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Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta. �
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://uffs.fepese.ufsc.br

Nutricionista
Dia: 13 de dezembro de 2009 • Horário: das 14 às 17 h  
Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Assinale a alternativa 3. errada.

( ) O verbo a. revolucionou é transitivo direto.

( ) Em “e até os chips de computadores” há ideia b. 
de inclusão.

( ) Acrescentando, depois de “e até os chips de c. 
computadores” o pronome tudo, o verbo 
passa para o singular: deriva.

( ) Substituindo-se o pronome d. ele por nós, em 
“foi ele quem colocou”, a forma verbal não se 
altera.

( X ) O emprego do verbo, em e. Hoje fazem oito anos 
que vim para Chapecó” corresponde ao de 

“hoje fazem parte de nosso cotidiano”.

Analise as afirmações abaixo.4. 

V. SI. a podeis acompanhar-nos, para que vos 
mostremos a sede da UFFS?

UFFS: aqui nos preocupamos com o desenvol-II. 
vimento sustentável e solidário da Região Sul 
do País.

É alto e justificado o prestígio da nova institui-III. 
ção, entre a população catarinense.

Agradeceremos os que nos apoiaram, se você IV. 
não se opor a um pequeno discurso.

Soube que houve muitas pessoas envolvidas V. 
na criação de nossa universidade.

Pela análise das afirmativas, verifica-se que estão 
corretas:

( ) I, III e IV.a. 

( ) I, IV e V.b. 

( ) II, III e IV.c. 

( X ) II, III e V.d. 

( ) IV, V e VI.e. 

Língua Portuguesa (5 questões)

Einstein revolucionou o conhecimento do homem sobre 
a natureza. Mostrou a existência de um mundo invisível, 
cheio de moléculas e átomos em constante agitação. 
Suas digitais estão num amplo leque de tecnologias que 
hoje fazem parte de nosso cotidiano. Células fotoelétri-
cas a laser, energia nuclear e fibras óticas, viagens espa-
ciais e até os chips de computadores derivam de suas 
ideias. E, não se deve esquecer, foi ele quem colocou na 
boca do povo o conceito de que tudo é relativo.

Veja, 21, out. 2009, p. 96

Assinale a alternativa 1. correta.

( ) A palavra em destaque, em “não a. se deve 
esquecer”, refere-se a Eisntein.

( ) No texto, “hoje fazem parte” refere-se a “molé-b. 
culas e átomos”.

( ) A expressão “na boca do povo” é típica de uma c. 
linguagem padrão culta informal.

( X ) As palavras em destaque, em “ Suas d. digitais 
estão num amplo leque de tecnologias”, 
equivalem, respectivamente, a marcas e 
encontram-se.

( ) Porque explicou ao povo o que é relatividade, e. 
Einstein revolucionou o conhecimento do 
homem.

Assinale a alternativa 2. errada, a respeito desta frase:

A Universidade Federal da Fronteira Sul terá como 
característica um perfil voltado às necessidades da 
mesorregião em que se situa.

( ) A expressão “um perfil” é objeto direto.a. 

( ) A expressão “em que” equivale a “na qual”.b. 

( X ) Em “como característica” há idéia de comparação.c. 

( ) No presente do subjuntivo a forma verbal fica d. 
tenha.

( ) Deixando “necessidades” no singular o acento e. 
de crase desaparece.

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Analise o texto abaixo.7. 

Em 2009 soube-se que um novo vírus circulava em 

quase todos os continentes, o que fez com que a 

Organização Mundial da Saúde declarasse a existência 

de uma         . A Gripe Suína, como ficou 

conhecida, é um vírus         , também 

conhecido como vírus da influenza A/H1N12009.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas:

( ) epidemia ; animala. 

( ) endemia ; suínob. 

( ) endemia ; humanoc. 

( ) pandemia ; animald. 

( X ) pandemia ; humanoe. 

Leia com atenção o texto.8. 

No ano de 2009 foram celebrados os quarenta anos 
de um acontecimento significativo para a história da 
humanidade. Tentando expressar a relevância do refe-
rido acontecimento, uma pessoa que dele participou, 
proferiu a seguinte frase: “Um pequeno passo para um 
homem, um gigantesco salto para a humanidade”.

Assinale a alternativa que identifica o autor da frase e 
o acontecimento celebrado.

( ) Alexander Fleming, comemorando a desco-a. 
berta da penicilina.

( X ) Neil Armstrong, celebrando a chegada do b. 
homem à lua.

( ) Barnard, ao realizar o primeiro transplante de c. 
coração.

( ) Richard Feinman, anunciando o nascimento d. 
do primeiro bebê de proveta.

( ) Gerhard Shröder, celebrando a que da do e. 
Muro de Berlin.

Assinale a alternativa 5. correta.

( ) Professor, preciso falar consigo agora.a. 

( ) Aquele escritor chapecoense é excelente, haja b. 
visto o tema de suas obras.

( ) Os Estados Unidos é um grande país, em c. 
extensão territorial.

( ) Minha colega de sala sentiu-se meia adoen-d. 
tada, por causa da gripe.

