambito - perturbar
Questão 10

Assinale a frase que em o pronome é empregado de
maneira INCORRETA.
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a)
b)
c)
d)
e)

Já tenho dinheiro para eu comprar aquela casa.
Aquele presente era para mim.
Vocês saíram antes de mim?
Ainda faltam dez dias para mim ir ao show.
Vou comprar aquela blusa para mim.

Conhecimentos Específicos
Questão 11
A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno
complexo representado por um conjunto de fatores
de risco cardiovascular usualmente relacionados à
deposição central de gordura e à resistência à
insulina. Em relação ao Tratamento Nutricional para
pacientes com síndrome metabólica. Assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Recomenda-se, sempre que possível, dar
preferência aos alimentos integrais.
b) Os temperos naturais como salsa, cebolinha e
ervas aromáticas são recomendados em vez de
condimentos industrializados.
c) O açúcar de mesa ou produtos contendo açúcar
(fonte de frutose) podem eventualmente ser
ingerido no contexto de um plano alimentar
saudável.
d) Devem ser evitados os alimentos processados
como
embutidos,
conservas,
enlatados,
defumados e salgados de pacotes tipo snacks.
e) É recomendado o consumo de fibras em 5g a
10g/dia sob a forma de hortaliças, leguminosas,
grãos integrais e frutas, pois fornecem minerais,
vitaminas e outros nutrientes essenciais para uma
dieta saudável.
Questão 12
As DRIs são valores de referência de ingestão de
nutrientes que devem ser utilizados para planejar e
avaliar dietas para pessoas saudáveis. Quanto a
esses valores de referências, julgue as alternativas a
baixo e a seguir assinale a alternativa CORRETA:
I. EAR é o nível de ingestão dietética diária que é
suficiente para atender as necessidades de um
nutriente de praticamente todos (97 a 98%) os
indivíduos saudáveis de um determinado grupo de
mesmo gênero e estágio de vida.
II.RDA é um valor de ingestão diária de um nutriente
que se estima que supra a necessidade de metade
(50%) dos indivíduos saudáveis.
III. AI é utilizada quando não há dados suficientes
para a determinação da RDA. Baseia-se em níveis
NUTRICIONISTA (SAÚDE)

de ingestão ajustados experimentalmente ou em
aproximações da ingestão observada de nutrientes
de um grupo de indivíduos aparentemente saudável.
IV. UL é o valor mais alto de ingestão diária
continuada de um nutriente que aparentemente não
oferece nenhum efeito adverso à saúde. O UL é um
nível de ingestão recomendado.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e III estão corretas.
Apenas III está correta.
Apenas I e IV estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.
Questão 13

