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ANEXO I-I. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: NUTRICIONISTA. 
 

ATUALIDADES: (Nutricionista) 
Questões relacionadas à Saúde Pública (fatos e notícias), divulgadas em revistas, jornais, televisão, internet, portal oficial 
Ministério da Saúde, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2019, no Brasil e no Mundo. 
 
PORTUGUÊS: (Nutricionista) 
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. Informações 
literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. Estruturação do 
texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem: 
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. Acentuação gráfica. 
 
LEGISLAÇÃO: (Nutricionista) 
Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. Disponível em: 
http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2018/04/codigo-de-etica.pdf 

Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991 (DOU 18/09/1991) 
Regulamenta a profissão de nutricionista e determina outras providências. 
Decreto Nº 84.444, de 30 de Janeiro de 1980 (DOU 31/01/1980) 
                                                                                                                             
                                            
 
ESPECÍFICO: (Nutricionista) 
Nutrição Pessoa com Diabetes: Os alimentos: calorias, macronutrientes e micronutrientes, Alimentação e hábitos saudáveis, 
Determinando o plano alimentar, Plano alimentar e diabetes mellitus tipo 1, Plano alimentar e diabetes mellitus tipo 2, Plano 
alimentar nas complicações metabólicas, agudas e crônicas do diabetes: hipoglicemia, nefropatia, dislipidemias, Plano 
alimentar nas situações especiais: escola, trabalho, festas, restaurantes e dias de doença. Bibliografia Sugerida Disponível 
em: 
https://www.diabetes.org.br/publico/pdf/manual-nutricao-publico.pdf 
 
Manual de apoio para as atividades técnicas do Nutricionista do Âmbito do PNAE: Plano Anual de Trabalho, Cardápios da 
Alimentação Escolar, Fichas Técnicas de Preparação, Ações de Educação Alimentar e Nutricional, Teste de Aceitabilidade, 
Diagnóstico Nutricional, Necessidades Alimentares Especiais, Interação com os Agricultores Familiares, Processo Licitatório e 
Chamada Pública, Controle de Qualidade, Assessoria ao Conselho de Alimentação Escolar, Atividades Complementares. 
Bibliografia Sugerida Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/10493-manual-de-apoio-para-as-atividades-t%C3%A9cnicas-
do-nutricionista-no-mbito-do-pnae 
 

Políticas de Alimentação Escolar: A ação do Estado brasileiro como regulador e provedor da alimentação escolar, 
Alimentação escolar e seus benefícios: fundamentos para a educação de qualidade, A entidade executora (municípios, 
estados, Distrito Federal e escolas federais) e a gestão da alimentação escolar (centralização, descentralização, 
semidescentralização, escolarização e terceirização), O nutricionista na alimentação escolar, Da(o) merendeira(o) à 
educadora(o) alimentar, Cozinhas e cantinas nas escolas públicas, Alimentação escolar no contexto internacional. Bibliografia 
Sugerida Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/12_pol_aliment_escol.pdf 
 
Princípios e Práticas para Educação Alimentar e Nutricional: Resgatando o conceito de Educação Alimentar e Nutricional 
(EAN) a partir do Marco de Referência, Refletindo experiências de EAN a partir dos princípios do Marco de Referência, 
Caminhos para o planejamento de ações de EAN. Bibliografia Sugerida Disponível em: 
http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2018/08/CADERNO_EAN_semmarca.pdf 
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