( X ) No plural, a frase e. Penso que deveria haver um 
estudante a menos nesta classe fica: Penso que 
deveria haver estudantes a menos nesta classe.

Atualidades (5 questões)

Com relação à decisão tomada pelo Supremo 6. 
Tribunal Federal no ano de 2009, sobre a reserva 
Raposa do Sol, é correto afirmar:

( X ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal a. 
Federal decidiu pela demarcação contínua da 
reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais 
do território demarcado.

( ) Por unanimidade de votos, o Supremo b. 
Tribunal Federal decidiu pela demarcação 
contínua da reserva, mas estabeleceu limites à 
soberania dos grupos indígenas que habitam 
a área demarcada.

( c. ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação descontínua 
da reserva e pela retirada dos ocupantes ile-
gais do território demarcado.

( d. ) Por unanimidade devotos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação descontínua 
da reserva e pela soberania dos povos indíge-
nas que habitam a área demarcada.

( e. ) Por maioria de votos o supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação contínua 
da reserva e pela legalização das terras 
dos fazendeiros já instalados no território 
demarcado.
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Noções de Informática (5 questões)

Assinale a alternativa que descreve 11. corretamente 
um procedimento cuja execução, em um computa-
dor com sistema operacional Windows XP, ocultará o 
arquivo ‘C:\teste.txt’.

( ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  a. 
dir -a c:\teste.txt

( X ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  b. 
attrib +h c:\teste.txt

( ) No Windows Explorer, clique com o botão da c. 
direita do mouse no arquivo ‘C:\teste.txt’ e 
selecione ‘Ocultar’.

( ) No Windows Explorer, selecione o arquivo ‘C:\d. 
teste.txt’ e clique no menu ‘Arquivo  Ocultar’.

( ) Abra o arquivo ‘C:\teste.txt’ no aplicativo e. 
‘Notepad’, clique no menu ‘Arquivo  Salvar 
como…’ e selecione o tipo de arquivo ‘Arquivo 
oculto’.

Assinale a alternativa que identifica 12. correta-
mente extensões utilizadas pelos aplicativos do 
OpenOffice e do Microsoft Office, respectivamente, para 
identificar os tipos de arquivos utilizados para arma-
zenar apresentações de slides, documentos de texto e 
planilhas eletrônicas.

( ) Apresentações de slides:  ODS e PPS; a. 
Documentos de texto:  PDF e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODP e XML.

( ) Apresentações de slides:  ODT e PPT; b. 
Documentos de texto:  ODC e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODS e XLS.

( X ) Apresentações de slides: ODP e PPTX; c. 
Documentos de texto:  ODT e DOCX; 
Planilhas eletrônicas: ODS e XLSX.

( ) Apresentações de slides:  ODS e PPS; d. 
Documentos de texto:  HTML e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODP e XLS.

( ) Apresentações de slides:  ODT e PPTX; e. 
Documentos de texto:  PDF e DOCX; 
Planilhas eletrônicas:  XML e XLSX.

Em relação a acontecimentos históricos significati-9. 
vos celebrados durante o ano de 2009, leia e analise as 
afirmativas abaixo.

Em Santa Catarina foram celebrados os 30 I. 
anos da Novembrada.

Em várias partes do mundo foram celebrados II. 
os 150 anos da publicação do livro de Darwin, 
A Origem das Espécies.

Em Santa Catarina foram comemorados os 90 III. 
anos do fim dos conflitos do Contestado.

Na Alemanha aconteceram comemorações IV. 
pelos 20 anos da queda do Murro de Berlin.

Os brasileiros comemoraram os 25 anos da V. 
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que 
restabeleceu o sistema de eleições diretas 
no país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.e. 

Identifique o que for 10. correto sobre políticas ado-
tadas na última década, por autoridades políticas da 
América:

( X ) Os governos de Hugo Chávez, Evo Morales e a. 
Rafael Correa adotaram posturas nacionalistas.

( ) O presidente dos Estados Unidos, Barack b. 
Obama, suspendeu o embargo econômico 
imposto a Cuba.

( ) O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da c. 
Silva, reconheceu a legitimidade da eleição de 
Mahmoud Ahmadinejad à presidência do Irã, 
mas condenou o projeto nuclear iraniano.

( ) Os presidentes Felipe Calderón, do México, e d. 
Álvaro Uribe, da Colômbia, têm denunciado a 
política segregacionista dos Estados Unidos.

( ) Manuel Zelaya, presidente de Honduras, foi e. 
deposto por um golpe militar e voltou ao 
poder através de novas eleições.
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Assinale a alternativa que apresenta 15. correta-
mente um comando que, ao ser executado em um 
computador com sistema operacional Linux, faz com 
que sejam listados os arquivos do diretório local cujo 
nome contém a sequência de caracteres ‘abc’.

( X ) ls -a | grep abca. 

( ) ls abc* > moreb. 

( ) dir *abc* | morec. 

( ) dir *.* | grep abcd. 

( ) grep abc < ls -ale. 