O planejamento físico-funcional da UAN é um
trabalho de natureza abrangente e complexa, pois
inclui o dimensionamento e planejamento dos
diferentes setores. Quanto ao planejamento é
INCORRETO afirmar que:
a) O abastecimento de gás em UAN pode ser feito
de duas formas: convencional, utilizando cilindros
com capacidade de 45 e 90 kg, ou a granel,
dispensando a utilização e movimentação de
cilindros e usando tanques de grande capacidade.
b) Os plugues e tomadas devem ser identificados
com a voltagem (110 e 220V) para evitar a
danificação dos equipamentos.
c) UANs de pequeno porte podem produzir até 1.000
refeições por dia.
d) A participação do nutricionista no planejamento
físico-funcional das UAN está prevista na
legislação. De acordo com a Lei 8.234/91.
e) As tomadas devem ser protegidas, especialmente
durante a higienização do ambiente, para evitar
choques e outros acidentes.
Questão 14
As diretrizes que integram a PNAN (Política Nacional
de Alimentação e Nutrição) indicam as linhas de
ações para o alcance do seu propósito, capazes de
modificar os determinantes de saúde e promover a
saúde da população. Sendo consolidadas em:
a) Universalidade de acesso, Integralidade de
assistência,
Divulgação
de
informações,
Utilização
da
epidemiologia
para
o
estabelecimento de prioridades, Participação da
comunidade, Vigilância Alimentar e Nutricional
Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição.
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b) Promoção da Alimentação Adequada e Saudável,
Vigilância Alimentar e Nutricional, Gestão das
Ações de Alimentação e Nutrição, Participação e
Controle Social, Desenvolvimento Sustentável,
Direito à alimentação escolar, Cooperação e
articulação para a Segurança Alimentar e
Nutricional.
c) Organização da Atenção Nutricional, Promoção
da Alimentação Adequada e Saudável, Vigilância
Alimentar e Nutricional, Gestão das Ações de
Alimentação e Nutrição, Participação e Controle
Social, Qualificação da Força de Trabalho,
Controle e Regulação dos Alimentos, Pesquisa,
Inovação e Conhecimento em Alimentação e
Nutrição, Cooperação e articulação para a
Segurança Alimentar e Nutricional.
d) Alimentação
Saudável
e
Adequada,
Universalização, Participação social, Educação
Alimentar
e
Nutricional
Desenvolvimento
Sustentável, Direito à alimentação escolar,
Pesquisa, Inovação e Conhecimento em
Alimentação e Nutrição.
e) Organização da Atenção Nutricional, Promoção
da Alimentação Adequada e Saudável, Vigilância
Alimentar e Nutricional, Participação e Controle
Social,
Utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, Cooperação e
articulação para a Segurança Alimentar e
Nutricional.
Questão 15
A Técnica Dietética é a sistematização e o estudo
dos procedimentos para tornar possível a utilização
dos alimentos visando a preservação do valor
nutritivo e á obtenção dos caracteres sensoriais
desejados. Quanto aos processos básicos de
cocção. Julgue as alternativas abaixo,sendo V
(verdadeiro) e F (falso). Em seguida assinale a
alternativa CORRETA:
(__) Calor úmido: Ocorre Através de líquido quente
ou vapor.
(__) Cocção à vapor: Ocorre no método de
cozimento onde a ação é a desidratação do
alimento. Pode ser aplicada com ou sem gordura.
(__) Calor seco: Consiste em cozinhar o alimento no
vapor, pode ser realizado sem pressão ou sob
pressão.
(__) Fervuras em ebulição: consiste em cozinhar os
alimentos em água abundante, a uma temperatura
de 100º C. Ex: caldos, batatas, leguminosas, massas
e legumes.
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a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F, V.
F, V, V, F.
V, F, V, V.
V, F, F, V.
V, V, V, F.
Questão 16

A Avaliação Nutricional completa envolve quatro
parâmetros, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Avaliação Clínica.
Exames Laboratoriais.
Inquérito Alimentar.
Antropometria.
Guia Alimentar.
Questão 17

Em relação às dietas criadas/modificadas, cada uma
com características próprias e para cada tipo de
enfermidade, julgue as alternativas a baixo e a seguir
assinale a alternativa CORRETA:
I.As dietas Hipoproteicas são recomendadas para
pacientes com insuficiência renal e cirrose hepática.
II.As dietas Hiperproteicas não são recomendadas
para pacientes que sofreram traumas graves, como
queimaduras. Pois as proteínas ajudam na
renovação das células.
III.As dietas Hipossódicas são recomendadas para
pacientes com pressão alta, problemas cardíacos e
com retenção de líquidos.
IV.As dietas Hiperlipídicas são recomendadas para
pacientes obesos e com problemas de colesterol.
Pois é composta de pouca gordura.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas I está correta.
Apenas I e III estão corretas.
I, II, e III estão corretas.
Apenas III está correta.
Questão 18

Sobre os Objetivos do SUS (Sistema Único de
Saúde). Julgue as alternativas a baixo, em seguida
assinale a alternativa CORRETA:
I.A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
II.A formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social, a
observância do disposto no §1º do artigo 2º da lei
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8080/90.
III.A assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e
das atividades preventivas.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.
Questão 19

b)
c)
d)
e)

Apenas II está correta.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
I, II e III estão corretas.
Questão 21

O método de avaliação Dietética no qual é realizado
um questionário que permite obter estimativa de
ingestão usual, que consistem em uma lista de
alimentos ou grupos de alimentos, para qual o
entrevistado (autoadministrado) ou o entrevistador
deve anotar a freqüência em que os alimentos são
consumidos em unidades de tempo, é:

Para os alimentos que forem submetidos à fritura,
além dos controles estabelecidos para um
tratamento térmico, deve-se instituir medidas que
garantam que o óleo e a gordura utilizados não
constituam uma fonte de contaminação química do
alimento preparado. De acordo do a Resolução da
ANVISA, RDC 2016/04. Os óleos e gorduras
utilizados devem ser aquecidos a temperaturas não
superiores a:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Quanto a Composição nutricional do plano alimentar
indicado para indivíduos com Diabetes Mellitus.
Assinale a alternativa CORRETA.

