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APRESENTAÇÃO

VOLUME 6 – TÉCNICA DIETÉTICA E TECNOLOGIA 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 Técnica Dietética e Tecnologia dos Alimentos são 
umas das mais cobradas tanto para os Concursos quanto para as provas 
de Residências em Nutrição, destacando-se os seguintes assuntos:

Para Técnica Dietética: 
• Técnicas de Preparo
• Pré-preparo dos alimentos
• Ovos
• Óleos e Gorduras
• Leite e derivados
• Ficha Técnica de preparo
• Hortaliças e Frutas
• Carnes
• Cereais e Leguminosas
• Açúcares e Edulcorantes

Para Tecnologia dos Alimentos:
• Métodos de Conservação de Alimentos
• Rotulagem de Alimentos
• Processos de transformações dos alimentos 
• Reações de importância em alimentos
• Embalagem

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 6

1. INTRODUÇÃO

O ovo é um corpo unicelular formado no ovário ou oviduto. Compõe-
-se de protoplasma, vesículas germinativas e envoltórios, além de possuir 
nutrientes essenciais para nutrir o gérmen da respectiva espécie1.

Em relação às gorduras e óleos, abrangem um número enorme de 
substâncias. Por isso que uma definição para esse grupo não é fácil. De 
maneira geral, podem ser compreendidos como “compostos encontra-
dos nos organismos vivos, geralmente insolúveis em água, mas solúveis 
em solventes orgânicos”. O estado físico diferencia um óleo de uma gor-
dura. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente enquanto as gordu-
ras são semissólidas1.

2. OVOS

2.1 Aspectos gerais e estruturais

O ovo mais utilizado na alimentação humana é o de galinha, que pesa 
aproximadamente 50 g. Na composição da clara, que pesa cerca de 35 g, 
há 4 g de proteína e vitamina B2. Já na composição da gema, que pesa 
cerca de 15 g, há 6 g de gordura, 2 g de proteínas e vitaminas A, D, E e K, 
além de cálcio, ferro e enxofre1.

A gordura presente no ovo de galinha contém lecitina, que é rica em 
fosfolipídeos e atua no metabolismo do colesterol1.

Vale ressaltar alguns aspectos sobre a estrutura dos ovos1:

• A clara constituiu cerca de 57% do peso total do ovo e apresenta-se 
em quatro camadas superpostas;

• A gema compreende cerca de 32% do peso total do ovo, com par-
tes denominadas látedra, disco germinativo, camadas concêntricas 
amarelo-clara e amarelo-escura e a membrana vitelina;

• O ovo fresco tem uma reação ligeiramente ácida pelo CO2, que se so-
lubiliza na clara. À medida que o ovo envelhece, parte do CO2 sai pela 
porosidade da casca, dando entrada ao ar externo, que vai alcalinizan-
do o ovo. Por isso, o ovo lavado fica mais exposto à deterioração;

• Partes do ovo: casca, membrana externa, membrana interna, câmara 
de ar, clara, calazas e gema.
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QUADRO RESUMO

Palavras chave Descrição

Alimento seguro

Alimento seguro ou inócuo é aquele que possui níveis aceitáveis ou 
é livre de contaminantes, sejam eles de ordem física, química ou bio-
lógica, sendo incapaz de oferecer qualquer tipo de risco ou danos 
à saúde

Fator intrínseco
A atividade de água disponível para reações físico-químicas e bio-
lógicas no alimento é considerada fator intrínseco, pois faz parte do 
próprio alimento, e não de algo externo

Lixiviação Lavagem de componentes solúveis do alimento

Radiólise
Alteração de material irradiado oriundo de elétrons ejetados e rea-
gindo em um alimento



QUADRO ESQUEMÁTICO
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Análise 
sensorial

Testes 
descritivos

Testes 
discriminativos

Testes 
afetivos

Quais os 
atributos 

sensoriais? Quais 
são diferentes?

Tem diferença 
entre as 

amostras?  
Os consumidores 

notaram 
diferença?

Gosta ou 
desgosta? 

Qual prefere?

Análise 
descritiva 

quantitativa 
(ADQ)

Aceitação

Preferencia

Triangular

Comparação 
pareada

Ordenação

Diferença  
do controle

Duo-trio
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QUESTÕES COMENTADAS

Alternativa C: INCORRETA. O teste triangular é um exemplo de teste dis-
criminativo e avalia as diferenças entre as amostras2.
Alternativa D: INCORRETA. O teste duo-trio é um exemplo de teste dis-
criminativo e tem como objetivo detectar diferenças entre as amostras2.
Resposta: Ⓐ

04 (UPENET/ IAUPE – UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – 2017) 
Associe a coluna da direita com a da esquerda, considerando as metodo-
logias de avaliação sensorial de alimentos.

1. Método Sensorial Discriminativo ŵ     ] Método do Índice de Qualidade
2. Método Sensorial Afetivo ŵ     ] Teste de aceitação
3. Método Sensorial Descritivo ŵ     ] Teste de preferência

ŵ     ]  Teste de ordenação
ŵ     ]  Teste de comparação pareada
ŵ     ]  Análise descritiva quantitativa

 Ⓐ 1-1-1-2-2-3.
 Ⓑ 1-3-2-2-3-2.
 Ⓒ 3-1-1-2-3-2.
 Ⓓ 3-2-2-1-1-3.

GRAU DE DIFICULDADE ••°
Alternativa A: INCORRETA. O Método Índice de Qualidade é um método 
sensorial utilizado para avaliar a qualidade de pescados, baseado na ava-
liação visual e olfativa de certos atributos do peixe cru, logo é um método 
descritivo e não discriminativo como coloca a alternativa2,4. 
Alternativa B: INCORRETA. O Método Índice de Qualidade é um método 
sensorial utilizado para avaliar a qualidade de pescados, baseado na ava-
liação visual e olfativa de certos atributos do peixe cru, logo é um método 
descritivo e não discriminativo como coloca a alternativa2,4.
Alternativa C: INCORRETA. O Teste de Aceitação é um exemplo de teste 
afetivo e avalia o grau de gostar ou desgostar do produto e não um tes-
te discriminativo2.
Alternativa D: CORRETA. Todos os testes são caracterizados de forma 
correta. O Método Índice de Qualidade e a Análise descritiva quantitativa 