Noções de 
Direito Administrativo 
Administração Pública (5 questões)

De acordo com a Lei n16. o 9.784/99, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, a extinção de um ato administrativo 
por vício de legalidade denomina-se:

( ) reversão.a. 

( X ) anulação.b. 

( ) revogação.c. 

( ) convalidação.d. 

( ) rescisão.e. 

Constitui ato de improbidade administrativa que 17. 
sujeita o responsável à suspensão dos direitos políti-
cos pelo período de cinco a oito anos:

( X ) Frustrar a licitude de processo licitatório ou a. 
dispensá-lo indevidamente.

( ) Receber vantagem econômica de qualquer b. 
natureza, direta ou indiretamente, para omitir 
ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado.

( ) Perceber vantagem econômica para interme-c. 
diar a liberação ou aplicação de verba pública 
de qualquer natureza.

( ) Revelar fato ou circunstância de que tem d. 
ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo.

( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou e. 
regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência.

Suponha que você recebeu uma mensagem de 13. 
correio eletrônico contendo o seu endereço de e-mail 
e os endereços de outros 5 usuários no campo ‘Para:’ 
(‘To:’ em inglês).

Com base nessas informações, assinale a alternativa 
correta.

( ) Somente 6 usuários, incluindo você, terão a. 
acesso ao conteúdo da mensagem.

( ) Até 5 usuários, além de você, poderão receber b. 
a mensagem.

( ) Caso a mensagem contenha anexos, estes não c. 
serão enviados para os destinatários especifi-
cados nos campos ‘CC:’ e ‘CCO:’ da mensagem.

( ) É possível que outros usuários tenham rece-d. 
bido a mensagem sem o seu conhecimento, 
pois o remetente pode ter colocado outros 
endereços de usuários no campo ‘CC:’ da 
mensagem.

( X ) É possível que outros usuários tenham rece-e. 
bido a mensagem sem o seu conhecimento, 
pois o remetente pode ter colocado outros 
endereços de usuários no campo ‘CCO:’ da 
mensagem.

A respeito da navegação na Web, é 14. correto afir-
mar que:

( ) O navegador Web utiliza o protocolo HTMLS a. 
para efetuar o acesso a sites que requerem 
criptografia de dados.

( ) Os b. cookies são informações armazenadas no 
servidor sobre o usuário, que são fornecidas 
por ele quando preenche um formulário em 
uma página Web.

( ) Os endereços de páginas na Web podem c. 
ser digitados utilizando letras maiúsculas ou 
minúsculas, pois não é feita distinção entre 
ambas.

( X ) O navegador Web pode ser utilizado para d. 
acessar páginas seguras. O protocolo utilizado 
para acesso a páginas seguras é diferente do 
protocolo usado no acesso aos demais sites, 
pois emprega criptografia de dados.

( ) O código-fonte de páginas seguras é cripto-e. 
grafado, exigindo que o usuário informe um 
login e uma senha válidos para que seja auto-
rizado a visualizar as páginas do site no seu 
navegador Web.
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O dispositivo constitucional abaixo transcrito 20. 
constitui um desdobramento de qual princípio funda-
mental da Administração Pública?

“Art. 39 (…) omissis

§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 
escolas de governo para a formação e o aperfeiço-
amento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a pro-
moção na carreira, facultada, para isso, a celebração 
de convênios ou contratos entre os entes federados”.

( ) impessoalidadea. 

( ) moralidadeb. 

( X ) eficiênciac. 

( ) legalidaded. 

( ) razoabilidadee. 

É admitida a acumulação remunerada de cargos 18. 
públicos, havendo compatibilidade de horários:

( ) de dois cargos técnicos.a. 

( ) de um cargo técnico com outro científico.b. 

( X ) de um cargo de professor com outro científico.c. 

( ) de um cargo técnico com outro privativo de d. 
profissional de saúde.

( ) de um cargo científico com outro privativo de e. 
profissional de saúde.

Sobre a classificação dos atos administrativos, é 19. 
correto afirmar:

( ) São discricionários os atos praticados pela a. 
Administração sem qualquer margem de 
liberdade de decisão, jungidos estritamente 
ao comando legal.

( X ) Ato anulável é aquele que apresenta defeito b. 
sanável, passível de convalidação pela própria 
Administração.

( ) É composto o ato que necessita, para sua for-c. 
mação, da manifestação de vontade de dois 
ou mais órgãos ou autoridades diferentes.

( ) Ato declaratório é aquele que cria uma d. 
situação jurídica individual para os seus 
destinatários.

( ) São atos de império aqueles praticados pela e. 
Administração na qualidade de gestora de 
seus bens e serviços, sem fundamento no 
princípio da supremacia.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

Assinale a alternativa 21. correta.

( ) O PAS tem por objetivos específicos: - ampliar a. 
a implantação de ferramentas de segu-
rança dos alimentos somente nas empresas 
particulares.

( ) O PAS tem por objetivo específico formalizar b. 
acordos com instituições de fomento, que 
possibilitem a implantação de programas de 
segurança de alimentos nas empresas. -adotar 
política de conscientização e mobilização dos 
consumidores isoladamente.

