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APRESENTAÇÃO

VOLUME 5 – ALIMENTAÇÃO COLETIVA  
E MICROBIOLOGIA DOS ALIMENTOS

A coleção Manuais de Nutrição é o melhor e mais completo conjunto de 
obras voltado para a capacitação e aprovação de nutricionistas em con-
cursos públicos e programas de residências do Brasil. 

Foram contemplados nos 7 volumes da coleção as seguintes premissas 
didáticas que julgamos ser de fundamental importância para todo 
estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na Nutrição:

• Teoria esquematizada de todos os assuntos;
• Questões comentadas alternativa por alternativa (incluindo as falsas);
• Questões reais e atualizadas de provas de todo o Brasil;
• Quadros, tabelas e esquemas didáticos;
• Destaque em negrito para as palavras-chave que aparecerão ao 

final do capítulo no Quadro Resumo;
• Questões categorizadas por grau de dificuldade, de acordo com o 

modelo a seguir:

Para construir este livro, um time de especialistas analisou centenas de  
provas de Concursos e Residências de Nutrição dos últimos anos com a  
finalidade de levar para você o conteúdo certo, relevante, objetivo, resu-  
mido e eficaz para aquilo que você mais quer: ser aprovado(a).

GRAU DE DIFICULDADE •°°
GRAU DE DIFICULDADE ••°
GRAU DE DIFICULDADE •••



Disciplinas mais recorrentes  
nas provas de Concursos  
e Residências de Nutrição

A nossa coleção Manuais de Nutrição foi montada após analise  
minuciosa do que realmente cai nos exames de Nutrição para tornar  seu 
estudo o mais assertivo possível! Fizemos um TOP 10 das disciplinas mais 
recorrentes no período de 2017 a 2021, confira:

TOP 10 – Concursos

Nutrição e Saúde Pública

Nutrição Clínica

Fundamentos da Nutrição

Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos 

Nutrição Materno Infantil

Técnica Dietética 

Alimentação Coletiva

Ética, Bioética e Exercício Profissional

Nutrição nos Ciclos da Vida

Avaliação Nutricional 4,3%

4,4%

5,7%

6,7%

6,9%

8,3%

12,7%

13,1%

13,6%

15,3%

TOP 10 – Concursos e Residências

Nutrição Clínica

Nutrição e Saúde Pública

Nutrição Materno Infantil

Fundamentos da Nutrição

Avaliação Nutricional

Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos 

Nutrição nos Ciclos da Vida

Terapia Nutricional

Alimentação Coletiva

Técnica Dietética 2,8%

4,0%

4,1%

4,6%

4,8%

5,6%

9,1%

9,5%

11,8%

38,1%

TOP 10 – Residências

Nutrição Clínica

Nutrição e Saúde Pública

Nutrição Materno Infantil

Fundamentos da Nutrição

Avaliação Nutricional

Nutrição nos Ciclos da Vida

Terapia Nutricional

Alimentação Coletiva

Controle Higiênico Sanitário dos Alimentos

Técnica Dietética

47,2%

10,4%

9,9%

7,7%

6,1%

4,6%

4,4%

3,0%

1,8%

1,3%



Assuntos mais importantes 

As disciplinas de  Alimentação Coletiva e Microbiologia dos Alimen-
tos são duas das mais cobradas tanto para os Concursos quanto para as 
provas de Residências em Nutrição, destacando-se os seguintes assuntos:

Para Alimentação Coletiva:

1. Gerenciamento da produção de refeições na UAN
2. Estrutura fisico-funcional
3. Gestão de Recursos Humanos
4. Administração dos Suprimentos
5. Gerenciamento Financeiro
6. Banco de Leite
7. Lactário

Para Microbiologia dos Alimentos:

1. Legislação Sanitária de Alimentos
2. Microrganismo de interesse nos alimentos
3. Doenças Veiculadas por Alimentos
4. Sistema de Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC)
5. Fatores que influenciam o desenvolvimento microbiano

Mas não limite o seu estudo a esses assuntos ok? Muito importante confe-
rir o conteúdo programático exigido no edital do seu interesse bem como, 
(caso possua) provas anteriores do mesmo certame.

Prepare-se para ter contigo um aliado na missão  
de fazer você mais confiante e preparado(a) para enfrentar  

qualquer desafio e dominar a tão esperada prova.

Vamos juntos?

KAREN NINA NOLASCO E EMANUELE PERMÍNIO
Editoras



3 passos para um  
estudo inteligente

1. Preparação 

É essencial estudar de forma focada e direcionada. Por isso, a 
preparação é tão importante quanto o estudo em si. Separe um 
tempo antes de começar para planejar seus estudos, consider-
ando um dia que você deseja começar, quais materiais vai usar e 
ainda criando seu próprio cronograma de estudos.

2. Mindset 

O mindset é uma atitude mental que determina a forma como 
você vai responder às situações. No seu caso, foque em otimizar 
os estudos, com toda a energia e atenção que você pode dar. 
Isso significa não procrastinar e não se distrair.

