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A Coleção Forças Armadas - Nutrição é o melhor e mais completo preparató-

rio voltado para a capacitação e aprovação de nutricionistas em concursos presta-

dos para integrar as Forças Armadas. Elaborada a partir de uma metodologia que 

julgamos ser a mais apropriada ao estudo direcionado para as provas em Nutrição, 

com os seguintes recursos:

✓   Teoria esquematizada de todos os assuntos;

✓   Questões comentadas alternativa por alternativa (incluindo as falsas); 

✓   Quadros, tabelas e esquemas didáticos;

✓   Novo projeto gráfico para evidencias as alternativas corretas

✓   Questões categorizadas por grau de dificuldade, de acordo com o modelo 

a seguir:

Elaborado por professoras com sólida formação acadêmica em Nutrição, a 

presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que em nossa 

avaliação otimizam o estudo, contribuindo assim para a obtenção de altas perfor-

mances nas provas objetiva e específica na Nutrição. 
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Editor
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01. (CSM – MARINHA – 2013) 
Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) 
nas afirmativas abaixo, com relação 
às leis da Nutrição desenvolvidas 
por Pedro Escudero, assinalando, a 
seguir, a opção correta.

( ) A lei da Adequação afirma que 
uma dieta deve ser adequada ao 
indivíduo, levando-se em conside-
ração os fatores que interferem no 
cálculo dessa dieta e o estado fisio-
lógico do indivíduo, mas não a cole-
tividade como um todo.
( ) A lei da Quantidade afirma que 
a dieta deve fornecer ao indivíduo 
a quantidade de alimentos neces-
sária ao funcionamento do organis-
mo e à preservação da saúde.
( ) A lei da Harmonia explica o 
equilíbrio existente entre a quanti-
dade de Cálcio e Fósforo e a de Só-
dio e Potássio, bem como de outros 
nutrientes dentro do valor calórico 
total.
( ) A lei da Qualidade afirma que 
a dieta deve fornecer ao indivíduo 
a qualidade dos nutrientes neces-
sários ao organismo, sem levar em 
consideração o grau de maturação 
e conservação dos alimentos.
( ) Somente as leis da Adequação 
e da Harmonia são consideradas 

universais, pois são aplicáveis, sem 
exceção, a indivíduos enfermos ou 
sãos.

 Ⓐ V - V - F - F - V
 Ⓑ F - V - V - F - F
 Ⓒ F - V - V - V - F
 Ⓓ V - F - F - V - V
 Ⓔ V - F - V - F - V

. GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: por sua atualidade e im-
portância, é interessante revisar as 
quatro leis da alimentação saudá-
vel definidas por Pedro Escudero 
(1937).
ASSERTIVA I: FALSA. Pois a lei da 
Adequação afirma que a alimenta-
ção está subordinada às necessida-
des do organismo e deve respeitar 
características sociais, econômicas 
culturais, fisiológicas, entre outras.
ASSERTIVA II: VERDADEIRA. Pois 
a lei da Quantidade considera que a 
quantidade de alimentos deve ser 
suficiente para cobrir as necessidades 
energéticas diárias do organismo.
ASSERTIVA III: VERDADEIRA. Pois 
de acordo com a lei da Harmonia, 
a quantidade dos alimentos deve 
respeitar a proporcionalidade entre 
seus nutrientes.

FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO
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ASSERTIVA IV: FALSA, pois a lei da 
Qualidade preconiza que a alimen-
tação deve incluir todos os nutrien-
tes necessários ao adequado fun-
cionamento do organismo, obtidos 
com a inclusão de todos os grupos 
alimentares.
ASSERTIVA V: FALSA, pois a ali-
mentação normal deve ser quan-
titativamente suficiente, qualita-
tivamente completa, harmoniosa 
em seus componentes e adequada 
à sua finalidade e ao organismo a 
que se destina.

 Resposta: B.

02. (EsFCEx – EXÉRCITO – 2015) 
A alimentação saudável deve conter 
em quantidade suficiente (recomen-
dada) e de maneira mais completa:

 Ⓐ energia, proteína, ácidos graxos 
essenciais, vitaminas e minerais.

 Ⓑ proteína, energia, ácidos graxos 
essenciais, fitoquímicos e líquidos.

 Ⓒ energia, proteína, líquidos, vita-
minas e minerais e manter o peso.

