
 
 

VESTIBULINHO ETEC 2º SEMESTRE 2018 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – GESTÃO DE UNIDADES E ALIMENTAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 – GESTÃO DE UNIDADES E ALIMENTAÇÃO EM NUTRIÇÃO –  

 
Nome do(a) candidato(a):  ________________________________________ Nº de inscrição: _________ 
 
Prezado(a) candidato(a), 
 
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame. 
1. Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste. 
2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas. 
3. Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar 

este local, levar consigo este caderno de questões. 
4. Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Definitiva. Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos 

corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente. 
5. Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no 

local em que há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”. 
6. Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível. 
7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado. 
8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos. 
9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho. 
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de 

Respostas Intermediária, que se encontra na última página deste caderno de questões. 
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha 

de Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de 

Respostas Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída. 
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e 

cheio, conforme o exemplo a seguir:  
 
14. Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Definitiva, na sua carteira. Ao término 

da prova, você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Definitiva, devidamente 
assinada, ao Fiscal. 

15. Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone 
celular (o qual deverá permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não, 
nas dependências do prédio onde o Exame será realizado), radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, 
lenço, gorro, máscara, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova. 

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo Vestibulinho, bem como a desobediência às exigências 
registradas na Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a desclassificação do candidato. 

17. Será desclassificado do Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2º semestre de 2018, o candidato que: 
• Não comparecer ao Exame na data determinada; 
• Chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30min; 
• Realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto 

nos §§4º e 5º do artigo 14 da Portaria CEETEPS-GDS nº 2103, de 19 de abril de 2018; 
• Não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §4º e §5º do 

artigo 14 da Portaria CEETEPS-GDS nº 2103, de 19 de abril de 2018; 
• Retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de 

Respostas Definitiva; 
• Utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e 

apontamentos durante a realização do exame; 
• Retirar-se do prédio em definitivo, antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo; 
• Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido 

durante a realização do Exame; 
• Retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva; 
• Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame; 
• Não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame; 
• Realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros 

candidatos durante o período das provas; 
• Realizar a prova fora do local determinado pela Etec/Extensão de Etec; 
• Zerar na prova teste. 

  

A  B    D  E 

Gabarito oficial 
Será divulgado a partir das 14 horas do dia 26/06/2018, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br 
 

Resultado 
Divulgação da lista de classificação geral dia 16/07/2018, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br 
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QUESTÃO 1 
Relacionando as palavras abaixo as competências inerentes ao administrador, assinale a 
alternativa que as lacunas são preenchidas de forma correta: 

A - PLANEJAMENTO 

B - ORGANIZAÇÃO 

C - DIREÇÃO  

I _________________; Determinação dos objetivos gerais da empresa e dos objetivos 
específicos (o que fazer, de que maneira, quando fazer e quem fazer e quem fazer). 

II ________________; Agrupamento das atividades necessárias para realizar objetivos e 
planos e distribuição destas atividades em departamentos apropriados, estabelecendo uma 
composição harmônica dos recursos materiais e humanos. 

III ________________; fazer com que os colaboradores executem o que foi planejado, 
utilizando a motivação como mola propulsora das ações. 

A) I-A, II-B, III-C 

B) I-B, II-A, III-C 

C) I-C, II-B, III-A 

D) I-C, II-A, III-B 

E) I-A, II-C, III-B 

 

QUESTÃO 2 
Assinale a alternativa correta: 

A) As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são definidas como um conjunto de normas e 
procedimentos necessários para garantir os valores nutricionais da refeição. As BPF 
devem estar associadas a outros tipos de sistemas de controle de qualidade do valor 
nutricional.  

B) As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são definidas como um conjunto de normas e 
procedimentos necessários para garantir a redução de sobras de alimentos. As BPF 
devem estar associadas a outros tipos de sistemas de controle de reaproveitamento de 
sobras limpas. 

C) As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são definidas como um conjunto de normas e 
procedimentos necessários para garantir a qualidade de custo da refeição. As BPF 
devem estar associadas a outros tipos de sistemas de controle de custo e programa de 
capacitação continuada de todos os envolvidos no processo produtivo de alimentos 

D) As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são definidas como um conjunto de normas e 
procedimentos necessários para garantir a qualidade sensorial das refeições. As BPF 
devem estar associadas a outros tipos de sistemas de controle de qualidade como, 
testes de aceitação de alimentos e programa de capacitação continuada de todos os 
envolvidos no processo produtivo de alimentos. 