150°C.
100°C.
200°C.
160°C.
180°C.
Questão 20

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) é parte da
vigilância em saúde e foi instituída no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) pela Lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, em seu artigo 6º. Sobre o
VAN. Julgue as afirmativas a baixo, e a seguir
assinale a alternativa CORRETA:
I.Os primeiros marcos legais que apoiaram as ações
de VAN nos serviços de saúde foram elaborados na
década de 1990.
II.A Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(Pnan) tem a VAN como uma de suas diretrizes,
apontando-a como essencial para a atenção
nutricional no SUS.
III.Em 2001, a VAN foi incluída na agenda de
compromissos das famílias participantes do
Programa Nacional de Renda Mínima, vinculado à
Saúde (Bolsa Alimentação).
a) Apenas I está correta.
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QFA (Questionário de Freqüência Alimentar).
Dados de Ingestão Dietética.
Histórico Alimentar.
Registro Alimentar.
Recordatório 24hs.
Questão 22

a) A ingestão diária recomendada de carboidrato é
de 65% a 70%, não inferior a 130 g por dia.
b) A ingestão de fibra alimentar deve ser no mínimo
de 14 g/1.000 kcal, e para DM2: 30 a 50 g/dia.
c) A Ingestão diária recomendada de colesterol
diário é de > 300mg/dia.
d) A ingestão diária recomendada de proteína é de
10 a 12% do VET.
e) A Ingestão diária recomendada de gordura total é
de 30 a 35% do VET.
Questão 23
A Dietoterapia consiste no uso de alimentos para
tratar e prevenir doenças, para melhorar o
desempenho do organismo. Para a saúde do corpo
algumas dietas foram criadas/modificadas, cada uma
com características próprias e para cada tipo de
enfermidade. Em relação as modificações de
consistência das dietas, relacione as colunas abaixo,
e logo após assinale a alternativa CORRETA:
( 1 ) Dieta Normal
( 2 ) Dieta Pastosa
( 3 ) Dieta Líquida
( 4 ) Dieta Branda
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(__) Trabalha também com pacientes com
dificuldade de deglutição. Está dividida em duas
categorias:- Claras: chás, sucos e caldos Completas: vitaminas, sucos densos e mingau.
(__) Esta dieta é utilizada para pacientes que já não
podem ou não conseguem mastigar os alimentos,
devido a doenças e traumas, ou que têm problemas
com a deglutição. Também é utilizada nos
pós-cirúrgicos.
(__) Nesta dieta é preciso substituir alimentos duros
e resistentes por moles e macios, pois ela é usada
como transição para a dieta normal.
(__) Pessoas não enfermas e que não apresentam
sintomas ou quadro clínico específicos para alguma
restrição fazem uso dessa dieta. Trata-se de uma
alimentação comum, de cinco a seis refeições diárias
balanceadas.
a)
b)
c)
d)
e)

3, 2, 4, 1.
2, 3, 4, 1.
2, 3, 1, 4.
3, 4, 2, 1.
3, 1, 2, 4.
Questão 24

Em relação à Atuação do Nutricionista em
Programas de Alimentação. Assinale a alternativa
INCORRETA de acordo com as atividades que o
nutricionista desempenha no Programa de
Alimentação Escolar (PNAE).
a) Análise de valor nutritivo, garantindo o
atendimento às determinações legais de oferta de
nutrientes.
b) Programação de quantidade de produtos a serem
adquiridos.
c) Supervisão dos cardápios, preparo correto da
merenda e a manutenção a segurança higiênica e
sanitária.
d) Planejamento de Cardápio.
e) Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos
dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e
dietéticos.
Questão 25
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN) tem como propósito:
a) A melhoria das condições de alimentação,
Nutrição e saúde da população brasileira.
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b) Participação e Controle Social e o fortalecimento
da autonomia dos indivíduos.
c) Organização da Atenção Nutricional, Promoção
da Alimentação Adequada e Saudável.
d) O respeito à diversidade e à cultura alimentar.
e) A Alimentação como elemento de humanização
das práticas de saúde.
Questão 26
Relacione as Vitaminas Lipossolúveis com suas
respectivas funções e depois assinale a alternativa
CORRETA:
( 1 ) Vitamina A
( 2 ) Vitamina D
( 3 ) Vitamina K
( 4 ) Vitamina E
(__) Síntese de Fatores de Coagulação.
(__) Mineralização Óssea.
(__) Antioxidante.
(__) Atua no crescimento, na visão, na integridade
estrutural e funcional dos epitélios e no processo de
reprodução.
a)
b)
c)
d)
e)