 Ⓓ energia, proteína, ácidos graxos 
essenciais, vitaminas e minerais e 
líquidos.

 Ⓔ energia, proteína, ácidos graxos 
essenciais, líquidos e atividade físi-
ca regular.

GRAU DE DIFICULDADE

ALTERNATIVA A: INCORRETA. 
Assim como os demais nutrientes 
em indivíduos saudáveis, um ade-
quado consumo hídrico é essencial 
para a homeostase e a manutenção 
da saúde.
ALTERNATIVA B: INCORRETA. Fi-
toquímicos são elementos químicos, 
não nutrientes, de origem vegetal, e 
que apresentam atividade biológica.
ALTERNATIVA C: INCORRETA. A 
manutenção de peso configura um 
complemento ao consumo de nu-
trientes estabelecidos em um pa-
drão alimentar saudável.
ALTERNATIVA D: CORRETA. Os 
nutrientes são as substâncias que 
constituem os alimentos e se divi-
dem em: macronutrientes (carboi-
dratos, proteínas e lipídios) e micro-
nutrientes (vitaminas e minerais) e 
para um correto metabolismo des-
ses nutrientes, um consumo hídrico 
adequado é imprescindível.
ALTERNATIVA E: INCORRETA. A 
atividade física, no âmbito de com-
portamentos para uma vida saudá-
vel, é uma ação complementar à 
alimentação saudável.

03. (CSM – MARINHA – 2012) 
Frutas, legumes e verduras são ricos 
em vitaminas, minerais e fibras e 
devem estar presentes diariamente 
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nas refeições, pois contribuem para 
a proteção à saúde e para a dimi-
nuição do risco de desenvolvimen-
to de várias doenças. Sobre o con-
sumo desses grupos, o Ministério 
da Saúde orienta:

 Ⓐ 03 porções de frutas.
 Ⓑ 04 porções de legumes e verduras.
 Ⓒ 05 porções de frutas.
 Ⓓ 05 porções de legumes e verduras.
 Ⓔ 08 porções de legumes e verduras.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Para responder a esta 
questão, é necessário conhecimen-
to prévio sobre as diretrizes ali-
mentares oficiais para a população 
brasileira.
O Ministério da Saúde orienta o 
consumo de 3 porções de frutas, 3 
porções de verduras e legumes e 1 
porção de leguminosas (feijões) por 
dia. A recomendação é que 55% a 
75% da energia diária provenham 
de frutas, legumes e verduras, ce-
reais - de preferência integrais - e 
tubérculos e raízes.

 Resposta: A.
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MACRONUTRIENTES

01. (CSM – MARINHA – 2016) 
A amilase salivar inicia o processo 
digestivo do amido na boca. Com 
relação a essa enzima, pode-se afir-
mar que:

 Ⓐ é responsável pela degradação 
da isomaltose.

 Ⓑ é responsável pela degradação 
da sacarose e lactose juntamente 
com a glicoamilase.

 Ⓒ no estômago, o pH ácido blo-
queia sua ação, entretanto, até que 
o alimento se misture com o suco 
gástrico, 30% do amido digerido foi 
degradado.

 Ⓓ é responsável pela quebra total 
do amido existente na refeição.

 Ⓔ além de sua função na digestão 
do amido, ajuda na absorção das vi-
taminas do complexo B e vitamina E.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Questões com aborda-
gem direcionada à digestão de car-
boidratos são comuns em provas 
de concurso, portanto, é necessário 
conhecimento prévio sobre este 
processo.
ALTERNATIVA A: INCORRETA. A 
degradação da isomaltose é realiza-
da pela dissacaridase isomaltase no 
epitélio mucoso do jejuno superior.

ALTERNATIVA B: INCORRETA. 
Os dissacarídeos devem ser hidro-
lisados a monossacarídeos antes 
de entrar na célula. Dissacarídeos 
intestinais e dextrinas são hidrolisa-
dos por enzimas acopladas à super-
fície externa das células epiteliais 
intestinais.
ALTERNATIVA C: CORRETA. No 
estômago, a amilase salivar é ina-
tivada pelo Ph ácido e o processo 
de degradação continua a ser rea-
lizado por uma segunda forma de 
amilase, secretada pelo pâncreas 
no intestino delgado.
ALTERNATIVA D: INCORRETA. A 
amilase salivar hidrolisa as ligações 
glicosídicas internas do amido, po-
rém, é responsável apenas pela par-
te inicial deste processo.
ALTERNATIVA E: INCORRETA. A 
função das enzimas e dos outros 
catalisadores é diminuir a energia 
de ativação da reação, aumentan-
do, assim, a velocidade das reações.

