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APRESENTAÇÃO

VOLUME 7 – NUTRIÇÃO EM SAÚDE  
COLETIVA E ÉTICA PROFISSIONAL

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  Saúde Coletiva e Ética Profissional são duas das mais 
cobradas tanto para os Concursos quanto para as provas de Residências 
em Nutrição, destacando-se os seguintes assuntos:

Para Saúde Coletiva

1. PNAN (grande parte das questões focam no Guia Alimentar para a 
População Brasileira)

2. PNAB
3. Epidemiologia 
4. SISVAN
5. SAN
6. Fortificação dos alimentos
7. NASF
8. LOSAN

Para Ética Profissional:

1. Código de ética e de conduta do nutricionista
2. Atribuições do nutricionista em cada área de atuação
3. Áreas de atuação do nutricionista
4. Sistema CFN/CRN

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 2

1. INTRODUÇÃO

Você sabia que, no início da implementação da PNAN, o combate às 
carências nutricionais era o carro-chefe de suas ações? Além do aten-
dimento a crianças em risco nutricional, voltado principalmente para o 
combate à desnutrição, era prioridade, assim como a garantia da qua-
lidade dos alimentos colocados para consumo no país, a promoção de 
práticas alimentares saudáveis e a prevenção e o controle dos distúrbios 
nutricionais1.

Ao longo dos anos, a população brasileira vivenciou grandes mudan-
ças no seu padrão de saúde e consumo alimentar resultante da transição 
epidemiológica e nutricional. Tais modificações no quadro epidemioló-
gico e socioeconômico culminaram em novas necessidades de saúde da 
população e foram decisivas para a atualização e revisão da PNAN.

A PNAN constitui-se uma resposta oportuna e específica do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para reorganizar, qualificar e aperfeiçoar suas ações 
para o enfrentamento da complexidade da situação alimentar e nutricio-
nal da população brasileira, ao tempo em que promove a alimentação 
adequada e saudável e a atenção nutricional para todas as fases do curso 
da vida.

2. PROPÓSITO E PRINCÍPIOS DA PNAN

O propósito da PNAN retifica o direito à saúde e à alimentação e é 
orientado pelos princípios básicos e organizativos do SUS1.

Figura 1. Propósito da PNAN

Melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da 
população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares 

adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, 
a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à 

alimentação e nutrição

Fonte: Adaptado de Brasil (2012)1.
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QUADRO RESUMO

Palavras-chave Descrição

Direito Humano à 
Alimentação Adequada 

– DHAA

Direito humano inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, 
permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisi-
ções financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade 
e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às tradições 
culturais do seu povo e que garantam vida livre do medo, digna e 
plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva.

Insegurança Alimentar 
– IA

Disponibilidade limitada ou incerta de alimentos nutricionalmente 
adequados e seguros ou capacidade limitada ou incerta de adquirir 
alimentos aceitáveis de maneiras socialmente aceitáveis.

Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar e 

Nutricional – LOSAN

Lei número 11.346 publicada em setembro de 2006. Nela, é esta-
belecida a criação do SISAN e suas diretrizes, princípios e formação.

Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional – PLANSAN

Principal instrumento de planejamento, gestão e execução da PN-
SAN, contendo as principais ações que o governo deverá apresentar 
com vistas à garantia do DHAA em nosso país.

Política Nacional de 
Segurança Alimentar e 

Nutricional – PNSAN

Instituída pelo Decreto nº 7.272, de agosto de 2010, tem como obje-
tivo principal a promoção da SAN em nosso país, assim como buscar 
a garantia da DHAA a todos.

Segurança Alimentar e 
Nutricional – SAN

Garantia, a todos, de condições de acesso a alimentos básicos de 
qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem 
comprometer o acesso a outras necessidades básicas, com base em 
práticas alimentares que possibilitem a saudável reprodução do or-
ganismo humano, contribuindo assim para uma existência digna.

Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e 

Nutricional - SISAN

Sistema criado com o objetivo principal de assegurar o DHAA em 
nosso país.

Soberania Alimentar

É o direito dos povos de decidir seu próprio sistema alimentar e 
produtivo, pautado em alimentos saudáveis e culturalmente ade-
quados, produzidos de forma sustentável e ecológica, o que coloca 
aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no cora-
ção dos sistemas e políticas alimentares, acima das exigências dos 
mercados e das empresas, além de defender os interesses e incluir 
as futuras gerações.