( X ) O Programa Alimentos Seguros (PAS) tem c. 
por missão preparar o país para a produção 
e comercialização de alimentos seguros, 
atuando na educação, na difusão de conhe-
cimento, na assistência técnica e tecnológica 
e na certificação, de forma a ser reconhecido 
nacional e internacionalmente como referên-
cia na área de Segurança de Alimentos.

( ) O PAS tem por objetivo específico estabelecer d. 
parcerias somente com associações setoriais, 
cooperativas, sindicatos, empresas privadas, 
em âmbito nacional e internacional, visando 
maximizar as ações do programa na cadeia 
produtiva de alimentos.

( ) O PAS tem por objetivo específicos desen-e. 
volver ações junto às universidades, escolas 
técnicas e agrotécnicas visando ampliar e 
aprimorar o processo de capacitação de enge-
nheiros de alimentos.

Assinale a alternativa 22. correta.

( ) Terceirização (Serviços de terceiros): O forneci-a. 
mento das refeições é formalizado por intermé-
dio de contrato firmado entre a empresa bene-
ficiária e as concessionárias. Quando a empresa 
beneficiária optar por utilizar serviço próprio, 
deverá certificar-se de que seja registrada no 
Programa de Alimentação do Trabalhador.

( X ) Autogestão (Serviço próprio): A empresa bene-b. 
ficiária assume toda a responsabilidade pela 
elaboração das refeições, desde a contratação 
de pessoal até a distribuição aos usuários.

( ) Refeição convênio: A refeição é preparada em c. 
cozinha industrial e transportada até o local 
de trabalho; administração de cozinha e refei-
tório: a empresa beneficiária contrata os servi-
ços de uma terceira, que utiliza as instalações 
da primeira para o preparo e distribuição das 
refeições.

( ) Refeição transportada: os empregados da d. 
empresa beneficiária fazem suas refeições em 
restaurantes conveniados com empresas ope-
radoras de vales, tíquetes, cupons e cheques.

( ) Alimentação convênio: a empresa beneficiária e. 
fornece senhas, tíquetes, etc, para a venda de 
gêneros alimentícios em estabelecimentos 
comerciais.
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Identifique a alternativa 24. correta, em relação ao 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

( ) Entende-se por alimentação saudável o direito a. 
humano a um padrão alimentar adequado às 
necessidades biológicas e sociais dos indiví-
duos, respeitando os princípios da semelhança, 
da moderação e do equilíbrio, sem considerar 
os alimentos regionais e o respeito ao seu 
significado socioeconômico e cultural, no con-
texto da Segurança Alimentar e Nutricional.

( ) Os parâmetros nutricionais para a alimenta-b. 
ção do trabalhador deverão ser calculados 
com base nos seguintes valores diários de 
referência para macro e micronutrientes: Valor 
Energético Total de 2750 calorias por dia; 
Carboidrato entre 55-75% por dia; Proteína 
entre 10-15% por dia; Gordura Total entre 
15-30% por dia; Gordura saturada menos que 
10% por dia; Fibra acima de 15 g por dia e 
Sódio menor ou igual a 2400 mg por dia.

( ) As refeições principais (almoço, jantar e ceia) c. 
deverão conter de trezentas a oitocentas calo-
rias, admitindo-se um acréscimo de vinte por 
cento (quatrocentas calorias) em relação ao 
Valor Energético Total (VET) de duas mil calo-
rias por dia. Deverão corresponder à faixa de 
30- 40% (trinta a quarenta por cento) do VET 
diário.

( ) As refeições menores (desjejum e lanche) d. 
deverão conter de trezentas a seiscentas calo-
rias, admitindo-se um acréscimo de vinte por 
cento (quatrocentas calorias) em relação ao 
Valor Energético Total de duas mil calorias por 
dia e deverão corresponder à faixa de 15 a 20 
% (quinze a vinte por cento) do VET diário.

( X ) A Portaria interministerial ne. o 66/2006 altera 
os parâmetros nutricionais do Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT).

Assinale o que for 23. correto, em relação ao 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

( ) O PAT, estruturado na parceria entre Governo a. 
e empresa, sem levar em consideração o 
trabalhador, tem como unidade gestora 
a Secretaria de Inspeção do Trabalho / 
Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho.

( ) O PAT tem por objetivo melhorar as con-b. 
dições ambientais dos trabalhadores, com 
repercussões positivas para a qualidade de 
vida, a redução de acidentes de trabalho e o 
aumento da produtividade.

( ) No PAT, está estabelecido que a participação c. 
financeira do trabalhador fica limitada a 50% 
do custo direto da refeição.

( X ) O PAT foi instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de d. 
abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto 
nº 5, de 14 de janeiro de 1991. Prioriza o aten-
dimento aos trabalhadores de baixa renda, 
isto é, aqueles que ganham até cinco salários 
mínimos mensais.

( ) No PAT a empresa beneficiária fornece os ali-e. 
mentos em embalagens especiais, garantindo 
ao trabalhador ao menos uma refeição diária.
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Assinale a alternativa 26. correta em relação ao 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

( ) Os índices de NdPCal (a. Net dietary protein 
calory) e percentuais de macro e micronu-
trientes na alimentação do trabalhador nunca 
poderão deixar de obedecer aos parâmetros 
determinados na legislação.