02. (CSM – MARINHA – 2009) 
Em relação aos carboidratos sim-
ples, comumente chamados "açú-
cares", é correto afirmar que:
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 Ⓐ sua solubilidade é inversamente 
proporcional ao aumento da tem-
peratura.

 Ⓑ o açúcar invertido é obtido por 
oxi-redução e se processa em meio 
alcalino ou pela ação da enzima in-
vertase.

 Ⓒ a glicose (dextrose) cristalizada 
é obtida por hidrólise do amido, 
sendo menos doce e menos solúvel 
que sacarose.

 Ⓓ a lactose é o mais solúvel dos 
açúcares, embora de sabor menos 
doce.

 Ⓔ a frutose é encontrada em gran-
de parte das frutas, no mel e em al-
guns vegetais. Equivale à sacarose 
em poder edulcorante, porém, em 
termos calóricos, fornece a metade 
das calorias daquela, sendo por isso 
bastante utilizada em dietas para 
emagrecer.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Para responder a essa 
questão é necessário conhecimen-
to prévio sobre a composição de 
açúcares simples.
ALTERNATIVA A: INCORRETA. 
Compostos voláteis são detectados 
por meio da reação de glicose em 
altas temperaturas.
ALTERNATIVA B: INCORRETA. 
Um dos principais métodos para a 
produção do açúcar invertido é a 
hidrólise ácida, catalisada por um 
ácido.

ALTERNATIVA C: CORRETA. A gli-
cose cristalizada pode apresentar 
comprimentos de cadeias maiores 
e menores graus de ramificação, 
além de alta temperatura de forma-
ção e presença de sal em sua com-
posição.
ALTERNATIVA D: INCORRETA. A 
lactose forncece ao leite o seu sa-
bor adocicado e é o dissacarídeo 
menos solúvel, por ser produzido 
quase exclusivamente nas glându-
las mamárias de lactantes.
ALTERNATIVA E: INCORRETA. A 
frutose é componente da sacarose, 
juntamente com uma molécula de 
glicose, e sabe-se que dietas ricas em 
frutose podem contribuir para a obe-
sidade e outras condições de saúde, 
tais como a síndrome metabólica.

03. (CBM-DF – IDECAN – 2017) 
As enzimas digestivas de carboi-
dratos, produzidas pelo intestino 
delgado, estão ancoradas na borda 
em escova para desempenhar seu 
papel. A atividade dessas enzimas 
na borda em escova é considerada 
como a etapa que limita a taxa de 
digestão dos carboidratos. São dis-
sacaridases produzidas pelo intes-
tino delgado e presentes na borda 
em escova, EXCETO:
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 Ⓐ Amilase.
 Ⓑ Trealase.
 Ⓒ Sacarase.
 Ⓓ Isomaltase.

GRAU DE DIFICULDADE

A amilase salivar é produzida pe-
las glândulas salivares, em especial 
pela glândula parótida e a amilase 
pancreática é produzida e secreta-
da pelo pâncreas para agir no intes-
tino delgado.

 Resposta: A.

04. (CIAAR – AERONÁUTICA - 2009) 
Informe se é falso F ou verdadeiro 
V o que se afirma abaixo sobre di-
gestão de carboidratos. A seguir, 
indique a opção com a sequência 
correta.

( ) O glicogênio é uma importante 
fonte emergencial de energia con-
trátil para os músculos cardíacos.
( ) No cérebro acontece reserva 
de glicose.
( ) A digestão química do carboi-
drato é completada no intestino 
grosso.
( ) A quebra do amido é iniciada 
em dextrinas e maltose.
( ) O carboidrato é absorvido no 
intestino delgado e levado para a 
corrente sanguínea na forma de 
monossacarídeos.

 Ⓐ V – F – F – V – V.
 Ⓑ V – F – V – V – F.
 Ⓒ F – V – V – F – V.
 Ⓓ V – V – V – F – F.

