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PROCESSO SELETIVO EDITAL 002/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC 

NUTRICIONISTA 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Legislação Municipal  
Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos 
   

5 
5 
5 
10 

 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC- NUTRICIONISTA   

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
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LÍNGUA PORTUGUESA 

      “Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, 
no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a 
sutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo 
louro um pouco desmanchado, com um tom seco do 
calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da 
cabeça pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a 
brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo 
encostado à mesa acariciava a orelha, e, no 
movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis 
de rubis miudinhos davam cintilações escarlates.”  

(“O Primo Basílio, Eça de Queiroz”) 

 
1) Assinale a alternativa CORRETA referente ao trecho 
acima, retirado da obra: 
 “O Primo Basílio, Eça de Queiroz”. 
a) o trecho acima demonstra uma linda mulher, que lia o 
diário de notícias. 
b) o trecho acima demonstra, que uma mulher morena, 
estava lendo um diário de notícias. 
c) o trecho acima demonstra, que uma mulher estava 
lendo um livro, no sofá da sala. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) De acordo com o trecho lido, assinale a alternativa 
CORRETA referente ao gênero e da estrutura textual. 
a) narrativo 
b) descritivo. 
c) dissertativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 3) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
linguagem verbal e não verbal. 

       
 

                                       
a) A primeira imagem está relacionada a uma entrevista 
de emprego, entretanto pode ser considerada uma 
linguagem não verbal. 
b) A primeira imagem remonta a ideia de um cenário, uma 
entrevista, por meio da oralidade, já a segunda imagem e 
uma símbolo, portanto ambas imagens são consideradas 
linguagens verbais. 
c) A primeira imagem pode ser considerada língua verbal, 
uma comunicação feita por meio de vocábulos, já a 

segunda imagem demonstra uma placa de sinalização, 
entretanto e considerada uma linguagem não verbal. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
4) De acordo com as funções da linguagem: 
referencial conativa, emotiva, metalinguística, poética 
e fática, assinale a alternativa CORRETA. 
I )                    Soneto de Fidelidade 
 

De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento 

II) - Alô! Como vai? 
- Tudo bem, e você? 
- Vamos ao cinema hoje? 
-Sim. 
III ) Escrevo porque gosto de escrever. Ao passar as 
ideias para o papel, sinto-me realizada. 

  a) I-emotiva ou expressiva, II- poética e III-referencial. 
b) I-emotiva ou expressiva, II- fática e III-metalinguística. 
c) I- poética, II-fática e III-emotiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA, referente aos 
fenômenos semânticos: sinonímia, homonímia, 
antonímia, paronímia, hiponímia, hiperonímia, 
ambiguidade, polissemia e conotação. 
I) Ele abriu mão dos seus direitos. 
II) Ela tem um coração de pedra. 
III) A menina de azul foi a praia. 
a) I-polissemia, II-conotação, III-sinonímia. 
b) I- conotação,II- sinonímia,III- ambiguidade. 
c) I-polissemia,II- ambiguidade,III- polissemia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

6) Conforme a Lei Orgânica do Município de Cocal do 
Sul- SC, Art. 82 Incumbe ao Município, articulado ou 
não com o Estado e a União, por seus órgãos de 
administração direta ou indireta: V - exigir, na forma 
da Lei, para instalação de obras ou de atividade 
potencialmente causadoras de significativa 
degradação ambiental, estudos prévios de impacto 
ambiental, devendo: Analise os itens abaixo: 
I)  instituir; sob a coordenação do órgão competente, 
equipe técnico multidisciplinar para definição dos 
critérios e prazos destes estudos com a participação 
de outras instituições oficiais na questão ambiental, 
que o analisarão e aprovarão de forma integrada. 
II) definir formas de participação das comunidades 
interessadas. 
III)  submeter ao órgão competente do Município os 
prazos e etapas do projeto de recuperação ambiental. 
IV) dar ampla publicidade, inclusive em audiências 
públicas, de todas as faces do empreendimento e dos 
estudos de impacto ambiental. 
V) fiscalizar aplicando as ações que a Lei dispuser, as 
atividades que possam atingir o meio ambiente. 
Estão CORRETOS os itens: 
a) Somente I, II, III, V. 
b) Somente os itens I, II, IV, V. 
c) Somente os itens II, III, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Referente a Lei Orgânica do Município de Cocal do 
Sul- SC, Art. 93 São direitos específicos dos 