( X ) O cálculo do valor Calórico Total (VET) será b. 
alterado, em cumprimento às exigências labo-
rais, em benefício da saúde do trabalhador, 
desde que baseado em estudos de diagnós-
tico nutricional.

( ) As empresas beneficiárias não são obrigados c. 
a fornecer aos trabalhadores portadores de 
doenças relacionadas à alimentação e nutri-
ção, mesmo que devidamente diagnosticadas, 
refeições adequadas e condições amoldadas 
ao Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), para tratamento de suas doenças.

( ) Os cardápios deverão oferecer, pelo menos, três d. 
porções de frutas e quatro porções de legumes 
ou verduras, nas refeições principais (almoço, 
jantar e ceia) e pelo menos uma porção de fru-
tas nas refeições menores (desjejum e lanche).

( ) As empresas fornecedoras e prestadoras de e. 
serviços de alimentação coletiva do PAT, bem 
como as pessoas jurídicas beneficiárias na 
modalidade autogestão, deverão possuir res-
ponsável técnico pela execução do programa. 
O responsável técnico do PAT é o profissional 
legalmente habilitado na área da saúde, que 
tem por compromisso a correta execução 
das atividades nutricionais do programa, 
visando à promoção da alimentação saudável 
ao trabalhador.

Assinale o que for 25. correto afirmar, em relação ao 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

( X ) As refeições principais (almoço e jantar) deve-a. 
rão seguir a seguinte distribuição: 60% em 
carboidrato; 15% em proteína; gorduras totais 
em 25%, gordura saturada em menos de 10%; 
fibras de 7 a 10 g e sódio de 720 a 960 mg 
por dia.

( ) As refeições menores (desjejum e lanches) b. 
deverão seguir a seguinte distribuição: 60% 
em carboidrato; 15% em proteína; gorduras 
totais em 25%, gordura saturada em menos 
de 10%; fibras de 4 a 5 g e sódio de 480 a 1360 
mg por dia.

( ) O percentual proteico-calórico (NdPCal - c. Net 
dietary protein calory) das refeições deverá ser 
de, no mínimo, 8% e no máximo, 15%.

( ) Os estabelecimentos vinculados ao Programa d. 
de Alimentação do Trabalhador não neces-
sariamente deverão promover educação 
nutricional.

( ) Independentemente da modalidade adotada e. 
para o provimento da refeição, a pessoa jurí-
dica beneficiária poderá oferecer aos seus 
trabalhadores somente uma refeição diária.
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Assinale a alternativa 28. correta sobre planejamento 
de cardápios para coletividade.

( ) Na busca da adequação nutricional da a. 
alimentação coletiva, não é importante o 
conhecimento do perfil dos componentes da 
coletividade

( ) As necessidades nutricionais médias podem b. 
ser identificadas a partir de informações sobre 
as características físicas dos indivíduos. O 
aporte dos nutrientes necessários pode ser 
garantido na forma de alimentos, preparações 
e cardápios, não sendo necessário considerar 
os aspectos psicossociais.

( ) A produção de refeições nutricionalmente c. 
adequadas requer necessariamente maiores 
investimentos financeiros.

( X ) Além do ponto de vista da satisfação do d. 
consumidor, há que se considerar o aspecto 
nutricional das refeições servidas, incluindo 
eventuais necessidades de mudança nos 
hábitos alimentares. Está aí implícito o papel 
pedagógico que o nutricionista pode e deve 
assumir junto à coletividade, além da ação 
terapêutica individualizada.

( ) Os serviços de alimentação devem dispor de e. 
Manual de Boas Práticas e de Procedimentos 
Operacionais Padronizados. Esses docu-
mentos devem ser de uso exclusivo do 
nutricionista.

Sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas 27. 
para Serviços de Alimentação, assinale a definição 
correta.

( ) Antissepsia: operação que elimina totalmente a. 
os micro-organismos presentes na pele, 
durante a lavagem das mãos com sabonete 
antisséptico ou por uso de agente antissép-
tico após a lavagem e secagem das mãos.

( ) Boas Práticas: procedimentos que devem ser b. 
adotados somente pelos usuários de serviços 
de alimentação, a fim de garantir a qualidade 
higiênico-sanitária e a conformidade dos ali-
mentos com a legislação sanitária.

( X ) Alimentos preparados são alimentos mani-c. 
pulados e preparados em serviços de alimen-
tação, expostos à venda, embalados ou não, 
subdividindo-se em três categorias: alimentos 
cozidos, mantidos quentes e expostos ao con-
sumo; alimentos cozidos, mantidos refrigera-
dos, congelados ou à temperatura ambiente, 
que necessitam ou não de aquecimento antes 
do consumo; alimentos crus, mantidos refri-
gerados ou à temperatura ambiente, expostos 
ao consumo.

( ) Contaminantes: substâncias ou agentes de d. 
origem biológica, química ou física, similares 
ao alimento, que não sejam considerados 
nocivos à saúde humana ou que comprome-
tam a sua integridade.