Fonte: Brasil (2006)2; Foro Mundial para la Soberanía Alimentar (2007)8;  
Brasil (2010)10; World Food Summit (1996)14.
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Educação alimentar e nutricional

Marco de referência de educação 
alimentar e nutricional para  

políticas públicas

Consiste em um documento oficial  
que orienta conceitos, princípios e 

diretrizes que visam a contribuir para 
a construção de práticas, ações e 

programas de EAN

Portaria interministerial 1010/2006

Programa Nacional de Alimentação 
Escolar 

Política Nacional de Alimentação  
e Nutrição

Programa saúde na escola

Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional

Educação alimentar e nutricional  
em políticas públicas

Planejamento das ações de educação 
alimentar e nutricional

Formulação

Implementação

Concepção

Avaliação
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (CREATIVE GROUP – PREFEITURA DE JEQUITIBÁ/MG – 2021) 
Sobre os deveres do nutricionista assinale a alternativa correta:

 Ⓐ Fazer publicidade ou propaganda em meios de comunicação com fins 
comerciais, de marcas de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, 
fitoterápicos, utensílios, equipamentos, serviços ou nomes de empresas 
ou indústrias ligadas às atividades de alimentação e nutrição. 

 Ⓑ Valer-se de posição ocupada em entidades da categoria para obter 
vantagens pessoais ou financeiras, diretamente ou por intermédio de ter-
ceiros, bem como para expressar superioridade ou exercer poder que ex-
ceda sua atribuição.

 Ⓒ Condicionar, subordinar ou sujeitar sua atividade profissional à venda 
casada de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, 
utensílios ou equipamentos ligados à área de alimentação e nutrição. 

 Ⓓ adequar condutas e práticas profissionais às necessidades dos indiví-
duos, coletividades e serviços visando à promoção da saúde, não cedendo 
a apelos de modismos, a pressões mercadológicas ou midiáticas e a inte-
resses financeiros para si ou terceiros.

GRAU DE DIFICULDADE •°°
Alternativa A: INCORRETA. Segundo o Código de Ética do Nutricionista, 
no art. 63, é VEDADO ao nutricionista “fazer publicidade ou propaganda 
em meios de comunicação com fins comerciais, de marcas de produtos 
alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, utensílios, equipa-
mentos, serviços ou nomes de empresas ou indústrias ligadas às ativida-
des de alimentação e nutrição”9.
Alternativa B: INCORRETA. De acordo com o art. 90, é VEDADO ao profis-
sional de nutrição “valer-se de posição ocupada em entidades da catego-
ria para obter vantagens pessoais ou financeiras, diretamente ou por in-
termédio de terceiros, bem como para expressar superioridade ou exercer 
poder que exceda sua atribuição”9.
Alternativa C: INCORRETA. O texto da referida alternativa consiste em 
uma proibição, e não um dever do nutricionista. O art. 62 coloca como 
VEDADO ao nutricionista “condicionar, subordinar ou sujeitar sua ativi-
dade profissional à venda casada de produtos alimentícios, suplementos 
nutricionais, fitoterápicos, utensílios ou equipamentos ligados à área de 
alimentação e nutrição”9.
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Alternativa D: CORRETA. O capítulo III se refere às práticas e condutas 
do nutricionista e, no art. 38, está descrito que “é dever do nutricionista 
adequar condutas e práticas profissionais às necessidades dos indivídu-
os, coletividades e serviços visando à promoção da saúde, não cedendo a 
apelos de modismos, a pressões mercadológicas ou midiáticas e a interes-
ses financeiros para si ou terceiros”9.
Resposta: Ⓓ

02 (FAUEL – PREFEITURA DE RIO AZUL/PR – 2020) 
De acordo com o Código de Ética do Nutricionista, analise as afirmativas 
a seguir: 

I. É direito do nutricionista recusar propostas e situações incompatíveis 
com suas atribuições ou que se configurem como desvio de função em 
seu contrato profissional.

II. É vedado ao nutricionista instrumentalizar e ensinar técnicas relativas 
a atividades privativas da profissão a pessoas não habilitadas, com ex-
ceção a estudantes de graduação em Nutrição.

III. É direito do nutricionista utilizar o valor de seus honorários, promoções 
e sorteios de procedimentos ou serviços como forma de publicidade e 
propaganda para si ou para seu local de trabalho.

IV. É direito do nutricionista, apenas com autorização concedida por es-
crito, divulgar imagem corporal de pacientes, atribuindo resultados de 
suas técnicas de atendimento.

Assinale a alternativa CORRETA:

 Ⓐ Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 Ⓑ Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
 Ⓒ Todas as afirmativas estão incorretas.
 Ⓓ Todas as afirmativas estão corretas.

GRAU DE DIFICULDADE ••°
DICA DO AUTOR: A quantidade de vetos é menor que a de direitos e 

deveres. Assim, para conseguir eliminar aquilo que com certeza está incor-
reto, o interessante é lembrar do que é VEDADO ao profissional. 
Assertiva I: CORRETA. De acordo com o art. 12, no capítulo de responsa-
bilidades profissionais, “é direito do nutricionista recusar propostas e si-


