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Apresentação

Oi, futuro(a) aprovado(a), tudo bem?

Nos sentimos muito confiantes em te chamar assim, porque sabemos 
o quanto o livro que você escolheu tem um grande poder de realizar 
os seus maiores objetivos, nutricionista. Acredite: este best-seller vai te 
levar mais longe e mais rápido para o sonho de ver o seu nome na lista 
de aprovados.

Para construir este livro, um time de especialistas analisou uma vastidão 
de provas em Nutrição com a finalidade de levar para você o conteúdo 
certo, relevante, objetivo, resumido e eficaz para aquilo que você mais 
quer: ser aprovado.

Muita gente já conquistou esse sonho focando em questões comentadas, pois este é um método 
muito eficaz para se preparar para as provas de concurso. Este livro vai muito além dos comentá-
rios. E você está prestes a descobrir.

Prepare-se para ter contigo um aliado na missão de fazer você mais confiante e preparado para 
enfrentar qualquer desafio e dominar a tão esperada prova. 

Vamos juntos?

E quem é a Sanar Saúde?

Antes de você já sair pulando para as questões, vamos nos conhecer melhor.

A Sanar Saúde existe para empoderar e dar super-poderes aos profissionais da Saúde. Que-
remos ser a Casa da Carreira do profissional da Saúde e acompanhá-lo ao longo de toda a sua 
jornada: desde a faculdade até o auge da sua maturidade profissional, oferecendo todo o supor-
te necessário para que possa ir mais longe e mais rápido em sua carreira.

Fazemos isso criando produtos que unem conhecimento e tecnologia com o objetivo de dire-
cionar e preparar o profissional para cada fase e desafio da sua carreira. Para isso, trabalhamos 
com plataformas, aplicativos, cursos online e livros altamente acessíveis para os estudantes e 
profissionais.



5 recursos que vão fazer 
você decolar (indo além 
das questões) 

Questões Categorizadas 
(organização é tudo!):

todas as questões estão 
separadas por assuntos e grau 
de dificuldade. Veja como está 

sinalizado:

Grau de dificuldade

Grau de dificuldade

Grau de dificuldade

Comentário por alternativas 
(tim-tim por tim-tim): 

esteja certa ou errada, você 
vai poder ler um comentário 
ainda que breve, sem deixar 

passar nenhum detalhe.

Dica do autor
(aquele “plus”): 

nas melhores questões, você 
tem uma explicação a mais 

na resolução da questão.

Resumo prático 
(para revisar mais uma vez!): 

o assunto abordado nas 
questões apresentado de forma 
simplificada, valorizando o seu 

empenho e o seu tempo.

Referências Bibliográficas 
(qualidade do conteúdo comprovada): 

todas as fontes utilizadas 
estão identificadas nas 

referências e privilegiam os 
livros mais recomendados 

nos editais. 



Adorei! Mas como estudar?

Você estuda por questões desde a escola. É uma forma de exercitar o cérebro e condicio-
ná-lo aos assuntos que podem ser cobrados. Para um concurso, usar provas anteriores 
como método de estudo é o que você precisa para entender o funcionamento da banca 
ou instituição, perceber quais assuntos mais caem, se acostumar com o estilo das ques-
tões e reforçar os estudos num assunto que você percebeu não dominar tanto assim.

Isso não parece ser uma grande novidade. Mas resolver questões há bastante tempo não 
significa que tenha aprendido a estudar de forma eficaz e direcionada para provas de 
concurso, não é mesmo?

Por isso, quero te dar 3 dicas de como estudar por questões (e ainda tem um bônus!)

•	 Estude primeiro, responda depois - Isso vai te ajudar a se organizar melhor e apro-
veitar o momento de resolver uma questão para também revisar e identificar o que 
você precisa reforçar. Vale usar o resumo do livro para este momento do estudo.

•	 Varie as questões - Evite responder as mesmas questões sempre. Com o passar 
do tempo, você poderá não ser capaz de perceber se acertou porque aprendeu 
ou se porque decorou. 

•	 Identifique o assunto do enunciado - Na hora de resolver provas anteriores, 
tenha um pensamento estratégico para entender quais temas aquela instituição 
costuma cobrar e de que forma.

Lembre-se! 

Quando a questão é comentada, como 
acontece neste livro, o aprendizado 
é potencializado. Afinal, ao mesmo 

tempo em que você responde o que foi 
perguntado no enunciado, você confere 
se a resposta foi correta e aprende com 
os comentários das alternativas (e aqui 
vai mais longe, com a dica do autor e 

resumo). Aproveite cada minuto!



Que tal assistir a alguns 
vídeos que separei 
cuidadosamente para 
você?

Para recompensar o seu esforço e comprometimento, confira aulas de Saú-
de Pública e aprenda técnicas avançadas de estudo com a Mentora Ana 
Vanessa Neves.