E) As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são definidas como um conjunto de normas e 
procedimentos necessários para garantir a qualidade sanitária dos alimentos. As BPF 
devem estar associadas a outros tipos de sistemas de controle de qualidade como, 
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e programa de capacitação 
continuada de todos os envolvidos no processo produtivo de alimentos. 
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QUESTÃO 3 
Com relação à produção de alimento seguro e doenças transmitidas por alimentos (DTA), 
assinale a opção correta: 

A) O leite humano não precisa ser pasteurizado quando as etapas de coleta foram 
seguidas adequadamente. 

B) As sobras de alimentos preparados em uma unidade podem sempre ser 
reaproveitadas para o dia seguinte. 

C) O manual de boas práticas garante a produção de alimento seguro em qualquer 
ambiente de produção de alimentos. 

D) O tempo entre o preparo de uma refeição e o momento do consumo e a estocagem do 
alimento em temperatura adequada são considerados pontos críticos de controle na 
produção de alimentos. 

E) São permitidas baixas e médias concentrações de microrganismos patogênicos como 
em alimentos por não apresentarem risco para o consumidor. Só as grandes 
concentrações é que causam preocupação. 

 
QUESTÃO 4 
Assinale a alternativa que indica as formas de avaliar o desempenho dos colaboradores de um 
Serviço de Alimentação. 

A) Assiduidade, pontualidade, disciplina, objetividade, e expressão corporal. 

B) Assiduidade, pontualidade, disciplina, iniciativa, proatividade e produtividade. 

C) Assiduidade, pontualidade, estética, higiene, pessoal e espontaneidade. 

D) Absenteísmo, higiene, organização, criatividade e honestidade. 

E) Absenteísmo, estética, iniciativa, criatividade e produtividade. 

 
QUESTÃO 5 
De acordo com a CVS 5/2013, em relação ao controle de saúde dos funcionários, analise as 
afirmativas: 

I. O uso da luva descartável de borracha, látex ou plástico não é permitido em 
procedimento que envolva calor, como cozimento e fritura e também, quando 
se usam máquinas de moagem, tritura, mistura ou outros equipamentos que 
acarretem riscos de acidentes.  

II. Luvas de malha de aço devem ser utilizadas durante o corte e desossa de 
carnes. Luvas térmicas devem ser utilizadas em situações de calor intenso, 
como cozimento em fornos e devem estar conservadas e limpas.  

III. Luva descartável de borracha, látex ou plástico é obrigatória na manipulação 
de produtos saneantes para higienização de equipamentos e utensílios, 
higienização de contentores de lixo e limpeza de sanitários. 

    Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

A) Somente III 

B) I e III 

C) II e III  

D) Somente a II 

E) I e II 

 

  



 
 

VESTIBULINHO ETEC 2º SEMESTRE 2018 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – GESTÃO DE UNIDADES E ALIMENTAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

QUESTÃO 6 
Qual dos itens abaixo é uma obrigatoriedade na RDC 216/2004, da Anvisa: 

A) As instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estar supridas de produtos 
destinados à higiene pessoal tais como papel higiênico, sabonete líquido inodoro 
antiséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico e toalhas de papel não 
reciclado ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos.  

B)  Os coletores dos resíduos devem ser dotados de tampa e acionados com contato 
manual. 

C) Os lavatórios devem ser exclusivos para a higiene de mãos e utensílios nas áreas de 
manipulação. 

D) O uso de luvas deve substituir os utensílios adequados para a manipulação de 
alimentos. 

E) As máscaras descartáveis devem ser utilizadas em todas as etapas de manipulação e 
trocadas a cada 30 minutos se seu uso for escolhido. 

 

QUESTÃO 7 
As áreas e setores de uma unidade de produção de refeições possuem finalidades e 
instalações específicas e devem atender a legislação em vigor.  

Analise as afirmativas: 

I. Área de Pré-preparo de carnes, aves e peixes deve ser equipada com mesa inoxidável 
com cubas e pontos de água, serra fita e gancheira. 

