
concurso público

040. Prova objetiva

engenheiro de alimentos – ss
(opção: 047)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

14.07.2019	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01  
a 07.

Os millennials – pessoas que têm, hoje, entre 18 e 35 anos 
–, também conhecidos por Geração Y, têm impactado a forma 
de a sociedade consumir. Esse grupo, cuja maioria trabalha ou 
estuda, além de ser engajada em causas sociais e ambientais, 
segundo levantamento da startup de pesquisas MindMiners, 
deve atingir seu auge em 2020.

Os objetos de desejo desses indivíduos variam de acordo 
com a classe social. Segundo a socióloga e pesquisadora da 
Antenna Consultoria e Pesquisa, Marilene Pottes, enquanto 
as mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as mais 
altas – que contam com maior suporte financeiro dos pais – 
valorizam vivências.

Embora os especialistas concordem que esse público é 
exigente e autêntico, há divergências sobre o recorte exa-
to das idades. Uma pesquisa do Statista, portal alemão lí-
der de estatísticas internacionais na internet, por exemplo, 
considera consumidores que eram adolescentes na virada 
do milênio. Já a empresa de pesquisas Kantar Worldpanel 
abrange pessoas nascidas de 1979 a 1996. Outro contorno 
engloba nascidos no início dos anos 80 até meados de 90: 
nesse caso, teriam recebido a denominação de millennials 
por atingirem idade de discernimento a partir dos anos 2000, 
ou se tornarem consumidores na época. Esses jovens se re-
conhecem como trabalhadores e ambiciosos. Apesar disso, 
uma grande parte ainda mora com os pais ou outros paren-
tes, dependendo financeiramente da família.

– É uma geração que pôde estudar mais e ingressar no 
mercado de trabalho mais tarde. Alguns os consideram mi-
mados, mas, na verdade, eles apenas não querem aceitar 
qualquer tipo de trabalho – explica a gerente de marketing da 
MindMiners, Danielle Almeida.

A Bridge Research também fez um estudo sobre os hábi-
tos desses jovens adultos:

– Essas pessoas são multitarefas, conseguem trabalhar 
olhando para o celular, por exemplo. Também são menos  
leais a marcas do que pessoas de outras idades – desta-
ca Renato Trindade, diretor da empresa de pesquisa. Para o 
professor da FGV, Roberto Kanter, a principal razão de agra-
dar à geração Y é seu inédito poder de influência:

– Devido às mídias sociais, os consumidores, e não mais 
os meios de comunicação, têm sido a principal fonte de infor-
mação sobre produtos e serviços.

(Disponível em:<https://oglobo.globo.com/economia>.  
Acesso em 01.05.2019. Adaptado)

01. É correto afirmar que o texto faz referência aos millen-
nials, enfocando características dessa geração, tais 
como:

(A) aspirações, hábitos de consumo e dispersão no de-
sempenho de atividades profissionais.

(B) condição socioeconômica privilegiada, discernimen-
to precoce e independência financeira.

(C) poder de influenciar o consumo, adesão a causas 
sociais e capacidade de se dedicar a múltiplas ati-
vidades.

(D) experiência de vida, padronização da faixa etária do 
grupo e adiamento dos estudos.

(E) desapego a marcas, predileção por acúmulo de bens 
e ingresso precoce no mercado de trabalho.

02. Entre os recursos que dão sustentação às informações 
fornecidas ao leitor está

(A) o depoimento de indivíduos do grupo denominado 
millennials, respondentes de pesquisas realizadas 
ao longo dos últimos anos por institutos de pesquisa.

(B) a menção a fontes fidedignas, representadas por de-
poimentos de especialistas e corporações dedicadas 
a levantamento e análise de dados.

(C) o levantamento atualizado e criterioso do jornal acer-
ca das condições que garantem às famílias dos mil-
lennials mantê-los enquanto estudam e trabalham.

(D) a preocupação do jornal em fornecer dados que inte-
ressam ao público jovem brasileiro, servindo como re-
ferência para que este direcione suas escolhas futuras.

(E) o tom afirmativo das informações, com o emprego 
de expressões categóricas que permitam ao leitor 
constatar a confiabilidade do meio de comunicação.

03. Segundo o comentário da gerente de marketing da Mind-
Miners, no 4o parágrafo, a geração dos millennials

(A) retardou seu ingresso no mercado, justificando o  
juízo depreciativo em relação ao tratamento protetivo 
que recebe.

(B) não aceita trabalho nenhum, porque sua dedicação 
aos estudos não justifica desempenhar qualquer tarefa.

(C) acaba por ser afastada do trabalho em razão dos su-
cessivos adiamentos impostos por familiares.

(D) entende que o mercado de trabalho não tem condi-
ções de reconhecer o tempo que ela despendeu com 
os estudos.