Portaria nº 264.20 - Nova Lista de  
Notificação Compulsória: Andréa Paula.

Portaria nº 397/20 - Alteração da Portaria de 
Consolidação nº 02 - PNAB: Andréa Paula.

Técnicas Avançadas de Estudo: Ana Vanessa Neves.



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, 
considerando 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 situa-
ções. 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 jorna-
da 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 su-
cesso, 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 melhor 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 gabarita-
das 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 ao lado. 
Ou, se preferir, digite sanar.link/concursos-abertos no 
navegador do seu celular.

De olho nas provas (e no calendário)
Qual concurso você vai se inscrever? Quando é a prova? Até quando você pode se 
inscrever e cadê o edital?

Apostamos um chocolate que a resposta destas perguntas você encontra na imagem 
abaixo. Temos uma lista completa dos concursos abertos na Saúde em nosso Portal e 
você pode filtrar por área, estado ou instituição. Já deixa favoritado em seu navega-
dor que você certamente vai consultar muitas vezes em sua jornada.



Só mais um detalhe 
Sabemos que tem uma coisa inevitável quando estudamos com questões: errar. E a maioria das pes-
soas fica frustrada quando isso acontece.
Queremos te ver sempre motivado e sabendo que nada poderá te descias da sua trajetória que já é de su-
cesso (e só depende de você!). E nunca se esqueça: errar faz parte de todo aprendizado. Ninguém aprende a 
andar de bicicleta sem tomar umas boas quedas. E melhor errar treinando para a prova do que na hora H, né?
Então separamos 6 coisas que você aprende ao errar uma questão para que você possa voltar aqui 
quando isso acontecer.

 Saber qual assunto você não entendeu muito bem
Às vezes, achamos que dominamos um assunto da raiz do cabelo até a ponta do pé, até que chega 
o momento de passar da teoria para a prática: a hora de resolver uma questão. É neste instante que 
você pode fazer uma avaliação sincera do seu método de estudo e entender qual lacuna ficou faltan-
do, e ir com tudo para se sentir confiante de novo.

 Ficar craque em identificar pegadinhas
Algumas bancas são experts em fazer questões com pegadinhas e a gente sabe: é bem frustrante 
errar por uma “bobagem” dessas. Porém, logo depois da atenção plena na hora da leitura do enuncia-
do e das alternativas, a melhor saída para não cair nestas armadilhas é praticar muito para entender 
quais são os pontos certeiros que podem querer te desviar da alternativa correta.

 Entender quais matérias está com dificuldade
Este tópico é bem parecido com o primeiro que listamos aqui, mas tem uma diferença. Ao resolver 
questões de provas, você pode não só entender aquilo que achava que dominava como também 
identificar matérias que você precisa estudar pela primeira vez ou fazer uma boa revisão por não estar 
conseguindo marcar a alternativa certa. 

 Relembrar coisas que já tinha esquecido
Acreditamos que isso já pode ter acontecido com você. Sabe aquele assunto que foi o primeiro que você 
estudou, mas só errando a questão e conferindo o gabarito você lembra na hora aquele tópico que havia 
esquecido? O erro vai te ajudar a reforçar o que você precisava lembrar e já tinha ficado no fundo da caixola.

 Listar o conteúdo que falta estudar ou revisar
Só ficar chateado ao errar uma questão não adianta nada, né? Então, no momento que reservar para resolver 
questões, você pode fazer uma listinha (no papel ou até no celular) de todo o conteúdo que você precisa 
estudar ou revisar. É uma dica para otimizar as suas revisões e também fazer ajustes em seu plano de estudo.

 Ficar fera em interpretação de texto
Quanto maior o seu repertório de questões resolvidas (até mesmo erradas), mais você vai melho-
rando a sua performance neste quesito e se preparando ainda melhor para a hora “H”. Isso porque 
você vai aprendendo cada vez mais a interpretar o texto dos enunciados e também das alternativas, 
tornando tudo mais fluido quando chegar a tão sonhada prova.

Dito tudo isso, só temos uma coisa para te desejar:

BONS ESTUDOS E CONTE SEMPRE  
COM A SANAR SAÚDE

A gente te leva mais longe

{ }
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2.1 BANCO DE LEITE HUMANO

01 (COVEST – UFPE – 2019) São competências do 
Posto de Coleta de Leite Humano:

1. Desenvolver ações de promoção, proteção e 
apoio ao aleitamento materno.

2. Coletar, selecionar, classificar, processar, esto-
car e distribuir o leite humano ordenhado e 
pasteurizado.

3. Registrar as etapas do processo, garantindo a 
rastreabilidade do produto.

4. Dispor de um sistema de informação que asse-
gure os registros relacionados às doadoras, 
receptores e produtos, disponíveis às autori-
dades competentes, guardando sigilo e pri-
vacidade.