II. Recepção de matéria-prima é um local para verificação do peso e/ou da quantidade. 

III. Área de Pré-preparo e preparação é onde ocorre higienização, fracionamento e 
preparo prévio de alimentos que serão preparados ou preparo de alimentos que não 
sofrerão processo de cocção. 

IV. Área de Pré-preparo e preparação é especifica para cada tipo de serviço, não segue 
regra básica, pode ser independente da área de recepção. 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

A) I, III e IV 

B) II, III e IV 

C) II e IV 

D) I e III  

E) I, II e III 
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QUESTÃO 8 
O planejamento das compras é o ato de prever todo o material necessário. É a ferramenta para 
administrar as relações entre os recursos disponíveis e os necessários no futuro. O desperdício 
gera prejuízos financeiro, e, portanto, é primordial a atenção aos fatores determinantes para a 
efetivação da aquisição dos materiais. São considerados ao planejar a compra: 

I – Verificação dos fornecedores por proximidade, qualidade da matéria-prima, condições de 
pagamento, preço entre outros. 

II – Determinação por compras diárias, semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com o tipo 
de gênero alimentício (in natura, semipreparado ou preparado), espaço em estoque, 
localização dos centros de abastecimento, recursos financeiros e o próprio sistema de compras 
– se é centralizado ou descentralizado. 

III- O número total de clientes e o número diário de refeições são condições básicas para 
calculo de quantidades de gêneros alimentícios a serem adquiridos, bem como todos os itens 
relacionados a alimentação. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

A) I e II 

B) II e III  

C) I e III 

D) II  

E) I, II e III 

 
QUESTÃO 9 
As empresas que optam por aderir ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), devem 
assegurar aos colaboradores uma alimentação equilibrada, que deve incluir uma porção de 
frutas e uma porção de legumes ou de verduras nas refeições principais, e uma porção de 
frutas nas refeições menores. O PAT tem por objetivo melhorar as condições nutricionais dos 
trabalhadores, com repercussões positivas na qualidade de vida, na redução de acidentes de 
trabalho e no aumento da produtividade. De acordo com seus conhecimentos em nutrição, qual 
é a importância de oferecer aos trabalhadores frutas, verduras e legumes? 

A) Devem-se oferecer FVL (frutas, verduras e legumes), pois, não apenas para os 
trabalhadores, mas também para qualquer indivíduo, esses alimentos são fontes de 
vitaminas e minerais, além de intermediar funções no metabolismo do trabalhador, e 
auxiliar na absorção de de vários outros nutrientes, já que possuem alto teor de fibras. 

B) Devem-se oferecer FVL (frutas, verduras e legumes) para favorecer o metabolismo do 
trabalhador, pois ele gasta muita energia, vinda dos principais nutrientes desses 
alimentos, e necessita de uma dieta reforçada. 

C) As frutas, verduras e legumes favorecem o raciocínio, porem não devem ser 
consumidas após as refeições. 

D) As frutas, verduras e legumes devem ser ministradas aos trabalhadores várias vezes 
ao dia, pois são mais importantes que os tubérculos e cereais. 

E) Devem-se oferecer FVL (frutas, verduras e legumes), pois, não apenas para os 
trabalhadores, mas também para qualquer indivíduo, esses alimentos são fontes de 
proteínas, além de intermediar funções no metabolismo do trabalhador, e auxiliar na 
absorção de vários outros nutrientes. 
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QUESTÃO 10 
Analisando as instalações de uma UAN, assinale a alternativa CORRETA: 

A) O documento que determina os fluxos de matéria-prima, recursos humanos e 
equipamentos, considerando cruzamentos e interferências para permitir melhor 
funcionamento e produtividade, prevenindo acidentes e risco de contaminação que 
possam ocasionar problemas de saúde e doenças transmitidas por alimentos 
produzidos na unidade chama-se escala de folga. 

B) Em um restaurante institucional a planta física corresponde ao conjunto de ornamentos 
vegetais existentes no salão / refeitório. 

C) As instalações de uma unidade de produção de refeições devem possibilitar que a 
posição dos equipamentos utilizados nos processos seja compatível à postura 
adequada dos funcionários que trabalham nele. 

