
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 4  páginas, numeradas sequencialmente, 
incluindo espaço para rascunho.

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

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

 (quatro)

4 (quatro) páginas

10 (dez)

 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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Quando o alimento é submetido a um determinado processo, pretende-se obter um produto seguro e com vida 

útil adequada, mas ao mesmo tempo, deve-se tentar fazer com que as perdas de nutrientes, que sempre vão 

existir, sejam mínimas. A importância desse fato depende do valor nutricional proporcionado pelo alimento à 

dieta e do grupo de pessoas a que destina. A incidência dessas perdas está diretamente relacionada com o tipo de 

nutriente, o tipo de alimento e o tratamento tecnológico aplicado (Ordonez et al., 2005). Com base no capítulo de 

Vitaminas e Minerais do livro “Tecnologia de Alimentos” (Ordonez et al., 2005), responda às seguintes 

questões:

A) De forma geral, explique por que a influência dos parâmetros dos tratamentos tecnológicos é 

diferente em relação à de perda de vitaminas e à perda de minerais.

B) Cite quais são os fatores que interferem nessas perdas de vitaminas e de minerais, ao longo dos 

tratamentos tecnológicos aplicados aos alimentos.

Questão 02 (2,5 pontos)

Segundo o artigo de Capatto  e colaboradores (2017), metodos alternativos de processamento  têm chamado a 

atenção da comunidade científica nos últimos anos, em virtude de uma potencial preservação de seus compostos 

bioativos e de seus nutrientes, em alimentos processados. Dentre esses métodos alternativos, o aquecimento 

ôhmico apresenta interessantes potenciais e aplicações. Considerando esta informação:

A) Explique o fundamento do aquecimento ôhmico no processamento de alimentos. Responda e 

justifique se esse método pode ser considerado como uma tecnologia não-térmica.

B) Comente acerca dos efeitos sobre a morte dos micro-organismos,  proporcionada pelo aquecimento 

ôhmico.



Questão 03 (2,5 pontos)
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De acordo com o artigo de Martin e colaboradores (2016), o teste para a presença de coliformes tem sido 

realizado na indústria de produtos lácteos dos EUA desde o leite cru até os produtos processado e, além de 

rápido, tem sido amplamente utilizado como um indicador primário das condições higiênicas associadas aos 

produtos lácteos. 

No entanto, os recentes avanços nos estudos de taxonomia e a melhor compreensão do grupo dos coliformes 

levaram a questionamentos quanto à adequação dos testes para uso deste grupo diversificado de micro-

organismos como indicadores em produtos lácteos. Os autores do artigo alegam que é hora de repensar na 

relevância desse grupo como “indicador do século”.

A) Cite um argumento dos autores para essa alegação.

B) Cite uma das propostas dos autores para a implementação de testes que possam garantir um alimento 
lácteo seguro e de qualidade.

Questão 04 (2,5 pontos)

A bacteria Listeria monocytogenes foi identificada em 1924 como um bacilo gram positivo responsável pela 

mononucleose em animais de laboratório. Algum tempo depois, a bactéria foi reconhecida como um patógeno 

oportunista para o ser humano que é transmitido através dos alimentos. A L. monocytogenes pode viver 

livremente no ambiente, mas é capaz de infectar uma variedade de animais como artrópodes e vertebrados de 

sangue quente e de sangue frio.

A) A figura abaixo foi retirada do artigo:” A trip in the “New Microbiology” with the bacterial pathogen 

Listeria monocytogenes”. Faça uma legenda para explicar a figura indicando o significado dos números 1,2,3,4 

e 5 que aparecem na imagem.

B) Resuma em poucas palavras do que se trata a revisão “A trip in the “New Microbiology” with the 
bacterial pathogen Listeria monocytogenes”.
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Rascunho
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Rascunho
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