GRAU DE DIFICULDADE

ASSERTIVA I: VERDADEIRA. A ve-
locidade da degradação do glico-
gênio muscular para produção de 
ATP aumenta quando a demanda 
de energia da atividade muscular 
contrátil aumenta.
ASSERTIVA II: FALSA. O cérebro 
depende de um fornecimento de 
glicose regular e previsível.
ASSERTIVA III: FALSA. Após a di-
gestão no intestino delgado, os 
componentes intactos que não são 
digeridos pelas enzimas gastroin-
testinais (GIs) chegam ao intestino 
grosso.
ASSERTIVA IV: VERDADEIRA. As 
dextrinas e a maltose pertencem às 
hidrólises de polímeros de amido 
durante a digestão.
ASSERTIVA V: VERDADEIRA. Os 
polissacarídeos e os dissacarídeos 
são convertidos a monossacaríde-
os  no trato gastrointestinal, e, no 
lúmen do intestino e nas microvi-
losidades, são transportados para o 
fígado ou para outros tecidos.

 Resposta: A.

05. (CIAAR – AERONÁUTICA – 2009) 
Informe se é falso F ou verdadeiro 
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V o que se afirma abaixo sobre car-
boidratos. A seguir, indique a opção 
com a sequência correta.
( ) Glicose é o menor monossaca-
rídeo encontrado no organismo.
( ) Glicose é o mesmo que dextrose.
( ) Glicose, frutose e galactose são 
dissacarídeos.
( ) Frutose é também chamada 
levulose.
( ) A frutose, após ser absorvida 
pelo intestino delgado, é transpor-
tada para o fígado e é rapidamente 
metabolizada.
( ) Os três principais dissacarídeos 
de importância fisiológica são: sa-
carose, lactose e glicose.

 Ⓐ V – V – F – V – F – F.
 Ⓑ F – V – F – V – V – F.
 Ⓒ F – V – V – F – V – F.
 Ⓓ V – F – F – V – F – V.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Revise as principais clas-
ses de carboidratos e seus papéis 
estruturais e funcionais.
ASSERTIVA I: VERDADEIRA. A gli-
cose é classificada como uma he-
xose por ser um monossacarídeo 
formado por uma cadeia de seis 
átomos de carbono.
ASSERTIVA II: VERDADEIRA. A 
glicose é o monossacarídeo mais 
abundante na natureza, algumas 
vezes chamado de dextrose.

ASSERTIVA III: FALSA. Glicose, galac-
tose e frutose são monossacarídeos.
ASSERTIVA IV: VERDADEIRA. A 
frutose é o mais doce de todos os 
monossacarídeos, também chama-
da de levulose.
ASSERTIVA V: VERDADEIRA. A 
frutose é metabolizada no fígado 
para incorporação nas vias meta-
bólicas da glicose.
ASSERTIVA VI: FALSA. Os três 
dissacarídeos mais importantes na 
nutrição humana são a sacarose, a 
lactose e a maltose.

 Resposta: B.

06. (CSM – MARINHA – 2016) 
De maneira geral, a gordura satu-
rada eleva a concentração plasmá-
tica de colesterol. Qual ácido graxo 
saturado é considerado neutro em 
seus efeitos sobre o colesterol?

 Ⓐ Esteárico.
 Ⓑ Mirístico.
 Ⓒ Palmítico.
 Ⓓ Oleico.
 Ⓔ Triacilglicerol

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Os ácidos graxos são clas-
sificados de acordo com o com-
primento da cadeia de carbono, o 
número de duplas ligações nesta 
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cadeia de carbono e a configuração 
das duplas ligações.
Os principais ácidos graxos satura-
dos de cadeia longa são: mirístico, 
palmítico e o esteárico. Devido a 
sua neutralidade, o ácido esteárico 
pode provocar pequena redução 
no LDL-c (colesterol ‘ruim’) e au-
mento no HDL-c (colesterol ‘bom’), 
além de reduzir risco de infarto ou 
AVC, por evitar que plaquetas se 
unam e formem coágulos.

 Resposta: A.

07. (CSM – MARINHA – 2009) 
Em relação aos lipídios, assinale a 
opção INCORRETA.

 Ⓐ O ácido a-linolênico é converti-
do, de forma lenta, em ácido eico-
sapentanoico e docosaexaenoico, 
precursores de mediadores quími-
cos menos potentes.