3. Não decore, entenda!

Você pode descobrir a forma que mais funciona para você. Use 
abuse de fichas de estudo, mapas mentais, resumos escritos e 
falados. Aposte em associações e busque se envolver com os 
conteúdos.

Quero te contar um segredo: não adianta estudar sem foco, planejamento 
e organização. Senão, você vai acabar caindo na armadilha de estudar de 
forma pesada (e não inteligente), fazendo da sua jornada rumo à aprovação 
um peso que será difícil carregar - e provavelmente sem resultado.

Para quê estudar pesado se você pode estudar de maneira inteligente? 
Estudos inteligentes farão você utilizar seu tempo e energia naquilo que 
mais importa: estudar com qualidade e com foco no progresso! Você já 
sabe que estamos do seu lado, segurando a sua mão, para você conseguir 
ter sucesso, então separei estes 3 passos simples e certeiros.



A prática leva à  
perfeição aprovação

Você sabe que procurar questões não é tão simples. Aposto que acaba 
perdendo um bom tempo para encontrá-las. 

Agora imagine um aplicativo com milhares de questões... Gostou? E mel-
hor ainda: um app que você pode filtrá-las por profissão, disciplina ou 
assunto e entender quais errou e acertou.

Esse aplicativo existe: é o app Sanar Saúde! São mais de 100 mil questões 
gabaritadas da área de Saúde inteiramente GRATUITAS para você se 
preparar para as provas!

Baixe agora mesmo e turbine os seus estudos

Aponte a câmera do seu celular para a imagem ao 
lado. Ou, se preferir, digite app.sanarsaude.com/
download no navegador do seu celular.

Aponte a câmera do seu celular para a imagem abaixo.  
Ou, se preferir, digite sanar.link/concursos-abertos ou  

sanar.link/residencias-abertas no navegador do seu celular.

De olho nas provas  
(e no calendário)

Qual concurso ou residência você vai se inscrever? Quando é a prova? Até 
quando você pode se inscrever e cadê o edital?

Apostamos que a resposta destas perguntas você encontra na imagem 
abaixo. Temos uma lista completa dos Concursos e Residências abertos 
para Nutrição e outras áreas na Saúde em nosso Portal e você pode filtrar 
por área, estado ou instituição. Já deixa favoritado em seu navegador que 
você certamente vai consultar muitas vezes em sua jornada.

ResidênciasConcursos



BONS ESTUDOS E CONTE  
SEMPRE COM A SANAR

A gente te leva mais longe
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUÇÃO

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) compreende o conjunto 
de áreas/setores responsáveis por todo o processo de elaboração de refei-
ções, isto é, desde o recebimento dos gêneros alimentícios até o momen-
to do consumo final do alimento preparado. Para que este processo seja 
adequado e tenha êxito em seu objetivo (fornecimento de alimentação 
segura), atividades administrativas são desenvolvidas no interior da UAN, 
tais como planejamento do cardápio mensal, organização de rotinas de 
trabalho, supervisão de colaboradores e avaliação de custos.

Fundamentalmente, a definição do padrão do cardápio e do quanti-
tativo de refeições deverá subsidiar o planejamento da estrutura física e 
funcional da UAN. Pois, com essas informações previamente definidas, é 
possível determinar a necessidade de setores, equipamentos e mão de 
obra indispensáveis ao bom funcionamento da unidade1.

De acordo com a Resolução CFN nº 600/20182, é competência do nu-
tricionista, quando do exercício de suas funções em Alimentação Coletiva, 
o planejamento, a organização, a direção, a supervisão e a avaliação dos 
serviços de alimentação e nutrição.

2. PROCESSO ADMINISTRATIVO

A importância de se conhecer o processo administrativo reside na re-
levância da atividade-fim da UAN, que é a oferta de alimentação aos seus 
comensais. O cuidado com a segurança da refeição oferecida tem instiga-
do os órgãos de saúde pública brasileiros a publicar legislações sanitárias 
que zelam pelas práticas de higiene alimentar. Desta forma, um mau ge-
renciamento das atividades desenvolvidas na UAN poderia contribuir para 
prejuízos na qualidade do alimento produzido. Portanto, o desempenho 
das funções administrativas neste processo é de grande interesse para o 
alcance dos objetivos da UAN. Tais funções são: planejamento, organiza-
ção, direção e controle1.
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QUADRO RESUMO

Palavras-chave Descrição

Estabelecimentos 
comerciais de  

alimentos

Unidades do comércio varejista e atacadista cuja atividade predo-
minante é a exposição de alimentos industrializados, hortifrutigran-
jeiros, carnes e pescados, podendo inclusive expor alimentos prepa-
rados, embalados ou não, para venda direta ao consumidor, pessoa 
física ou jurídica (hipermercados, supermercados, mercearias, pada-
rias, açougues, comércios atacadistas de produtos alimentícios de 
todos os tipos)