Estão corretas, apenas:

 Ⓐ 1 e 2.
 Ⓑ 1 e 3.
 Ⓒ 1, 2 e 4.
 Ⓓ 2 e 3.
 Ⓔ 2 e 4.

Grau de dificuldade

 ▶ DICA DO AUTOR: É importante ter em mente a 
diferença entre o que é Posto de Coleta de Lei-
te Humano e o que é o Banco de Leite Humano.
Assertiva 1: VERDADEIRA. O Banco de Leite Humano 
(BLH) é um serviço especializado vinculado a um 
hospital de atenção materna e/ou infantil que 
possui tais competências como um programa de 
incentivo e sensibilização sobre a doação de lei-
te humano.1

Assertiva 2: FALSA. O erro da alternativa es-
tá em considerar como competência do Pos-
to de Coleta de Leite Humano as atividades de 

Alimentação Coletiva 

Autores: Carlos Rodrigo Lira e Elaine Janaína Conceição
Revisão Técnica: Cristina Pereira

processamento do leite, que são exclusivas do 
Banco de Leite Humano.1

Assertiva 3: VERDADEIRA. Como o Posto de Coleta de 
Leite Humano deve coletar, armazenar e repassar 
o leite humano ordenhado para o BLH ao qual o 
posto está vinculado, então ele deve, necessaria-
mente, registrar as etapas e os dados do proces-
so, garantindo a rastreabilidade do produto.1

Assertiva 4: FALSA. Não compete ao Posto de Cole-
ta de Leite Humano a atividade de conter infor-
mação que assegure os registros das receptoras.1

▍Resposta: Ⓑ 

02 (COVEST – UFPE – 2019) Uma das atividades 
desenvolvidas em bancos de leite humano 

é a realização de crematócrito, técnica analítica 
que tem a função de permitir o cálculo estimado:

 Ⓐ Da presença de hemácias no leite humano 
ordenhado.

 Ⓑ Do conteúdo de lactose no leite humano orde-
nhado.

 Ⓒ Da presença de micro-organismos no leite 
humano ordenhado.

 Ⓓ Do conteúdo de proteínas no leite humano 
ordenhado.

 Ⓔ Do conteúdo energético no leite humano 
ordenhado.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. A presença de sangue po-
de ser comprovada pelo mesmo procedimento 
analítico indicado para o crematócrito. Conside-
ra-se positiva a amostra cujo capilar centrifugado 
denotar a presença de hemácias.1

Alternativa B: INCORRETA. Uma técnica que pode 
identificar o conteúdo de lactose é a verifica-
ção de off-flavor do leite humano ordenhado. O 
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flavor primário do leite humano ordenhado re-
sulta dos próprios constituintes do leite humano 
ordenhado, atribuído principalmente à relação 
cloreto/lactose e aos ácidos graxos livres. À me-
dida que a lactação avança, observa-se tendên-
cia de elevação no teor de cloretos com propor-
cional diminuição da lactose, no intuito de man-
ter a pressão osmótica estabilizada, assim, é pos-
sível detectar o conteúdo de lactose.1

Alternativa C: INCORRETA. A presença de microrga-
nismos no leite humano pode ser determina-
da também pelo off-flavor, que se configura co-
mo importante instrumento na detecção de não 
conformidades no leite humano ordenhado, so-
bretudo as que decorrem do crescimento de mi-
crorganismos pertencentes à microbiota secun-
dária do leite.1

Alternativa D: INCORRETA. O conteúdo de proteínas 
no leite humano ordenhado pode ser analisado 
a partir de outras técnicas, como, por exemplo, a 
determinação de nitrogênio pelo processo de di-
gestão Kjeldahl.1

Alternativa E: CORRETA. O leite humano reúne em 
sua composição mais de 250 substâncias dife-
rentes, dispostas de modo hierarquizado e com-
partimentalizado, integrando três subsistemas 
ou frações: emulsão (congrega os constituintes 
lipossolúveis), suspensão (constituída de micelas 
de caseína) e solução (reúne a água, os demais 
hidrossolúveis e a maior parte dos imunobioló-
gicos). Uma vez entendida a possibilidade de va-
riação dos macroconstituintes do leite humano 
em termos gerais e suas respectivas implicações 
em termos de mudanças na composição, então é 
necessário estar atento aos modos de detecção 
dessas modificações.1

2.2 ESTRUTURA FÍSICO-FUNCIONAL

03 (COVEST – UFPE – 2019) Integram a unidade 
destinada ao preparo de Nutrição Enteral 

(NE), além da sala de manipulação e envase de 
NE, os seguintes ambientes:

 Ⓐ Sala de recebimento de prescrições e dispen-
sação de NE; sala de limpeza e sanitização de insu-
mos; alimentos “in natura”.