 Ⓑ A deficiência de ácidos graxos 
ômega-3 e ômega-6 causam retar-
do no crescimento.

 Ⓒ Em nutrição enteral, a quanti-
dade de TCM não deve ultrapassar 
17% do valor calórico total.

 Ⓓ Os ácidos graxos de cadeia curta 
podem ser sintetizados pelos colo-
nócitos, que atuam na fermentação 
de fibras de polissacarídeos não di-
geríveis e nos hidratos de carbono 
da dieta que escapam do processo 
digestivo.

 Ⓔ O coco, o cacau e a palma são 
fontes vegetais de ácidos graxos 
saturados.

GRAU DE DIFICULDADE

ALTERNATIVA A: INCORRETA. Os 
ácidos graxos ômega-3 são com-
preendidos por: ácido docosaexa-
enoico (DHA) e ácido eicosapenta-
enoico (EPA), de origem marinha e 
alfalinolênico (ALA) de origem ve-
getal.
ALTERNATIVA B: INCORRETA. Os 
ácidos graxos de cadeia longa ôme-
ga-3 (linoleico) e ômega-6 (alfa-lini-
lênico) têm importante papel na 
manutenção da fluidez e no estado 
de membranas celulares, incluindo 
neurônios, eritrócitos, retinócitos, 
plaquetas, células imunológicas, 
entre outras.
ALTERNATIVA C: INCORRETA. A 
recomendação de até 17% se deve 
ao fato de triglicerídeos de cadeia 
média serem rapidamente hidroli-
sados no intestino, indo diretamen-
te para o sistema portal.
ALTERNATIVA D: CORRETA. Os 
ácidos graxos de cadeia curta são 
produtos da fermentação bacteria-
na de carboidratos, sendo encon-
trados em altas concentrações nos 
trato gastrointestinal.
ALTERNATIVA E: INCORRETA. O 
coco e o óleo de coco são impor-
tantes fontes naturais de ácido láu-
rico (C12:0). A gordura do chocola-
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te, derivada do cacau, é constituída 
por ácido palmítico e o esteárico. O 
óleo de palma é constituído de áci-
do palmítico (cerca de 40%).

08. (CSM – MARINHA – 2009) 
Em relação ao consumo de gordu-
ras, o total de gordura trans sobre 
o valor energético total diário deve 
ser menor que:

 Ⓐ 0,5%.
 Ⓑ 1,0%.
 Ⓒ 2,0%.
 Ⓓ 5,0%.
 Ⓔ 10,0%.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Para responder a esta 
questão é preciso ter conhecimen-
to prévio sobre as recomendações 
nutricionais diárias para adultos.
O consumo de dieta enriqueci-
da com gordura trans resulta em 
um aumento das concentrações 
de plasmáticas de colesterol to-
tal e LDL-c, além de redução das 
concentrações de HDL-c, o que re-
presenta um fator de risco para o 
desenvolvimento de doenças car-
diovasculares.

 Resposta: B.

09. (CIAAR – AERONÁUTICA - 2009) 
Os lipídeos na alimentação são fun-
damentais por vários fatores, assi-
nale a alternativa INCORRETA.

 Ⓐ Fornecer a maior quantidade de 
Kcal por gramas.

 Ⓑ Aumentar o tempo de digestão.
 Ⓒ Aumentar o volume da alimen-

tação.
 Ⓓ Fornecer ácidos graxos essen-

ciais.

GRAU DE DIFICULDADE

ALTERNATIVA A: INCORRETA. A 
energia contida em um grama de 
gordura (9kcal) equivale a mais que 
o dobro da energia presente em 
uma mesma quantidade de carboi-
drato (4kcal).
ALTERNATIVA B: INCORRETA. 
Antes da absorção dos triacilgli-
ceróis pela parede intestinal, eles 
precisam ser convertidos de partí-
culas de gordura macroscópicas in-
solúveis em micelas microscópicas 
finamente dispersas.
ALTERNATIVA C: CORRETA. Os 
lipídeos são encontrados principal-
mente na forma de óleos e gordu-
ras e possuem, por exemplo, den-
sidades específicas mais baixas do 
que a água.
ALTERNATIVA D: INCORRETA. 
Os lipídios podem ser encontrados 
em diversas formas, combinados 
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