
Caderno de Questões

Atenção!
Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 3  páginas, numeradas sequencialmente, 
incluindo espaço para rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 10  numeradas sequencialmente.
A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa com o valor máximo de  pontos.

 (três)

 (dez) páginas

70 (setenta)

 

 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a 
paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso ocorra qualquer 
erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas 
constantes do CADERNO DE QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar 
qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta 
de tinta azul ou preta, para o espaço destinado à resposta de cada 

questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6

 7

8 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a 
prova ou que termine o seu tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

9 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o 
CADERNO DE QUESTÕES.

10

esferográfica 

 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) 
minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da 
prova nos 30 minutos que antecedem o seu término.

Instruções

portal.ifrj.edu.br

 Avaliação Escrita 
1ª Etapa
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Questão 01 (15 pontos)

Questão 02 (20 pontos)

Questão 03 (15 pontos)
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Os avanços da segurança de alimentos estão intimamente relacionados aos avanços da microbiologia de 
alimentos, em nível mundial. Ambas avançaram muito nos últimos 25 anos. Como exemplo disso, o número de 
patógenos identificados nos alimentos duplicou, o controle da qualidade baseado na análise do produto final deu 
lugar ao controle de processo e o controle de perigos vem sendo substituído pelo controle dos riscos nos 
alimentos. Alguns dos novos desafios da segurança de alimentos são decorrentes das adaptações dos micro-
organismos, novas tecnologias de produção, variações ecológicas e aumento do comércio mundial de alimentos. 
De acordo com o artigo “Avanços da Segurança de alimentos no Brasil” com base nos dados do Ministério da 
Saúde, a maioria dos surtos associados aos alimentos no período 2000-2013 ocorreu nas residências. Justifique 
essa afirmativa dos autores. 

Sabe-se que a manipulação correta de alimentos pode eliminar, ou minimizar, a presença de micro-
organismos patogênicos, diminuindo drasticamente o risco de Doenças Transmitidas por Alimentos, porém 
segundo o artigo de Soares, Almeida e Nunes (2016) nem sempre os treinamentos dos manipuladores permitem 
a absorção do conhecimento com consequente mudança de atitudes dos mesmos. De acordo com esta afirmativa 
responda:

A) Cite e explique dois fatores associados aos manipuladores, que segundo os autores, estão dentre as 
falhas mais comuns associadas ao surtos alimentares.

B) Por que a etapa de treinamento, em ambientes externos ao de trabalho, pode prejudicar a formação do 
manipulador?
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Uma medida de saúde pública, citada no artigo de Magnoni e colaboradores (2016), para tentar diminuir 
os casos de surtos de Doença Transmitida por Alimentos (DTA) é o uso de Manual básico, educacional e 
normativo das práticas seguras de alimentação fora do lar aos pacientes e familiares que comparecerem a 
unidades de saúde com suspeita de surto de DTA. De que modo esse manual pode auxiliar no objetivo dos 
pesquisadores? 

Questão 04 (20 pontos)

Os resultados do estudo de Louzada e colaboradores (2015) indicam prejuízos à saúde decorrentes da 
tendência observada no Brasil de substituir refeições tradicionais baseadas em alimentos in natura ou 
minimamente processados por alimentos ultraprocessados e apoiam a recomendação central do Guia 
Alimentar para a população brasileira. Com base nas informações desse estudo e a revisão intitulada 
“Ultraprocessamento de alimentos e doenças crônicas não transmissíveis: implicações para políticas públicas”, 
responda as questões abaixo:

A) Defina os termos em destaque, enfatizando as suas principais características. Para cada classe, dê três 
exemplos de grupos alimentares distintos.

B) Qual é a recomendação central do Guia Alimentar para a população brasileira apoiada pelos 
resultados de Louzada e colaboradores (2015)?

C) A recomendação descrita na questão acima é pautada em características relacionadas à composição, à 
forma de apresentação e aos modos de consumo dos alimentos ultraprocessados. Identifique tais características e 
relacione-as com as principais doenças crônicas não transmissíveis da atualidade. 
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Rascunho
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Rascunho
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