 Ⓑ Sala de recebimento de prescrições e dispen-
sação de NE; sala de limpeza e sanitização de insu-
mos; Sala de terapia com NE.

 Ⓒ Sala de recebimento de prescrições e dis-
pensação de NE; sala de preparo de alimentos “in 
natura”; sala de terapia com a NE.

 Ⓓ Sala de controle microbiológico; sala de 
limpeza e sanitização de insumos; sala de preparo 
de alimentos “in natura”.

 Ⓔ Sala de recebimento de prescrições e dispen-
sação de NE; sala de controle microbiológico; sala 
de preparo de alimentos “in natura”.

Grau de dificuldade

Alternativa A: CORRETA. Para a área de Terapia de Nu-
trição Enteral, segundo a Resolução RCD nº 63, 
de 6 de julho de 2000, para além das apresenta-
das na sentença, ainda integram salas de: vestiá-
rio; sala de manipulação e envase de NE; sanitá-
rios de funcionários (masculino e feminino); e de-
pósito de material de limpeza.2

Alternativa B: INCORRETA. A sala de terapia com Nu-
trição Enteral (NE) não integra a unidade desti-
nada ao preparo de NE e sim a unidade de apli-
cação da NE.2

Alternativa C: INCORRETA. A sala de terapia com Nu-
trição Enteral (NE) não integra a unidade destina-
da ao preparo de NE e sim a unidade e de aplica-
ção da NE.2

Alternativa D: INCORRETA. Segundo a RCD nº 63, a sa-
la de controle microbiológico não integra a uni-
dade destinada ao preparo da NE.2

Alternativa E: INCORRETA. Segundo a RCD nº 63, a sa-
la de controle microbiológico não integra a uni-
dade destinada ao preparo da NE.2

04 (CEFET/BA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
DAS ALMAS – 2019) Uma grande quantidade 

de lixo orgânico (restos de alimentos) é despre-
zada nas cozinhas escolares, sendo que este 
material costuma atrair insetos e outros ani-
mais. Em relação às lixeiras das cozinhas, é cor-
reto afirmar que:

 Ⓐ Precisam ter tampas e sacos recicláveis e de 
cor escura.

 Ⓑ Devem ter tampas e ser acionadas em lixeiras 
com pedal ou sem contato manual.

 Ⓒ Deverão ser higienizadas mensalmente para 
evitar contaminação no ambiente.

 Ⓓ O ideal é que sejam de vidro transparente para 
que seja possível visualizar o lixo.

 Ⓔ Não precisam ser tampadas e devem ser for-
radas com sacos pequenos, para não acumular 
resíduos.

Grau de dificuldade
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 ▶ DICA DO AUTOR: É importante lembrar-se das 
exigências sanitárias para ambientes que mani-
pulam alimentos.
Alternativa A: INCORRETA. Não existe na legislação 
obrigatoriedade quanto à cor do saco de lixo ou 
se o material de fabricação do saco de lixo deve 
ser reciclado ou não. Os sacos podem ser colori-
dos para realização de coleta seletiva.3

Alternativa B: CORRETA. As lixeiras utilizadas para 
descarte dos resíduos das áreas de preparação 
e armazenamento de alimentos devem ser dota-
das de tampa para evitar a proliferação de odo-
res no ambiente; além de evitar o surgimento de 
pragas e vetores no ambiente, evitam o risco de 
contaminação cruzada por meio do contato das 
mãos do manipulador com a lixeira e posterior-
mente com o alimento favorecendo para ausên-
cia de insetos nos recipientes. Devem ainda ser 
acionadas sem contato manual para evitar con-
taminação das mãos, além de dar agilidade no 
processo de trabalho.3

Alternativa C: INCORRETA. A higienização deve ocor-
rer diariamente, no final da jornada de trabalho 
para uso no dia seguinte e higienizado sempre 
que necessário ao longo da jornada de trabalho. 
Ainda, sua higienização diária deve ocorrer para 
evitar atração de insetos e odores desagradáveis 
nos ambientes.3

Alternativa D: INCORRETA. Não podem ser de vidro 
para evitar que se quebrem ao cair e gerar aci-
dentes e contaminação pelos resíduos expostos, 
além disso, sendo de material de vidro, sua repo-
sição na unidade pode aumentar e consequente-
mente gerar mais custos para o serviço.3

Alternativa E: INCORRETA. Devem possuir tampa para 
evitar atração de insetos e proliferação de odores 
aos ambientes.3

05 (STRATEGIC – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIS-
SAMã – 2019) Os equipamentos complemen-

tam o planejamento da área física da Unidade de 
Alimentação e Nutrição. Didaticamente, os equi-
pamentos são divididos em básicos e de apoio. 
Assinale a alternativa que apresenta um equipa-
mento de apoio. 