D) As relações das pessoas com o ambiente em que atuam não devem ser consideradas, 
pois o local é exclusivamente ambiente de trabalho, não havendo, assim, risco de 
acidentes de trabalho em uma UAN. 

E) O leiaute de uma UAN é a forma como os equipamentos estão dispostos nas diversas 
áreas e setores não é importante para a execução do trabalho. 

 
QUESTÃO 11 
Considere as seguintes características: 
Doença Botulismo clássico: toxinose causada pela ingestão de neurotoxinas pré ‑formadas no 
alimento contaminado. Botulismo infantil: toxinfecção causada pela ingestão de esporos que 
germinam no trato intestinal, por crianças com menos de 1 ano de idade. 

Principais sintomas Náuseas; visão dupla; pupilas fixas e dilatadas; dificuldade para falar e 
engolir; boca, garganta e língua secas; dor de garganta; cansaço; perda de coordenação dos 
músculos; falência respiratória. Podem ocorrer, ainda, dores abdominais, diarreia ou 
constipação e vômito, dependendo do tipo de toxina formado. Causa, sobretudo, incapacidade 
respiratória e obstrução das vias aéreas. 

Período médio de incubação: Algumas horas ou até dias após o consumo do alimento 
contaminado. 

Alimentos já envolvidos em surtos: Conservas vegetais caseiras, mel, pescados. 

Severidade: Alta 

Medidas de controle:Tratamento térmico (>80ºC por 10 minutos); acidificação de conservas (pH 
<4,5) 

Qual das bactérias abaixo provocam doenças com essas características: 

A) Staphylococcus aureus 
B) Listeria monocytogenes 
C) Bacillus cereus 
D) Clostridium perfringens tipo A 
E) Clostridium botulinum 
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QUESTÃO 12 
Em relação ao PAT (LEI 6321/76) – Programa de Alimentação do Trabalhador analise as 
afirmativas: 

I. As empresas beneficiárias do PAT podem utilizar serviços próprios de preparação de 
refeições ou contratar empresas que forneçam ou prestem serviços de alimentação 
coletiva. 

II. É proibido distribuir cestas de alimentos. 

III. Para garantir o cumprimento das normas nutricionais do PAT, as empresas que 
fornecem as refeições ou prestam serviços de alimentação coletiva devem contratar 
nutricionistas como responsáveis técnicos. 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

A) I e II 

B) Somente I 

C) Somente II 

D) II e III 

E) I e III 

 

QUESTÃO 13 
Dos fatores que interferem na gestão financeira dos serviços de alimentação, qual é o que mais 
afeta o custo? 

A) Política de compras 

B) Qualidade da matéria prima 

C) Logística 

D) Padrão, tipo de cardápio e produtividade da mão de obra. 

E) Valor nutricional das refeições. 

 

QUESTÃO 14 
Considerando a seguinte não conformidade em um Serviço de Alimentação “Parede com 
sujidades visíveis.” Assinale a alternativa que indique a sequência correta de ordem de plano 
de ação, e os colaboradores correspondentes 

Plano de Ação 
1- Aumentar a frequência da higienização  
2 - Higienizar as paredes  
3- Realizar novo treinamento dos colaboradores responsáveis 
 
Colaboradores responsáveis pela ação 
I- Auxiliar de serviços gerais 
II -Responsável técnico 
III- Estoquista  
 

A) 1-I, 2-III, 3-I 

B) 2-I,1-I, 3-II 

C) 3-III, 2-II, 2-I 

D) 2-I, 1-I, 3-II 

E) 3-II, 2-II, 2-I 
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QUESTÃO 15 
Em relação às carnes e preparo para consumo, assinale a afirmativa CORRETA: 

A) Durante a cocção das carnes ocorre encolhimento das fibras musculares e 
consequentemente a perda de sucos, sendo que a perda será maior quanto 
maior a temperatura empregada durante a cocção. 

B) Para amaciar a carne, podemos utilizar amaciantes naturais como a bromelina, 
encontrada no abacaxi, que penetra até 10 cm, utilizada em peças de carne. 

C) A carne preparada em calor seco perde algumas substâncias extrativas que lhe 
dão sabor e requer mais temperos do que a carne preparada em calor úmido.  