( ) Controle Integrado de Vetores e Pragas e. 
Urbanas: sistema que incorpora ações para 
impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a pro-
liferação de vetores e pragas urbanas que com-
prometam a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento sem se preocupar com a prevenção.
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Assinale a alternativa 30. correta.

( ) O dimensionamento da edificação e das a. 
instalações deve ser compatível com todas 
as operações. Não há necessidade de existir 
separação entre as diferentes atividades por 
meios físicos.

( ) As instalações físicas como piso, parede e teto b. 
devem possuir revestimento rugoso, imper-
meável e lavável.

( ) As caixas de gordura e de esgoto devem c. 
possuir dimensão compatível ao volume de 
resíduos, devendo estar localizadas na área de 
preparação e armazenamento de alimentos e 
apresentar adequado estado de conservação 
e funcionamento.

( ) A ventilação deve garantir a renovação do ar d. 
e a manutenção do ambiente livre de fungos, 
gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, 
condensação de vapores, de forma que pos-
sam comprometer a qualidade higiênico-sa-
nitária do alimento. O fluxo de ar deve incidir 
diretamente sobre os alimentos.

( X ) A edificação e as instalações devem ser pro-e. 
jetadas de forma a possibilitar um fluxo orde-
nado e sem cruzamentos em todas as etapas 
da preparação de alimentos e a facilitar as 
operações de manutenção, limpeza e, quando 
for o caso, desinfecção. O acesso às instala-
ções deve ser controlado e independente, não 
comum a outros usos.

Em relação à Unidades de Alimentação e Nutrição 29. 
(UAN), assinale a alternativa correta.

( X ) O objetivo da Unidade de Alimentação e a. 
Nutrição (UAN) é o fornecimento de uma 
refeição equilibrada nutricionalmente, apre-
sentando um bom nível de sanidade e que 
seja adequada ao comensal.

( ) O sistema Análise de Perigos e Controle de b. 
Pontos Críticos (APPCC) é formado por várias 
etapas interrelacionadas desde a produção 
até o consumo do alimento, não impor-
tando a ordem a ser seguida em qualquer 
estabelecimento.

( ) As doenças transmitidas pelos alimentos não c. 
representam problema de mortalidade, para 
nenhum tipo de população.

( ) A perecibilidade de um alimento será deter-d. 
minada por fatores ligados diretamente aos 
alimentos (valor nutritivo, água disponível, 
estrutura biológica, presença de acidez), não 
importando os fatores relacionados ao meio 
ambiente.

( ) O fluxo de produção de refeições deve ser pla-e. 
nejado de acordo com cada serviço, seguindo 
um caminho lógico, não importando se o 
circuito contaminante esteja cruzado com o 
circuito limpo.
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Identifique o que é 32. correto afirmar sobre as Boas 
Práticas de Manipulação (BPM): da recepção da maté-
ria prima à distribuição de refeições.

( ) A área de preparação do alimento deve ser a. 
higienizada 1 (uma) vez ao dia. Devem ser 
tomadas precauções para impedir a contami-
nação dos alimentos causada por produtos 
saneantes, pela suspensão de partículas e 
pela formação de aerossóis.

( ) A diluição, o tempo de contato e modo de b. 
uso/aplicação dos produtos saneantes devem 
obedecer às instruções recomendadas pelo 
fabricante. Os produtos saneantes devem ser 
identificados e guardados na despensa de 
alimentos.

( X ) As instalações, os equipamentos, os móveis c. 
e os utensílios devem ser mantidos em con-
dições higiênico-sanitárias apropriadas. As 
operações de higienização devem ser reali-
zadas por funcionários comprovadamente 
capacitados e com frequência que garanta a 
manutenção dessas condições e minimize o 
risco de contaminação do alimento.

( ) Os utensílios para higienização das partes dos d. 
equipamentos e os utensílios que entrarão em 
contato com o alimento podem ser os mes-
mos usados na higienização de instalações.

( ) Os funcionários responsáveis pela atividade e. 
de higienização das instalações sanitá-
rias devem utilizar uniformes apropriados, 
podendo ser iguais aos utilizados na manipu-
lação de alimentos.

Assinale a alternativa 31. correta.

( ) As instalações sanitárias e os vestiários podem a. 
se comunicar diretamente com a área de pre-
paração e armazenamento de alimentos ou 
refeitórios, devendo ser mantidos organizados 
e em adequado estado de conservação.

( X ) As instalações sanitárias devem possuir lava-b. 
tórios e estar supridas de produtos destinados 
à higiene pessoal tais como papel higiênico, 
sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabo-
nete líquido inodoro e produto antisséptico e 
toalhas de papel não reciclado ou outro sistema 
higiênico e seguro para secagem das mãos.

( ) Não há necessidade de existir lavatórios exclu-c. 
sivos para a higiene das mãos na área de mani-
pulação; entretanto, estes devem estar em 
posições estratégicas em relação ao fluxo de 
preparo dos alimentos e em número suficiente 
de modo a atender toda a área de preparação.