 Ⓐ Fogão.
 Ⓑ Cafeteira.
 Ⓒ Bebedouro.
 Ⓓ Balcão.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. É considerado um equipa-
mento para o funcionamento básico de uma UAN.4

Alternativa B: INCORRETA. É considerado um equi-
pamento para o funcionamento básico de uma 
UAN, principalmente para aquelas que possuem 
serviço de desjejum ou de ceia.4

Alternativa C: INCORRETA. Não é um equipamento 
que serve de apoio para produção de refeições e 
sim para saúde dos manipuladores.4

Alternativa D: CORRETA. Os balcões térmicos devem 
estar localizados no setor de distribuição de re-
feições e serve de apoio para o processo de dis-
tribuição; como o próprio nome indica, ele deve 
apoiar os gastronorms com os alimentos a serem 
distribuídos. Já os demais tipos de balcões estão 
distribuídos por toda a área de produção e distri-
buição, de forma a dar apoio para disponibiliza-
ção de utensílios e alimentos.4

06 (STRATEGIC – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMã 
– 2019) Qual o nome do equipamento que é 

semelhante ao forno, usado em cozinhas dietéti-
cas ou cozinhas pequenas que não tem demanda 
para caldeirão?

 Ⓐ Forno de conversão.
 Ⓑ Báscula.
 Ⓒ Forno de convecção.
 Ⓓ Sistema cook chill.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Este equipamento é uti-
lizado no setor de cocção geral. Além disso, o 
equipamento apresentado na alternativa é uma 
especificidade de forno, logo, a alternativa es-
tá errada porque não é um equipamento seme-
lhante ao forno, como pede a questão.4

Alternativa B: CORRETA. Todo hospital deve prever 
uma área para a elaboração de dietas especiais, 
equipada de maneira que atenda as mais varia-
das elaborações. Entre esses equipamentos mí-
nimos recomendados incluem-se as frigideiras 
e panelas basculantes, pois é um equipamento 
versátil e que tem demonstrado grandes benefí-
cios na operação, tais como melhora no fluxo de 
trabalho e segurança ao trabalhador. A frigidei-
ra basculante, por exemplo, é um equipamento 
multifuncional que permite executar trabalhos 
de frituras, refogados, chapa e cozimentos em 
grande quantidade, o que favorece a produção 
quando não há espaço para caldeirões.5
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Alternativa C: INCORRETA. O equipamento apresenta-
do na alternativa é uma especificidade de forno, 
logo, a alternativa está errada porque não é um 
equipamento semelhante ao forno, como pede 
a questão.4

Alternativa D: INCORRETA. Sistema cook chill como o 
próprio nome diz, não é um equipamento e sim 
um sistema, logo, a partir daí a alternativa já está 
errada. Além disso, este sistema cook chill consis-
te no processo de cozinhar o alimento em deter-
minada temperatura e tempo, sendo posterior-
mente rapidamente resfriado para conservação. 
No ato do consumo, o alimento já congelado de-
ve ser regenerado em equipamentos específicos, 
tais como forno combinado.6

07 (FUNDEP – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS 
– 2019) São fatores que interferem no dimen-

sionamento da área de uma Unidade de Alimen-
tação e Nutrição (UAN), exceto:

 Ⓐ Número de refeições. 
 Ⓑ Padrão dos cardápios.
 Ⓒ Custo das refeições.
 Ⓓ Modalidade e sistema de distribuição.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. O número total de refei-
ções diária, bem como o número de refeições por 
turno, influencia diretamente no dimensiona-
mento dos setores da UAN. Vários índices usados 
para o dimensionamento estão relacionados ao 
número de refeições ou de clientes atendidos.4

Alternativa B: INCORRETA. Cardápios mais sofistica-
dos, em que serão planejadas preparações mais 
elaboradas, com maior número de ingredientes e 
variações nas técnicas de preparo, podem neces-
sitar de maior espaço para sua execução. Além 
disso, o estilo do cardápio interfere no número 
de funcionários e tipo de equipamentos necessá-
rios, influenciando a necessidade de espaço físi-
co. Dado um mesmo número de refeições, varia-
ções no cardápio podem exigir maior espaço físi-
co, porque para a manipulação de alimentos di-
ferentes, mesmo que em volumes iguais, haverá 
separação dos setores e equipamentos usados.4

Alternativa C: CORRETA. O custo das refeições está re-
lacionado com cobrimento das despesas ou gas-
tos necessários para a produção das refeições, 
portanto, não tem relação direta com o dimen-
sionamento da área de uma UAN.4

Alternativa D: INCORRETA. O sistema escolhido para 
servir as refeições tem forte influência no dimen-
sionamento da área de distribuição propriamen-
te dita e na área de porcionamento e/ou monta-
gem. O dimensionamento específico desse setor 
é realizado com base no tipo e na quantidade de 
equipamentos de distribuição que irão compor o 
setor (balcões, esteiras etc.), considerando ainda 
os espaços necessários para circulação tanto de 
cliente quanto de funcionários da UAN.4

08 (FUNDEP – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS 
– 2019) Na fase do planejamento físico da 

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), são 
cuidados que devem ser observados em relação 
aos ruídos, exceto:

 Ⓐ Materiais acústicos e isolantes devem ser 
empregados em teto e paredes.