4 

 

servidores públicos, além de outros estabelecidos em 
Lei: Assinale a alternativa que apresenta três direitos 
do artigo citado acima; 
a) piso de vencimento ou de salário proporcional à 
extensão e complexidade do trabalho; garantia de 
vencimento ou de salário nunca inferior ao piso salarial, 
inclusive para os que percebam remuneração 
variável; percepção dos vencimentos, salários ou 
proventos, até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente. 
b) regime jurídico único; planos de carreira voltados à 
profissionalização; servidores públicos designados para o 
exercício de cargos em comissão terão os mesmos 
benefícios concedidos aos servidores públicos efetivos. 
c)  vencimentos, salários com vantagens decorrentes do 
exercício do cargo ou função; aumento dos riscos 
inerentes ao trabalho; função acessível que preencham os 
requisitos estabelecidos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8)  Conforme a  Lei Complementar Nº. 0006/2003 de 14 
de outubro de 2003 do Município Cocal do Sul- SC. 
Defina posse de acordo com o Art. 14. Posse-------. 
a)  é o ato pelo qual o cargo efetivo de classe inicial de 
carreira ou cargo em comissão, é atribuído ao servidor. 
b) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades afins, compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
comprovada por junta médica oficial. 
c)  é a aceitação expressa do cargo identificado no ato de 
nomeação, com o compromisso de bem servir, 
formalizada com a assinatura do termo pela autoridade 
competente e pelo empossado. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
9) De acordo com a  Lei N°. 1.168, de 02 de outubro de 
2013 do Município Cocal do Sul- SC. Complemente o 
Art. 2° O Plano Plurianual da Administração Pública 
Municipal de Cocal do Sul para o quadriênio 2014/2017 
contemplará: 
a)  as metas da Administração para o quadriênio 
2014/2017, consolidadas por programas e as 
correspondentes fontes de recursos, são aquelas 
constantes dos anexos que acompanham esta Lei. 
b) as despesas de capital e outras delas decorrentes e as 
relativas aos programas de duração continuada, 
expressas nos anexos que acompanham esta Lei. 
c) As planilhas que compõem o Plano Plurianual, 
representadas nos anexos mencionados nesta Lei, serão 
estruturadas em programa, diagnóstico, diretrizes, 
objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta, valor 
e fonte de recursos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
10) Embasado na Constituição do Estado de Santa 
Catarina, Art. 180 — O uso, pelo Poder Público 
estadual, dos meios de comunicação social se 
restringirá à publicidade obrigatória de seus atos 
oficiais e à divulgação de: Analise as afirmativas 
abaixo sobre o artigo citado acima: 
I) notas e avisos oficiais de esclarecimento. 
II) campanhas educativas de interesse público. 
III) campanhas com a participação da sociedade civil e 
das comunidades. 
IV) campanhas de racionalização e racionamento do 
uso de serviços públicos e de utilidade pública. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, II, IV. 

b) Apenas I, III. 
c) I, II, III, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11) Com o resultado das eleições municipais, começa 
a corrida presidencial para 2018. Mesmo sem a 
definição dos candidatos é possível perceber a 
influência do último pleito nas simulações. Referente a 
isso, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Serão eleitos o presidente da República, os senadores, 
o governador de Estado e os prefeitos municipais.  
b) Ocorrerão em meio à crise política e econômica 
causadas pelos desdobramentos da Operação Lava Jato e 
que levaram ao impeachment do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso.  
c) O segundo turno é uma etapa adicional da eleição que 
só ocorre quando nenhum candidato alcança a maioria 
absoluta dos votos válidos.  
d) Nenhuma das alternativas. 