(E) dedicou mais tempo à própria formação, sendo, as-
sim, seletiva quanto ao tipo de trabalho que aceita 
desempenhar.
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08. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-
-padrão de concordância.

(A) Entretanto, registram-se divergências sobre o recor-
te exato das idades dos millennials.

(B) Os especialistas concordam que se tratam de pessoas 
exigentes e autênticas.

(C) Nesse grupo, os que trabalham ou estudam é maio-
ria, além de estar engajado em causas sociais.

(D) Evidenciam-se que pesquisas sobre a Geração Y a 
considera importante para definir perfis de consumo.

(E) É bastante variável, de acordo com o grupo social, 
os objetos de desejo desses indivíduos.

09. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto 
a seguir, de acordo com a norma-padrão de regência e 
de crase.

Consultorias fazem fortunas ensinando           como 
manejar           digitais protagonizadas pelos mem-
bros da geração Y. O que vem inquietando muitos exe-
cutivos, agora, é           críticas públicas dos próprios 
funcionários.

(Veja, 01.05.2019. Adaptado)

(A) às empresas … às revoltas … se deparar com as

(B) às empresas … as revoltas … deparar com as

(C) as empresas … as revoltas … deparar às

(D) as empresas … às revoltas … deparar com as

(E) às empresas … às revoltas … se deparar às

Leia a charge, para responder à questão de número 10.

(Disponível em:<http://www.ipiadas.com.br/>. Acesso em 02.05.2019)

10. A adaptação feita na pirâmide de Maslow, que define a 
hierarquia das necessidades humanas, tem seu efeito de 
sentido crítico decorrente de

(A) situar a tecnologia de rede sem fio como fundamental 
em relação às demais necessidades.

(B) tratar a comunicação em redes como desimportante 
em relação às demais necessidades.

(C) associar todas as necessidades, descaracterizando 
a ideia de uma gradação entre elas.

(D) reconhecer que os recursos tecnológicos permitem 
galgar as etapas representadas na pirâmide.

(E) descaracterizar as necessidades, negando os valo-
res postos no topo da pirâmide.

04. Assinale a alternativa em que as vírgulas são emprega-
das com a mesma função do travessão duplo na passa-
gem – ...enquanto as mais baixas priorizam bens durá-
veis e conforto, as mais altas – que contam com maior 
suporte financeiro dos pais – valorizam vivências.

(A) Essas pessoas são multitarefas, conseguem traba-
lhar olhando para o celular, por exemplo.

(B) Alguns os consideram mimados, mas, na verdade, eles 
apenas não querem aceitar qualquer tipo de trabalho.

(C) Uma pesquisa do Statista, portal alemão líder de 
estatísticas internacionais na internet, por exemplo, 
considera consumidores que eram adolescentes na 
virada do milênio.

(D) ... nesse caso, teriam recebido a denominação de 
millennials por atingirem idade de discernimento a 
partir dos anos 2000, ou se tornarem consumidores 
na época.

(E) Apesar disso, uma grande parte ainda mora com os 
pais ou outros parentes, dependendo financeiramen-
te da família.

05. A passagem em que há uma expressão compatível com 
a noção de causa é:

(A) Os objetos de desejo desses indivíduos variam de 
acordo com a classe social.

(B) Também são menos leais a marcas do que pessoas 
de outras idades – destaca Renato Trindade...

(C) ... os consumidores, e não mais os meios de comu-
nicação, têm sido a principal fonte de informação so-
bre produtos e serviços.

(D) ...teriam recebido a denominação de millennials  
por atingirem idade de discernimento a partir dos 
anos 2000...

(E) ... cuja maioria trabalha ou estuda, além de ser enga-
jada em causas sociais e ambientais...

06. No contexto do final do 3o parágrafo, a expressão desta-
cada no trecho – Apesar disso, uma grande parte ainda 
mora com os pais ou outros parentes, dependendo finan-
ceiramente da família. – exprime a ideia de

(A) modo, e pode ser substituída por – Assim sendo.

(B) comparação, e pode ser substituída por – A par disso.

(C) finalidade, e pode ser substituída por – A fim disso.

(D) conclusão, e pode ser substituída por – Sendo assim.

(E) concessão, e pode ser substituída por – Mesmo assim.

07. Para estar de acordo com a norma-padrão de regência e 
de emprego de pronome, a passagem – ... enquanto as 
[classes] mais baixas priorizam bens duráveis e conforto, as 
mais altas – que contam com maior suporte financeiro dos 
pais – valorizam vivências ... – deverá ter como sequência:

(A) e as dão importância.

(B) e atribuem-nas prestígio.

(C) e priorizam-lhes.

(D) e prestigiam-nas.