( ) As superfícies dos equipamentos, móveis e d. 
utensílios utilizados na preparação, embala-
gem, armazenamento, transporte, distribui-
ção e exposição à venda dos alimentos devem 
ser lisas, impermeáveis e laváveis, podendo 
apresentar frestas e outras imperfeições.

( ) Os resíduos devem ser frequentemente cole-e. 
tados e estocados em local fechado e próximo 
à área de preparação e armazenamento dos 
alimentos.
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Identifique o que é 34. correto afirmar sobre as Boas 
Práticas de Manipulação (BPM): da recepção da maté-
ria prima à distribuição de refeições.

( X ) Quando as matérias-primas e os ingredien-a. 
tes não forem utilizados em sua totalidade, 
devem ser adequadamente acondicionados 
e identificados com, no mínimo, as seguintes 
informações: designação do produto, data 
de fracionamento e prazo de validade após a 
abertura ou retirada da embalagem original.

( ) Em um serviço de alimentação, o quantitativo b. 
de funcionários, equipamentos, móveis e ou 
utensílios disponíveis devem ser fixos, não 
variando com volume, diversidade e comple-
xidade das preparações alimentícias.

( ) Durante a preparação dos alimentos, devem c. 
ser adotadas medidas a fim de minimizar o 
risco de contaminação cruzada; entretanto, é 
admintido o contato direto ou indireto entre 
alimentos crus, semipreparados e prontos 
para o consumo.

( ) Os funcionários que manipulam alimentos d. 
crus não precisam realizar a lavagem e a 
 anti ssepsia  das mãos antes de manusear ali-
mentos preparados.

( ) As matérias-primas e os ingredientes caracte-e. 
rizados como produtos perecíveis podem ser 
expostos à temperatura ambiente por tempo 
indeterminado para a preparação do alimento.

Asssinale a alternativa 33. correta sobre Boas Práticas 
de Manipulação (BPM).

( ) Os manipuladores que apresentarem lesões a. 
ou ferimentos que possam comprometer a 
qualidade higiênico-sanitária dos alimentos 
devem proteger a lesão com uso de curativos.

( ) Os manipuladores devem ter asseio pessoal, b. 
apresentando-se com uniformes compatí-
veis à atividade, conservados e limpos. Os 
uniformes devem ser trocados, no mínimo, 
semanalmente e usados exclusivamente nas 
dependências internas do estabelecimento.

( ) Os manipuladores devem usar cabelos presos c. 
e protegidos por redes, toucas ou outro aces-
sório apropriado para esse fim, não sendo per-
mitido o uso de barba. As unhas devem estar 
curtas, porém é permitido o uso de esmalte 
ou base.

( ) Os manipuladores de alimentos devem ser d. 
supervisionados e realizar 1 (uma) capaci-
tação em higiene pessoal, em manipulação 
higiênica dos alimentos e em doenças trans-
mitidas por alimentos.

( X ) Os manipuladores devem lavar cuidadosa-e. 
mente as mãos ao chegar ao trabalho, antes 
e após manipular alimentos, após qualquer 
interrupção do serviço, após tocar materiais 
contaminados, após usar os sanitários e sem-
pre que se fizer necessário.
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Assinale a afirmativa correta, segundo a 36. 
Legislação brasileira - Lei no 8.666/93.

( ) Tomada de preços é a modalidade de licitação a. 
entre interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e con-
vidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em 
local apropriado, cópia do instrumento convo-
catório e o estenderá aos demais cadastrados 
na correspondente especialidade em que 
manifestarem seu interesse com antecedência 
de até 24 (vinte e quatro) horas da apresenta-
ção das propostas.

( ) Convite é a modalidade de licitação entre b. 
interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas, obser-
vada a necessária qualificação.

( ) Concorrência é a modalidade de licitação c. 
entre quaisquer interessados para a venda de 
bens móveis inservíveis para a administração 
ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual 
ou superior ao valor da avaliação.

( X ) Concurso é a modalidade de licitação entre d. 
quaisquer interessados para escolha de traba-
lho técnico, científico ou artístico, mediante 
a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes 
de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias.

( ) Leilão é a modalidade de licitação entre e. 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital para execução de seu objeto.

Assinale o que é correto afirmar a respeito das 35. 
boas Práticas de Manipulação (BPM): da recepção da 
matéria prima à distribuição de refeições.

( ) Os óleos e as gorduras utilizados devem a. 
ser aquecidos a temperaturas superiores a 
180ºC (cento e oitenta graus Celsius), sendo 
substituídos imediatamente sempre que 
houver alteração evidente das características 
físico-químicas ou sensoriais, tais como aroma 
e sabor, e formação intensa de espuma e 
fumaça.

( X ) A eficácia do tratamento térmico deve ser b. 
avaliada pela verificação da temperatura e do 
tempo utilizados e, quando aplicável, pelas 
mudanças na textura e cor na parte central do 
alimento.

( ) Os alimentos submetidos ao descongela-c. 
mento devem ser mantidos sob refrigeração 
se não forem imediatamente utilizados, 
podendo ser recongelados.