 
12) A Geografia no Brasil, é o desenvolvimento 
histórico que tiveram os conhecimentos geográficos a 
respeito do país, atravessando várias fases. Destarte, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) A primeira fase da Geografia no Brasil inicia-se em 
2000, com as descrições da terra recém-descoberta e a 
ser conquistada, juntamente com os indígenas.  
b) Na segunda metade do século XX, com o processo de 
colonização já consolidado, começa a ser produzida uma 
série de trabalhos descritivos de cunho geográfico, feitos 
por italianos que se fixaram na terra brasileira.  
c) O Brasil, durante a colonização portuguesa, exerceu a 
função de fornecedor de matérias-primas e não conseguiu 
alcançar sua industrialização. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
13) Hoje, no Brasil, a urbanização se intensificou com 
a expansão das atividades industriais, fato que atraiu 
milhões de pessoas para as cidades. Esse fenômeno 
provocou mudanças drásticas na natureza, 
desencadeando diversos problemas ambientais. 
Sabendo disso, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Um fator agravante para a natureza é o aumento do 
escoamento superficial, podendo gerar grandes 
alagamentos nas áreas mais baixas. 
b) A expansão da rede urbana não obriga o planejamento, 
não correndo o risco de possuir áreas inadequadas para a 
moradia. 
c) Nos grandes centros industrializados, os problemas 
ambientais são mais alarmantes, onde a emissão de 
gases dos automóveis e das fábricas polui a atmosfera e 
retém calor.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
14) Os problemas ambientais do Brasil, aqueles que 
afetam o meio ambiente, são múltiplos, vastos e de 
enorme gravidade, prejudicando todos os 
seus biomas. Por conseguinte, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) Florestas ricas em espécies estão sendo destruídas 
para abrir espaço para a criação de gado, plantações, ou 
para outras monoculturas agrícolas. 
b) A exploração excessiva das pastagens faz com que o 
solo crie nutrientes naturais para melhorar a agricultura no 
local, desencadeando recursos variados para a sociedade.  
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c) O uso intensivo dos químicos na lavoura foi um 
resultado da modernização da agricultura e são 
efetivamente venenos que contaminam o ambiente e os 
alimentos, exceto os seres humanos que os consomem. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
15) A violência está crescendo a cada dia, 
principalmente nas grandes cidades brasileiras. A falta 
de um rigor maior no cumprimento das leis, aliada as 
injustiças sociais podem, em parte, explicar a 
intensificação destes problemas em nosso país. 
Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Diversos fatores colaboram para aumentar a violência, 
tais como a urbanização demorada, que traz um grande 
fluxo de pessoas para as áreas rurais e as fortes 
aspirações de consumo, em parte frustradas pelas 
dificuldades de inserção no mercado de trabalho.  
b) A violência se manifesta por meio da tirania, da 
opressão e do abuso da força. Ocorre do constrangimento 
exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou 
deixar de fazer um ato qualquer. 
c) As causas da violência são associadas, em parte, a 
problemas sociais como dívidas pessoais, fome e 
cansaço. Um Estado ineficiente contribui para aumentar a 
sensação de justiça e impunidade, que é, talvez, a 
principal causa da violência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

16) Sobre os cuidados na manipulação e preparo dos 
alimentos, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Quanto ao recebimento dos alimentos, as embalagens 
externas como caixas de papelão, de madeira, sacos de 
papel devem ser mantidos para melhor conservar os 
alimentos.  
b) Após a abertura da embalagem original, o alimento 
deve ser acondicionado em recipientes adequados, de 
plástico, previamente lavados e desinfetados, não sendo 
necessário ser colocada uma etiqueta de identificação 
com o nome do produto e prazo de validade, pois isso já 
consta na embalagem original. 
c) O resfriamento mal feito dos alimentos pode provocar 
muitos casos de doença, ele deve ser rápido, obedecendo 
algumas regras, para não dar tempo aos microrganismos 
de se multiplicarem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
17) Para que os alimentos sejam conservados da 
melhor maneira e não estraguem, é preciso prestar 
atenção nas condições de temperatura, umidade, e no 
local de armazenamento, entre outros fatores. Sobre 
essa temática, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os alimentos não perecíveis, não precisam de 
refrigeração e podem ser armazenados à temperatura 
ambiente. O local de armazenamento deve ser arejado, 
limpo e livre de umidade. Alguns exemplos de alimentos 
não perecíveis: Farinha, feijão, arroz e ovos. 
b) As raízes, frutas e tubérculos que não estiverem 
maduros devem ser guardados em locais secos e livres de 
insetos. Dependendo da fruta e hortaliça, elas devem ficar 
expostas ao sol para chegar no grau de amadurecimento 
ideal de consumo. 
c) Os produtos que precisam de refrigeração são aqueles 
que estragam mais facilmente e não podem ficar 
armazenados por muito tempo, porém é importante que a 
geladeira não esteja com excesso de produtos, pois isso 
pode afetar a capacidade de resfriamento, prejudicando a 