D) Temperaturas entre 65ºC a 70ºC são indicadoras de que a carne está 
malpassada. 

E) Os amaciantes comerciais podem ser utilizados associados ao sal e demais 
temperos, na proporção de 10% do peso da carne. 

 
QUESTÃO 16 
O tipo de calor empregado no preparo deve estar de acordo com o tipo de ave, garantindo uma 
preparação final de melhor qualidade.  

Dentre as afirmativas, assinale a CORRETA na associação de idade da ave e tipo de cocção: 

A) O ideal é utilizar aves mais gordas na preparação pelo método fritura em 
imersão.  

B) Em preparação de forno (calor seco) é melhor utilizar aves magras. 

C) O calor úmido é empregado para aves abatidas com mais idade que 
necessitam de cozimento longo e lento para amaciar o tecido conjuntivo.  

D) Aves abatidas com mais idade são ideais para preparações rápidas como 
grelhados.  

E) Aves novas são ótimas para o preparo em calor úmido, como sopas e 
ensopados. 

 
QUESTÃO 17 
Os pescados possuem determinadas características peculiares.  

Assinale a afirmativa CORRETA sobre suas características e o pescado: 

A) Possui concha lisa de cor preta azulada, encontrando-se aderido às pedras, a 
carne é laranja com toques de preto, são características do siri. 

B) De corpo alongado com tentáculos ao redor da boca, possui uma bolsa de tinta no 
interior do seu corpo que pode ser utilizada na preparação de risotos e para colorir 
massas são características da lula. 

C) Seu habitat é o mangue, carapaça de várias cores, sendo a alaranjada e vermelha 
as cores mais comuns, são características do marisco. 

D) Possui concha lisa de cor cinza escuro, encontrando-se aderido às pedras, a 
carne é laranja com toques de preto, são características do vôngole. 

E) De corpo alongado com tentáculos ao redor da boca, possui uma bolsa de tinta no 
interior do seu corpo que pode ser utilizada na preparação de risotos e para colorir 
massas são características do mexilhão. 
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QUESTÃO 18 
Em relação à qualidade da carne suína, assinale a alternativa CORRETA: 

A)  O manejo do animal e o regime de alimentação empregado podem interferir na cor do 
produto. 

B) Carne de boa qualidade apresenta cor rosa claro, textura bem firme, fina e elástica. 

C) A qualidade química, com determinação de proteínas, lipídios, colesterol e ácidos 
graxos é primordial nos produtos para consumo do mercado externo. 

D) É defeito na qualidade da carne apresentar-se pálida, flácida e com umidade 
exagerada. 

E) Deve ser descartada quando apresentar granulações (bolinhas brancas e duras), mais 
conhecida como “canjiquinha”. 

 
QUESTÃO 19 
Os pratos prontos e os alimentos perecíveis expostos para o consumo ou em espera para a 
distribuição devem permanecer protegidos de contaminações e sob controle de temperatura e 
tempo, segundo os seguintes critérios e parâmetros: 

A) Alimentos quentes em temperaturas abaixo de 60ºC, por no máximo por 4 horas; 
alimentos frios a até 5ºC por no máximo 2 horas, exceto preparações com pescados 
e carnes cruas. 

B) Alimentos quentes em temperaturas acima de 65ºC, por no máximo por 6 horas; 
alimentos frios a até 10ºC por no máximo 6 horas, exceto preparações com 
pescados e carnes cruas. 

C) Alimentos quentes em temperaturas superiores a 60ºC, por no máximo por 6 horas; 
alimentos frios em até 10ºC por no máximo 4 horas, exceto preparações com 
pescados e carnes cruas. 

D) Alimentos quentes em temperaturas acima de 65ºC, por no máximo por 4 horas; 
alimentos frios a até 2ºC por no máximo 2 horas, exceto preparações com pescados 
e carnes cruas. 

E) Alimentos quentes em temperaturas acima de 70ºC, por no máximo por 6 horas; 
alimentos frios a até 21ºC por no máximo 4 horas, exceto preparações com 
pescados e carnes cruas. 

 
QUESTÃO 20 
Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014, alimentos minimamente 
processados são:  

A) Aqueles que estão na base da pirâmide alimentar, composta por cereais, 
leguminosas e fibras, e devem ser consumidos em pelo menos duas refeições 
diárias. 