3, 4, 2, 1.
4, 3, 2, 1.
4, 2, 3, 1.
3, 2, 4, 1.
3, 4, 1, 2.
Questão 27

A Resolução da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) - RDC 216, de 15 de setembro
de 2004, dispõe sobre Regulamento Técnico de
Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Como
base nessa resolução, julgue as alternativas abaixo,
em seguida assinale a alternativa CORRETA.
(__)Os
POP
(Procedimento
Operacional
Padronizado) necessários nas unidades de serviços
de alimentação são: limpeza das instalações,
equipamentos e móveis, controle de vetores e
pragas, limpeza do reservatório de água e higiene e
saúde dos manipuladores.
(__)Os serviços de alimentação devem dispor de
Manual de Boas Práticas e de Procedimentos
Operacionais Padronizados. Esses documentos
devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos
e disponíveis à autoridade sanitária, quando
requerido.
(__)O Manual de Boas Práticas é um documento que
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descreve passo-a-passo como executar as tarefas
no estabelecimento. É como uma receita de bolo,
que deve ser seguida rigorosamente, para que tudo
vá bem. Destacam as etapas da tarefa, os
responsáveis por fazê-la, os materiais necessários e
a freqüência em que deve ser feita.
(__)O POP é um documento que descreve o trabalho
executado no estabelecimento e a forma correta de
fazê-lo. Nele, pode-se ter informações gerais sobre
como é feita a limpeza, o controle de pragas, da
água utilizada, os procedimentos de higiene e
controle de saúde dos funcionários, o treinamento de
funcionários, o que fazer com o lixo e como garantir
a produção de alimentos seguros e saudáveis.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, F, V.
V, V, F, F.
F, V, V, F.
V, V, V, V.
F, V, F, V.
Questão 28

São Princípios do SUS (Sistema Único de Saúde),
EXCETO:
a) Universalidade.
b) Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.
c) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde.
d) Desenvolvimento Sustentável.
e) Preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.
Questão 29
O IMC (Índice de Massa Corporal) é um indicador
que utiliza a fórmula peso dividido pela altura (m) ao
quadrado. O valor obtido é comparado com valores
de referência, utilizando-se ponto de corte. É usado
para diagnosticar excesso de peso, pois foi
comprovada sua alta correlação com adiposidade.

classificação da OMS, a partir do IMC, Maria tem:
a)
b)
c)
d)
e)

Excesso de peso.
Baixo peso.
Peso normal.
Obesidade grau I.
Obesidade grau II.
Questão 30

Com relação à definição de Educação Alimentar
Nutricional (EAN). Assinale a alternativa CORRETA.
a) A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é o
campo do conhecimento e de prática permanente,
disciplinar, setorial e multiprofissional que visa
promover a prática autônoma e voluntária de
hábitos alimentares saudáveis.
b) A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é o
campo do conhecimento e de prática
transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional
que visa promover a prática autônoma e
involuntária de hábitos alimentares saudáveis.
c) A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é o
campo do conhecimento e de prática contínua,
transdisciplinar, multissetorial e multiprofissional
que visa promover a prática autônoma e
voluntária de hábitos alimentares saudáveis.
d) A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é o
campo do conhecimento e de prática contínua e
permanente, transdisciplinar, intersetorial e
uniprofissional que visa promover a prática
autônoma e voluntária de hábitos alimentares
saudáveis.
e) A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é o
campo do conhecimento e de prática contínua e
permanente, transdisciplinar, intersetorial e
multiprofissional que visa promover a prática
autônoma e voluntária de hábitos alimentares
saudáveis.

Maria tem 1,63 m de altura e 66 Kg. Segundo a
NUTRICIONISTA (SAÚDE)

8