conservação dos alimentos e causando perdas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
18) Os alimentos fornecem nutrientes muito 
importantes para nossa saúde. Somente uma 
alimentação adequada em termos quantitativos e 
qualitativos podem fornecer esses nutrientes. Sobre o 
conceito de alimentação e nutrição, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Alimentação e nutrição são atos voluntários e 
conscientes, pois o homem quem escolhe os alimentos 
para o seu consumo. 
b) Alimentação e nutrição são atos involuntários, ou seja o 
indivíduo não tem controle sobre o que come. 
c) Alimentação é um ato voluntário e consciente, pois 
envolve opções e decisões quanto à quantidade, o tipo de 
alimento que comemos, como conservamos e preparamos 
entre outros e Nutrição é um ato involuntário, sobre o qual 
o indivíduo não tem controle e começa quando o alimento 
é levado a boca. 
d) Nenhuma das alternativas 

 
19) Na infância, a alimentação adequada é muito 
importante para garantir o crescimento e 
desenvolvimento normal da criança, mantendo-a 
saudável. As crianças no período pré-escolares 
merecem especial atenção, pois estão em intenso 
processo de crescimento e são vulneráveis a doenças. 
Sobre a alimentação e nutrição na infância, analise as 
afirmativas abaixo: 
I) A amamentação deve ser estimulada até os dois 
anos de idade, mas não deve interferir na aceitação 
das refeições básicas como almoço e jantar. 
II) A fase pré-escolar compreende crianças entre 1-6 
anos de idade e caracteriza-se por redução na 
velocidade de ganho de peso e altura, o que leva 
redução do apetite. Nesse período o apetite é irregular, 
apresentando variações de uma refeição para outra. 
III) A fase escolar inclui crianças com idade de 7 anos 
até a puberdade. O apetite costuma ser muito maior se 
comparado a fase pré-escolar, sendo compatível 
também com o estilo de vida da criança. A criança já 
demonstra preferências, aversões e senso crítico em 
relação aos alimentos. 
IV) Nos primeiros seis meses, espera-se que a criança 
receba exclusivamente leite materno, após esse 
período outros alimentos devem ser acrescentados 
como papas de frutas e papas salgadas, o leite 
materno pode ser oferecido nos intervalos das 
refeições principais. 
Assinale a alternativa CORRETA:   
a) Todas estão corretas 
b) Somente I, II e III 
c) Somente II, III, IV 
d) Nenhuma das alternativas  
 