B) Aqueles que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não 
comestíveis ou indesejáveis, e não envolvem agregação de sal, açúcar, óleos, 
gorduras ou outras substâncias ao alimento original.  

C) Os mesmos que alimentos in natura, obtidos diretamente de plantas ou de animais 
e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza.  

D) Produtos derivados diretamente de alimentos, reconhecidos como versões dos 
alimentos originais, cujo processo visa torná-los duráveis e mais agradáveis ao 
paladar.  

E) Aqueles que sofreram técnicas de manufatura como extrusão, moldagem e pré-
processamento por fritura ou cozimento.  
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QUESTÃO 21 
Tradicionalmente os carboidratos são classificados de acordo com sua composição química 
como simples ou complexos de acordo de com o tamanho das moléculas São polissacarídeos 
e/ou classificados como carboidratos complexos: 

A) fubá, açúcar, glicose e batata;  

B) açúcar, mel, bala e refrigerante; 

C) mandioca, pão, bala, biscoito recheado;  

D) batata, pão, macarrão e farinha de trigo. 

E) batata, pão, bala, biscoito recheado 

 
QUESTÃO 22 
As gorduras monoinsaturadas são ácidos graxos que apresentam apenas uma dupla ligação 
em sua molécula. Este tipo de gordura é considerado benéfica, pois ajuda a reduzir os níveis 
de colesterol ruim (LDL, sigla de lipoproteína de baixa densidade) no sangue. A modificação 
oxidativa ocorrida com este tipo de colesterol apresenta um significativo papel no 
desenvolvimento de arteriosclerose. As alterações na alimentação que levam ao aumento da 
resistência da LDL em oxidar, reduzem o risco do surgimento dessa afecção. No entanto, tanto 
o ácido graxo monoinsaturado como o ácido graxo poliinsaturado auxiliam na redução da taxa 
de colesterol sanguíneo, quando há a substituição do ácido. São exemplos de alimentos ricos 
em gordura monoinsaturada: 

A) bacon e manteiga 
B)  gordura de coco e do chocolate   
C) azeite e óleo de canola          
D) óleo de soja e manteiga 
E) margarina e manteiga 

 
QUESTÃO 23 
Proteínas são moléculas grandes com muitas funções metabólicas e estruturais. Associe os 
diferentes tipos de proteínas (coluna da esquerda) às respectivas funções nos organismos 
(coluna da direita).  
1. Actina 
2. Amilase 
3. Hemoglobina 
4. Glucagon 

(  ) Proteína catalisadora 
(  ) Proteína reguladora 
(  ) Proteína estrutural 
(  ) Proteína transportadora 

 

A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é: 

A) 2 –4 – 1 – 3       

B)  3 – 2 – 4 – 1      

C)  2 – 3 – 1 – 4 

D) 2 – 4 – 3 – 1     

E) 4 – 3 –1 – 2 

 
  

https://www.infoescola.com/bioquimica/acidos-graxos/
https://www.infoescola.com/doencas/arteriosclerose/
https://www.infoescola.com/nutricao/gordura-poliinsaturada/
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QUESTÃO 24 
Alimentos com Proteínas de alto valor biológico, contém todos os aminoácidos que são 
essenciais. São classificados como alimentos com proteína de alto valor biológico: 

A) mamão, abacate e frango 
B) soja, grão de bico e carne bovina 
C) soja, feijão e peixe 
D) peixe, carne suína e lentilha 
E) carne bovina, peixe e frango 

 
QUESTÃO 25 
O nosso organismo consegue produzir grande parte das substâncias de que necessita, a partir 
da transformação química dos nutrientes que ingerimos com a alimentação. Mas existem 
outras substâncias nutritivas que não são produzidas pelo nosso organismo, sendo necessário 
obtê-las prontas no alimento. Associe as funções, de forma geral, dos nutrientes no organismo 
(coluna da esquerda) aos respectivos nutrientes (coluna da direita).  
 