 Ⓑ As paredes, quando paralelas, não devem ficar 
a mais de 17 m de distância, a fim de evitar eco.

 Ⓒ Os projetos não devem ser circulares ou trian-
gulares.

 Ⓓ Os equipamentos devem ser instalados nos 
cantos ou junto às paredes.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Materiais como alvenaria 
de tijolo maciço, chapas ocas de gesso, compen-
sado de madeira, entre outros, são exemplos de 
materiais que podem ser utilizados como isolan-
tes acústicos nas UAN.4

Alternativa B: INCORRETA. Paredes muito distantes 
são propícias para produção de ruído.4

Alternativa C: INCORRETA. Essas configurações geo-
métricas ocasionam maior concentração de ruí-
dos, por isso, o formato circular não deve ser uti-
lizado e o triangular evitado com equipamentos 
distribuídos nos vértices.4

Alternativa D: CORRETA. A alternativa representa a 
exceção, solicitada na questão, pois se sabe que 
dispor os equipamentos nos cantos ou junto às 
paredes é altamente favorável para a produção 
de ruídos, logo, isso não deve ser feito.4

09 (FUNDEP – PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS 
– 2019) Alguns aspectos do planejamento 

físico das Unidades de Alimentação e Nutrição 
(UAN) refletem-se diretamente em suas condições 
higiênicas. A iluminação adequada nessas unida-
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guras do ambiente, quer instruindo e conscienti-
zando os trabalhadores sobre as práticas preven-
tivas. Em relação à segurança e saúde no trabalho, 
é correto afirmar:

 Ⓐ Cabe ao empregador responsabilizar-se pela 
guarda e conservação de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI) dos empregados. 

 Ⓑ A área administrativa possui apenas riscos 
ergonômicos.

 Ⓒ O ruído é um risco físico que pode estar exis-
tente na área de devolução de utensílios, cocção, 
confeitaria e de higienização de panelas.

 Ⓓ São estabelecidos parâmetros de iluminação 
para as áreas de pré-preparo e cocção, ficando a 
critério do empregador a iluminação das demais 
áreas.

 Ⓔ Na área de estoque, não há risco, visto que não 
há produção de alimentos.

Grau de dificuldade

Alternativa A: INCORRETA. Segundo a Norma Regula-
mentadora nº 06 – NR6, essas obrigações são do 
empregado e não do empregador.29

Alternativa B: INCORRETA. Os riscos ocupacionais es-
tão presentes em todos os setores da UAN, no 
entanto, esses riscos se apresentam com intensi-
dade diferente entre os setores.30

Alternativa C: CORRETA. Em virtude das atividades 
desenvolvidas nos setores apresentados na al-
ternativa, percebe-se que são locais em que há 
alta produção de ruído, sobretudo causado pelo 
atrito dos utensílios metálicos e os equipamen-
tos utilizados nos setores.30

Alternativa D: INCORRETA. A NR nº 17 dispõe que em 
todos os locais de trabalho deve haver ilumina-
ção adequada, natural ou artificial, geral ou su-
plementar, apropriada à natureza da atividade. 
Assim, a iluminação deve ser projetada e insta-
lada de forma a evitar ofuscamento, reflexos in-
cômodos, sombras e contrastes excessivos. Por-
tanto, não fica a critério do empregador a ilumi-
nação das áreas. Além disso, em UAN há parâ-
metros de iluminação para os setores de prepa-
ro, cocção, higienização, distribuição, estoque e 
vestiários.31,32

Alternativa E: INCORRETA. A alternativa está incorre-
ta porque se observa principalmente a presença 
do risco de acidentes e ergonômico no estoque. 
O primeiro pode ocorrer quando o trabalhador 
sobe em escada para organizar/manipular fardos 
de alimentos, por exemplo. O segundo é passí-
vel de ocorrência no momento de transporte dos 
gêneros alimentícios para o setor durante o rece-
bimento ou, ainda, na organização do setor ou 
na realização do inventário, em que é necessário 
manuseio dos gêneros.30

RESUMO PRÁTICO

1. BANCO DE LEITE HUMANO (BLH)

Definições importantes:

Banco de Leite 
Humano

Banco de Leite 
Humano de 
Referência

Posto de coleta  
de leite humano

Serviço responsável 
pela promoção, 

proteção e apoio ao 
aleitamento materno e 
execução de atividades 
de coleta da produção 

lática da nutriz, do 
seu processamento, 

controle de qualidade 
e distribuição33

Banco de leite humano 
responsável pela 

implementação de 
ações estratégicas 

estabelecidas para sua 
área de abrangência, 

com atribuição de 
desenvolver educação 
permanente, pesquisas 
operacionais e prestar 

assessoria técnica.33

Unidade fixa  
ou móvel, intra ou 
extra-hospitalar, 

vinculada 
tecnicamente a um 

banco de leite humano 
e administrativamente 
a um serviço de saúde 
ou ao próprio banco.34
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Competem ao posto de coleta de leite humano:34

  Desenvolvimento de ações de promoção, pro-
teção e apoio ao aleitamento materno;

  Prestar assistência à gestante (prepará-la para a 
amamentação; elaborar medidas de prevenção 
de doenças e outros fatores que impeçam a ama-
mentação ou a doação de leite humano orde-
nhado), puérpera (autocuidado com a mama 
puerperal), nutriz (cuidados ao amamentar; 
ordenhar, coletar e armazenar o leite ordenhado 
no domicílio; cuidados na utilização do leite 
humano ordenhado cru e do leite humano orde-
nhado pasteurizado) e lactente (pega, posição e 
sucção) na prática do aleitamento materno;

  Executar as operações de controle clínico da 
doadora;

  Coletar, armazenar e repassar o leite humano 
ordenhado para o banco de leite humano;

  Registrar as etapas e os dados do processo, 
garantindo a rastreabilidade do produto;

  Manter um sistema de informação que asse-
gure os registros – relacionados às doadoras 
e aos produtos – disponíveis às autoridades 
competentes, guardando sigilo e privacidade;

  Estabelecer ações que permitam a rastreabi-
lidade do leite humano ordenhado.

Outras competências do banco de leite humano:34

  Processar e distribuir o leite pasteurizado;
  Responder tecnicamente pelo processamento 

e controle de qualidade do leite humano orde-
nhado procedente do Posto de Coleta de Leite 
Humano (PCLH) a ele vinculado;

  Realizar o controle de qualidade dos produtos 
e processos sob sua responsabilidade.

Na prestação de serviços de BLH e posto de coleta, 
é indispensável a correlação entre os ambientes 
e suas funções, com a definição da infraestrutura 
física necessária ao desenvolvimento das ativida-
des e de todas as etapas de funcionamento a que 
se destinam.34

O banco de leite humano e o posto de coleta de 
leite humano devem obedecer a:33

  Leiaute com fluxo unidirecional de pessoas e 
produtos;

  Evitar o cruzamento de fluxos;
  Facilitar a higienização para não comprome-

ter a qualidade do leite processado.

O BLH deve dispor dos seguintes ambientes:34

Laboratório de 
controle de qualidade 

microbiológico 
(mínimo 6m2)

Área para arquivo  
de doadoras

Sala para ordenha 
(1,5 m2) por cadeira 

de coleta

Área para estocagem 
de leite cru coletado 

(mínimo 4 m2) em BLH 
com produção até 60 

L/mês.

Sala para recepção, 
registro e triagem 

das doadoras 
(mínimo 7,5 m2)

Sala de 
processamento 
(mínimo 15 m2)
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Materiais de acabamento para:34

Material Definição

Rodapé

  A junção entre o rodapé e o piso deve permitir a completa limpeza do canto formado;
  A união do rodapé com a parede deve estar alinhada, evitando-se o tradicional res-

salto do rodapé, que permite o acúmulo de pó;
  Rodapés com arredondamento acentuado são de difícil execução e, ao contrário do 

que se acredita, não facilitam o processo de limpeza do local.

Teto

  Em ambientes críticos deve ser contínuo, sendo proibido o uso de forros falsos remo-
víveis, por serem de limpeza difícil;

  Nos demais ambientes, pode-se utilizar o forro removível, inclusive por razões liga-
das à manutenção;

  Resistentes aos processos de limpeza e desinfecção.

Ralos

  Todos os ralos precisam ter sifões e tampa com fechamento escamoteável;
  Adoção de telas milimétricas nas aberturas das janelas, instalação de borrachas de 

vedação na parte inferior das portas;
  Implementação de programa de controle de pragas.

Instalações 
elétricas e 

iluminação

  A iluminação deve ser distribuída uniformemente pelo ambiente, evitando ofusca-
mento, sombra, reflexos e contrastes excessivos, além de incidir numa direção que não 
prejudique os movimentos nem a visão das pessoas que ali trabalham;

  Uso de películas protetoras nos vidros ou brises soleils de fachada pode ser adotado;
  Instalações elétricas de equipamentos associados à operação e/ou controle de siste-

mas de climatização devem ser projetadas, executadas, testadas e mantidas em con-
formidade com as normas NBR/ABNT 5410, NBR/ABNT13534 e RDC/Anvisa nº 50/2002;

  As instalações elétricas precisam ser embutidas ou protegidas por material resistente 
a impactos, à lavagem e ao uso de saneantes;

  É necessário instalar vários pontos de força, distribuídos ao longo da bancada, em 
quantidade suficiente para a alimentação elétrica dos diversos equipamentos, não 
sendo admitida a utilização de um mesmo ponto para alimentar mais de um apare-
lho, por meio de extensões, tomadas múltiplas ou benjamins.