( ) O descongelamento deve ser efetuado em d. 
condições de refrigeração à temperatura infe-
rior a 15ºC (quinze graus Celsius) ou em forno 
de micro-ondas, quando o alimento for sub-
metido imediatamente à cocção.

( ) Para conservação a quente, os alimentos e. 
devem ser submetidos à temperatura supe-
rior a 60ºC (sessenta graus Celsius) por, no 
máximo, 24 horas. Para conservação sob 
refrigeração ou congelamento, os alimentos 
devem ser previamente submetidos ao pro-
cesso de resfriamento.
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Assinale a afirmativa correta, segundo a 38. 
Resolução RDC no 216/ 2004.

( ) Aplica-se aos serviços de alimentação que rea-a. 
lizam atividades de manipulação, preparação, 
fracionamento, armazenamento, distribuição, 
transporte, exposição à venda e entrega de 
alimentos preparados ao consumo, tais como 
cantinas, bufês, confeitarias, cozinhas indus-
triais, cozinhas institucionais, excluindo-se as 
lanchonetes, padarias, pastelarias, restauran-
tes e rotisserias.

( ) Incluem-se neste Regulamento os lactários, as b. 
unidades de Terapia de Nutrição Enteral - TNE, 
os bancos de leite humano, as cozinhas dos 
estabelecimentos assistenciais de saúde.

( ) Alimentos preparados são alimentos manipu-c. 
lados e preparados em serviços de alimenta-
ção, expostos à venda sempre embalados.

( ) Serviço de alimentação refere-se ao estabele-d. 
cimento onde o alimento é manipulado, pre-
parado, armazenado e/ou exposto à venda e 
consumido no local.

( X ) A Resolução RDC nº 216/ 2004 estabelece e. 
procedimentos de Boas Práticas para serviços 
de alimentação a fim de garantir as condições 
higiênico-sanitárias do alimento preparado.

Assinale a alternativa 37. correta, segundo a Legislação 
brasileira - Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002.

( ) Para julgamento e classificação das propostas, a. 
será adotado o critério de maior preço, obser-
vados os prazos máximos para fornecimento, 
as especificações técnicas e os parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade defini-
dos no edital.

( ) O licitante poderá estar em situação irregular b. 
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade 
Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), porém deverá regularizar a 
situação caso ganhe a licitação.

( X ) A fase preparatória do pregão observará o c. 
seguinte: a definição do objeto deverá ser pre-
cisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desneces-
sárias, limitem a competição.

( ) O prazo de validade das propostas será sem-d. 
pre de 60 dias.

( ) A fase externa do pregão será iniciada com a e. 
convocação dos interessados que será efetu-
ada por meio de publicação de aviso somente 
em diário oficial do respectivo ente federado.



Ministério da Educação

 Página 17

Assinale a afirmativa 40. correta.

( X ) Produtos perecíveis: produtos alimentícios, ali-a. 
mentos “in natura”, produtos semipreparados 
ou produtos preparados para o consumo que, 
pela sua natureza ou composição, necessitam 
de condições especiais de temperatura para 
sua conservação.

( ) Manipuladores de alimentos: operações efe-b. 
tuadas sobre a matéria-prima para obtenção 
e entrega ao consumo do alimento preparado, 
envolvendo as etapas de preparação, emba-
lagem, armazenamento, transporte, distribui-
ção e exposição à venda.

( ) Manual de Boas Práticas: é o procedimento c. 
adotado com o objetivo de prevenir, reduzir 
a um nível aceitável ou eliminar um agente 
físico, químico ou biológico que comprometa 
a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

( ) Medida de controle: documento que descreve d. 
as operações realizadas pelo estabelecimento, 
incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-
sanitários dos edifícios, a manutenção e higie-
nização das instalações, dos equipamentos 
e dos utensílios, o controle da água de abas-
tecimento, o controle integrado de vetores e 
pragas urbanas, a capacitação profissional, o 
controle da higiene e saúde dos manipula-
dores, o manejo de resíduos e o controle e 
garantia de qualidade do alimento preparado.

( ) Manipulação de alimentos: qualquer pessoa e. 
do serviço de alimentação que entra em con-
tato direto ou indireto com o alimento.

Assinale a afirmativa 39. correta.

( ) Desinfecção é a operação de remoção de a. 
substâncias minerais e/ou orgânicas indesejá-
veis, tais como terra, poeira, gordura e outras 
sujidades.

( ) Higienização é a operação que visa a redução b. 
de micro-organismos presentes na pele em 
níveis seguros, durante a lavagem das mãos 
com sabonete antisséptico ou por uso de 
agente antisséptico após a lavagem e seca-
gem das mãos.

( ) Limpeza é a operação de redução, por c. 
método físico e/ou agente químico, do 
número de micro-organismos em nível que 
não comprometa a qualidade higiênico-sani-
tária do alimento.

( X ) Boas Práticas são procedimentos que devem d. 
ser adotados por serviços de alimentação a 
fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária 
e a conformidade dos alimentos com a legisla-
ção sanitária.

( ) Antissepsia é a operação que compreende e. 
duas etapas, a limpeza e a desinfecção.
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