Quais as funções, de forma geral, dos nutrientes no organismo? Relacione: 
1- Proteínas                               (      ) Fornecimento mais eficaz e rápido de energia 
2- Lipídeos                                 (      ) Construção de células e tecidos 
3- Vitaminas e Minerais              (      ) Reguladora dos processos orgânicos 
4- Carboidratos                          (      ) Mais concentrada fonte de energia 

 

A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é: 

A) 4 - 3 - 2 - 1       
B) 4 - 1 - 3 - 2 
C) 1 - 2 - 3 - 4 
D) 2 - 3 -1 - 4 
E) 3 - 2 -1 – 4 

 

QUESTÃO 26 
Para servir salada de rúcula, com porção 35 g, para 100 pessoas, considerando IPC (=índice 
de parte comestível ou FC = fator de correção) do produto como 1,12, será necessário comprar 
um peso bruto equivalente a: 

A) 4,92 kg de rúcula 

B) 3,84 kg de rúcula 

C) 2,86 kg de rúcula  

D)  3,92 kg de rúcula 

E) 1,05 kg de rúcula 
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QUESTÃO 27 
O Indicador de Rendimento de Mão-de-obra (IRD) pode ser avaliado em função do tempo 
previsto para o preparo e distribuição de uma refeição (em minutos) segundo Gandra e 
colaboradores, utilizando os parâmetros abaixo: 

 IRD = Nº de empregados x jornada de trabalho x 60 

                                 Nº de refeições servidas por dia 

Assim, pergunta-se: qual o IRD de uma UAN com 25 empregados, com jornada de trabalho de 
8h/dia, com 1200 refeições/dia? 

A) 7,85 minutos/refeição 

B) 12,00 minutos/refeição 

C)  9,87 minutos/refeição 

D)  6,58 minutos/refeição 

E) 10,00 minutos/refeição 

 

QUESTÃO 28 
Assinale a alternativa que compreende o conjunto de vitaminas lipossolúveis: 

A) Vitaminas A, B, C e D 
B) Vitaminas A, B, D e E  
C) Vitaminas, A, D, E e K  
D) Vitaminas A, C, E e K 
E) Vitaminas C, D, E e K 

 

QUESTÃO 29 
O Índice de Conversão ou Fator de Cocção (IC) é utilizado para obtenção do Índice de 
rendimento ou perdas do alimento ao final da cocção. 

Para calcular o IC é necessário conhecer:  

A) Peso bruto e peso líquido do alimento. 

B) Peso cozido e peso cru do alimento. 

C) Peso líquido e peso cru do alimento. 

D) Peso bruto e peso cozido do alimento. 

E) Peso líquido e peso bruto do alimento. 

 
QUESTÃO 30 
Complete as lacunas com a melhor opção de palavra (respectivamente) e assinale a alternativa 
correta. 
I - _________ estuda as diversas etapas que percorrem um alimento, desde a sua introdução 
no organismo até a sua eliminação e as consequências para o organismo. 
II - _________ processo voluntário e consciente pelo qual o ser humano obtém produtos para o 
seu consumo que consiste na ação de receber alimentos. 
III - ________ qualquer substância que, introduzida no sangue, nutre, repara as perdas e 
fornece energia e calor ao organismo. 
IV - ________ toda substância química que introduzida no organismo exercerá a função de 
nutrição. 
V - _________ a ciência e a arte de alimentar adequadamente pessoas e coletividades sadias 
ou enfermas. 
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A) Dietética, alimento, nutriente, alimentação e nutrição. 

B) Nutrição, alimentação, alimento, nutriente, dietética. 

C) Dietética, alimentação, alimento, nutriente e nutrição. 

D) Alimentação, nutrição, alimento, alimentação e dietética. 

E) Nutrição, alimento, nutriente, alimentação e dietética. 
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VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 – GESTÃO DE UNIDADES E ALIMENTAÇÃO EM NUTRIÇÃO – 

 
 

FOLHA DE RESPOSTAS INTERMEDIÁRIAS 
 

Nome do(a) candidato(a): _________________________________________________ Nº de inscrição: ________ 
 
Prezado(a) candidato(a), 
 
1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas assinaladas para esta 

Folha de Respostas Intermediária. 
2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir: 

 
 

3. Não deixe questões em branco. 
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão. 
5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas nesta Folha de Respostas Intermediária para a 

Folha de Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 

 

 

 

 

A  B    D  E 