Sistemas de 
climatização

  Possuir ventilação natural ou forçada para proporcionar conforto e proteção aos pro-
fissionais e usuários;

  O sistema de climatização para os serviços tem de ser projetado, executado, testado 
e mantido conforme as recomendações das normas NBR/ABNT 6401, NBR/ABNT 7256 
e RDC/Anvisa nº 50/2002;

  Ar condicionado de janela e mini-splits somente podem ser instalados no BLH e no 
PCLH acompanhados por um sistema de ventilação e/ou exaustão complementar, 
para garantir a renovação de ar exterior necessária nesses ambientes;

  Parâmetros de climatização para as salas de processamento e de ordenha do BLH e 
do PCLH: Temperatura: 21°C-24°C; Umidade relativa do ar: 40%-60%; Vazão mínima 
de ar total: 18 (m3/h)/m2; Vazão mínima de ar exterior: 6 (m3/h)/m2; Filtro no insufla-
mento: classe G3, no mínimo.

Instalações 
hidrossanitárias

  Os serviços devem ser abastecidos com água potável fornecida pela rede pública ou 
possuir abastecimento próprio (com registro da nascente, de acordo com a Portaria 
GM/MS nº 518/2004, suficiente em volume ou pressão e sistema de cloração).

2. ESTRUTURA FÍSICO FUNCIONAL DE UNIDADES  
DE ALIMENTAçãO E NUTRIçãO (UAN)

O planejamento físico-funcional das Unidades de 
Alimentação e Nutrição tem como objetivo prin-
cipal garantir instalações adequadas e funcionais, 
assegurando a operacionalização dentro das mais 
rígidas normas técnicas e de higiene, e também 

garantir uma boa qualidade da produção do ser-
viço prestado aos seus usuários.35,19

Pontos negativos de operacionalização:

  Equipamentos ociosos ou mal localizados;
  Ocorrência de filas, por falhas no dimensiona-

mento e localização dos pontos de distribuição;
  Deficiência no sistema de ventilação;
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  Aumento de custo;
  Interrupções no fluxo de operações;
  Cruzamento desnecessário de gêneros e fun-

cionários;

  Má utilização dos equipamentos;
  Limitação no planejamento de cardápios por 

falta de equipamentos adequados; dentre 
outros.

Benefícios de um layout funcional:19

Aos funcionários: conforto, bem estar, satisfação e segurança no trabalho;

Aos clientes: melhores produtos e serviços, ambiente saudável, aconchegante e confortável;

Às operações: fluxo de trabalho mais racional, menor tempo de produção, siminuição dos custos com  
recursos materiais e humanos, aumento dos níveis de eficiência administrativa e operacional.

À empresa: integração dos processos e elementos envolvidos em sua execução, com resultados  
no aumento dos níveis de qualidade, produtividade e eliminação dos despedícios;

Ao espaço físico: flexibilidade na disposição dos equipamentos, móveis e áreas físicas,  
possibilidade de ampliação dessas áreas e aproveitamento do espaço.

Como fazer um projeto de planejamento físico em unidade de alimentação e nutrição:19,31

Item Definição 

Estudo preliminar

  Levantamento da área disponível, infraestrutura disponível, iluminação, ventilação, 
rede de abastecimento de água tratada e esgoto, energia elétrica;

  Público alvo, quantidade estimada de refeições a ser servida, verba disponível para a 
obra, tipo de serviço ou de distribuição;

  Definição dos fluxos e equipamentos necessários; dentre outros.

Dimensionamento 
do sistema

  Setorização dos centros de trabalho com cálculos da área e equipamentos com suas 
respectivas capacidades para atender a demanda.

Seleção de 
equipamentos

  Quantidade de equipamentos a serem adquiridos;
  Qualidade dos equipamentos;
  Especificação técnica dos mesmos.

Elaboração da 
planta técnica

  Pontos de água (quente e fria);
  Eletricidade;
  Gás;
  Vapor;
  Esgoto;
  Casa de compressores;
  Sistema de exaustão;
  Casa de gás.

Memorial 
descritivo

  Aqui deve estabelecer as definições/especificações, quantidade, modelos, capaci-
dade e outros tantos pontos referente aos equipamentos, móveis e utensílios para 
adequado funcionamento do serviço. 