20) A desnutrição continua a ser uma das causas de 
morbidade e mortalidade mais comuns entre crianças 
de todo o mundo. No Brasil, embora a prevalência da 
desnutrição na infância tenha caído nas últimas 
décadas, o percentual de óbitos por desnutrição grave 
em nível hospitalar, se mantém em torno de 20%, 
muito acima dos valores recomendados pela OMS 
(inferiores a 5%). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 
Sobre essa temática, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A prevenção e controle da desnutrição não dependem 
de medidas de combate a pobreza e a fome e sim de 
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melhor distribuição dos alimentos. 
b) A desnutrição pode começar na vida intrauterina (baixo 
peso ao nascer) e frequentemente cedo na infância, em 
decorrência da interrupção precoce do aleitamento 
materno exclusivo e da alimentação complementar 
inadequada nos primeiros dois anos de vida. 
c) Na criança com desnutrição grave, a falta do 
diagnóstico correto, não dificulta a decisão para o 
encaminhamento hospitalar oportuno e o adequado 
tratamento da criança, ao contrário, possibilita a sua 
sobrevivência e otimiza sua reabilitação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
21)  Quando a alimentação pela boca é insuficiente ou 
impossível de ser realizada, suas necessidades 
nutricionais podem ser satisfeitas através da nutrição 
enteral, que é um tipo de nutrição alternativa para a 
ingestão de alimentos e pode ser feita através de uma 
sonda posicionada ou implantada no estômago, 
duodeno ou jejuno. Sobre a nutrição enteral, assinale 
a alternativa CORRETA: 
a)  A terapia nutricional enteral é um método simples, 
seguro, porém não muito eficaz, pois não ajuda a manter o 
seu estado nutricional adequado do indivíduo, bem como 
uma melhor qualidade de vida. 
b) A nutrição enteral pode ser feita de forma caseira, na 
qual a dieta é preparada a base de alimentos na sua forma 
natural (in natura). É o tipo de nutrição enteral mais 
utilizado, pois os riscos de contaminação são menores. 
c) A nutrição enteral na forma industrializada, é uma dieta 
pronta, completa em nutrientes e balanceada e pode ser 
encontrada na forma de pó, líquidas em sistema aberto e 
liquidas em sistema fechado. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
22) Para ter uma alimentação saudável, não basta 
conhecer os nutrientes e o valor nutritivo dos 
alimentos. É necessário saber a melhor maneira de 
escolher, preparar, conservar e rotular todos os 
alimentos que vão ser consumidos. Com base no 
exposto, analise as afirmativas abaixo: 
I)  Os ovos quando novos, têm a casca pouco porosa, 
bem limpa e sem rachaduras. Não deve-se utilizar o 
ovo se a clara ou a gema grudarem na casca, se tiver 
cheiro diferente, podridão ou sabor anormal. 
II) Prefira as frutas e verduras da estação. Além de 
mais econômicas, conservam melhor os nutrientes. 
III)  Só compre produtos de origem animal com o selo 
de garantia do Serviço de Inspeção Federal (SIF), do 
Ministério da Agricultura. 
IV) As hortaliças e frutas próprias para consumo não 
devem apresentar excesso ou falta de umidade 
característica. Além de perfurações e enrugamento. 
 Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Somente I. 
b) Somente I, II e III. 
c) I, II, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
23) As dietas enterais podem ser administradas de 
forma intermitente ou contínua, de acordo com a 
tolerância digestiva do paciente. Sobre a 
administração das dietas enterais, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) A forma intermitente consiste em administrar cerca de 
250 ml de dieta enteral de 5 a 8 vezes ao dia, sendo que o 

volume de cada etapa deverá ser proposto em função do 
volume total do dia e da tolerância digestiva do paciente. 
b) A forma contínua consiste em uma administração por 
seringa e deve ser administrada a cada duas horas. 
c) A administração intermitente pode ser realizada de 
duas maneiras: Bolus que consiste em uma dieta em 
frasco por gotejamento, suspenso em suporte; e 
gravitacional que consiste na administração da dieta 
enteral por seringa de 50 ml. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
24) A segurança no preparo e na distribuição das 
refeições não é garantida se não houver também a 
higienização correta dos utensílios, dos equipamentos 
e do ambiente. Os cuidados com higiene pessoal, do 
ambiente e dos próprios alimentos são essências. 
Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Na hora de escolher e consumir um alimento, não é só 
o valor nutritivo que conta. É importante também observar 
as condições de higiene em que ele se encontra, caso 
contrário, o alimento pode contribuir para o aparecimento 
de doenças ou até mesmo a morte. 
b)  Faça sempre a quantia certa para evitar sobras, porém 
caso ocorra sobras, as mesmas não precisam ser 
guardadas na geladeira, mas se assim preferir, as sobras 
devem estar embalado ou acondicionado em pote 
fechado. 
c) Os equipamentos e utensílios, bem como as 
superfícies usadas no preparo dos alimentos e o piso 
devem ser limpos no final do expediente, ou seja no final 
do dia. 
d)  Nenhuma das alternativas. 
 
25)  A alimentação é fundamental para uma educação 
de qualidade e o sucesso de cada estudante. Uma 
criança sem se alimentar, pode não conseguir prestar 
atenção nas aulas, como consequência o seu 
desempenho escolar será prejudicado. Sobre o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) O programa beneficia, apenas grupos específicos de 
estudantes. Na América Latina, somente no Uruguai o 
programa é universal e atende todos os estudantes, 
independente de condição social, raça, etnia e religião. 
b) O PNAE atende estudantes matriculados em escolas 
indígenas e nas escolas localizadas em áreas de 
quilombos. São crianças que apresentam maior índice de 
desnutrição e que se encontra em situação de 
insegurança alimentar, podendo a alimentação escolar ser 
a única refeição. 
c) Ao elaborar o cardápio escolar, este deverá conter os 
alimentos produzidos em todas as regiões do Brasil, 
oferecendo assim conhecimento cultural e mais variedade 
de alimentos possíveis aos estudantes. 
d) Nenhuma das alternativas.  