Serviços de  
alimentação

Empresas comerciais (restaurantes de todo tipo, inclusive indus-
triais, lanchonetes, bufês, entre outros) ou serviços incluídos em 
instituições sociais (cozinhas de creches, escolas, asilos, hospitais, 
entre outros) cuja atividade predominante é a preparação e oferta 
de refeições prontas para consumo individual ou coletivo, servidas, 
principalmente, no mesmo local

Boas Práticas
Procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimenta-
ção a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformida-
de dos alimentos com a legislação sanitária

Turnover
Relação entre o fluxo de entradas (admissões) e saídas (demissões) 
de pessoal de uma organização

Manipuladores  
de alimentos

Toda pessoa que trabalhe em estabelecimento comercial de ali-
mentos ou serviço de alimentação e que manipule ingredientes e 
matérias-primas, equipamentos e utensílios utilizados na produção, 
embalagens, produtos alimentícios, embalados ou não, e que reali-
zem fracionamento, distribuição e transporte de alimentos



QUADRO ESQUEMÁTICO
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Necessidades 
nutricionais

Hábitos 
alimentares

Definição do 
cardápio mensal

Custos

Política de 
compras

Padrão do 
cardápio

Número de 
refeições diárias

Elaboração  
de Cardápios

IC

Ir

IPC Porção

PL

PB

Per capita

Indicadores 
Culinários
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QUESTÕES COMENTADAS

 Ⓒ 24 kg.
 Ⓒ 16 kg.

GRAU DE DIFICULDADE •°°
Resolução: Deve-se encontrar o valor do peso bruto do alimento (arroz).
Número de refeições = 300; porção = 80 g; índice de conversão/fator de 
cocção = 2,0.

Peso do alimento cozido (porção) x número de refeições = peso total da 
preparação pronta
80 g x 300 = 24.000 g ou 24 kg

Indicador de conversão = peso do alimento cozido 
peso do alimento cru

2 =    24
Peso do alimento cru

Peso do alimento cru = 12 kg
Como o arroz não apresenta fator de correção, já que não há aparas a se-
rem retiradas, seu peso líquido equivale ao seu peso bruto8.
Resposta: Ⓐ

09 (FUNDATEC – PREFEITURA DE CANDELÁRIA/RS – 2021) 
O fator de correção (FC) e o índice de conversão (IC) de alimentos são indi-
cadores para dimensionar a compra, o custo e o rendimento de alimentos 
e preparações. Qual a definição de IC?

 Ⓐ É empregado para dimensionamento de pedido de compra e cálculo 
de custo.

 Ⓑ Empregado para o cálculo dietético na atividade de diagnóstico, para 
estimativa de consumo a partir de levantamentos por inquéritos dietéticos.

 Ⓒ Corrige a variação de peso que o alimento apresenta decorrente da 
fase de pré-preparo.

 Ⓓ Quociente obtido pela razão entre o peso bruto e o peso líquido do 
alimento.

 Ⓔ Corrige a variação do peso que o alimento apresenta decorrente da 
etapa de cocção; também conhecido como fator de cocção.

GRAU DE DIFICULDADE ••°
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QUESTÕES COMENTADAS

DICA DO AUTOR: Também chamado de índice de rendimento (IR), o in-
dicador de conversão (IC) avalia as mudanças sofridas no peso do alimen-
to após cocção/fermentação/adição de ácidos em relação ao seu peso 
inicial8. Alimentos submetidos a cocção por calor úmido tendem a apre-
sentar elevado IR/IC, pois ganham peso pela hidratação8.
Alternativa A: INCORRETA. Para pedido de compra, utiliza-se o peso bru-
to do alimento8.
Alternativa B: INCORRETA. Utiliza-se o per capita para estimativa de 
consumo3.
Alternativa C: INCORRETA. O fator de correção indica as perdas que o ali-
mento sofreu em decorrência de retirada de aparas na fase de pré-preparo8.
Alternativa D: INCORRETA. O indicador de parte comestível relaciona 
peso bruto e peso líquido do alimento8.
Alternativa E: CORRETA. É a definição do indicador de conversão8.
Resposta: Ⓔ

10 (HCRP – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO/SP – 
2021) 
O cardápio abaixo foi executado em uma UAN hospitalar que produz 300 
refeições no almoço para funcionários, com distribuição em um refeitório 
centralizado em sistema self-service. Avalie as condutas e os procedimen-
tos utilizados nas diversas etapas do processo, controles e aceitabilidade 
da refeição.
Cardápio:

• Arroz
• Feijão
• Frango a passarinho
• Bife acebolado
• Purê de batatas
• Escarola refogada ao alho
• Salada de alface e tomate
• Tangerina

Considerando per capita cru de 120 gramas, fator de correção de 1,2, e 
peso final após cocção de 100 gramas, qual a quantidade de carne bovina 
a ser comprada?