(E) e fazem elas serem prioritárias.



4PVAL1901/040-EngenheiroAlimentos-Manhã

r a s c u n h oMateMática

11. André e Daniel receberam uma mesma quantia em dinheiro. 
Eles gastaram, desse dinheiro, a mesma quantia por dia du-
rante vários dias. Após 57 dias, André ficou com R$ 43,00, 
e após 58 dias, Daniel ficou com R$ 29,00. O valor que cada 
um desses rapazes recebeu foi

(A) R$ 613,00.

(B) R$ 783,00.

(C) R$ 841,00.

(D) R$ 910,00.

(E) R$ 1.002,00.

12. Três caminhoneiros passam regularmente por certo pos-
to de combustível. Um deles passa a cada 22 dias, outro 
a cada 34 dias, e o terceiro a cada 85 dias. No ano de 
2019, eles já estiveram, no mesmo dia, nesse posto. A 
próxima vez em que os três caminhoneiros estarão nesse 
posto, no mesmo dia, será entre os anos de

(A) 2019 e 2022.

(B) 2023 e 2026.

(C) 2027 e 2030.

(D) 2031 e 2034.

(E) 2035 e 2038.

13. Artur possui 82% da quantia necessária para comprar um 
computador. Se ele conseguir um desconto de 15% no 
preço do computador, ainda assim faltarão R$ 234,00.  
O preço desse computador é um valor entre

(A) R$ 7.500,00 e R$ 8.000,00.

(B) R$ 8.500,00 e R$ 9.000,00.

(C) R$ 9.500,00 e R$ 10.000,00.

(D) R$ 10.500,00 e R$ 11.000,00.

(E) R$ 11.500,00 e R$ 12.000,00.

14. Para cada 8 clientes que entram em uma loja, 3 com-
pram algum produto. Em certo dia, o número de clientes 
que compraram algum produto foi 74 a menos do que o 
número de clientes que nada compraram. Nesse dia, o 
número de clientes que entraram nessa loja foi

(A) 278.

(B) 284.

(C) 290.

(D) 296.

(E) 302.
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r a s c u n h o15. Em 7 minutos, 3 máquinas de mesmo rendimento produ-
ziram 84 peças. Para serem produzidas 15 120 peças em 
7 horas, o número dessas máquinas trabalhando conjun-
tamente deve ser

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

(E) 10.

16. Em uma empresa, o número de homens é 19 a mais do 
que o número de mulheres. No departamento de compras 
dessa empresa trabalham um quinto dos homens e três 
oitavos das mulheres. No dia do amigo, entre os que tra-
balham no departamento de compras, cada mulher trouxe 
um chocolate para cada homem, num total de 42 chocola-
tes. O número de funcionários dessa empresa é

(A) 47.

(B) 48.

(C) 49.

(D) 50.

(E) 51.

17. Em uma estante estão colocados vários potes, cada pote 
contendo 12 biscoitos. Todos os biscoitos contidos em 3 
desses potes foram vendidos para um homem, e 5 meni-
nas compraram 8 biscoitos cada uma. Após essas ven-
das, os biscoitos não vendidos foram redistribuídos pelos 
potes, de maneira que cada pote ficou com 4 biscoitos a 
menos do que tinham inicialmente. O total de potes nes-
sa estante é

(A) 18.

(B) 19.

(C) 20.

(D) 21.

(E) 22.

18. A média aritmética simples das idades de 32 pessoas  
é 36 anos. Dez dessas pessoas têm 70 anos e dez têm 
15 anos de idade. Considerando somente as demais pes-
soas, se as mais novas têm 22 anos, a mais velha terá 
uma idade, em anos, no máximo igual a

(A) 40.

(B) 45.

(C) 50.

(D) 55.

(E) 60.
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r a s c u n h o19. Um polígono tem todos os lados de mesma medida e 
quaisquer dois lados consecutivos se encontram forman-
do ângulo reto, conforme mostra a figura.

Sabendo-se que a distância entre os vértices F e L é igual 
a 4 cm, a área, em cm2, desse polígono é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

20. Duas retas paralelas r e s são intersectadas por duas re-
tas transversais, conforme a figura.

O valor do ângulo α é

(A) 131º

(B) 139 º

(C) 141º

(D) 149 º

(E) 151º
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24. Para evitar eventuais contestações jurídicas, já que a 
Constituição determina que projetos que alteram a estru-
tura do Executivo precisam ser enviados pelo Executivo, 
o governo divulgou o envio de um novo projeto sobre a 
autonomia do Banco Central para corrigir o chamado “ví-
cio de iniciativa”. Segundo a proposta apresentada pelo 
governo,

(http://twixar.me/gLtK. Adaptado)

(A) o presidente do BC ou seus diretores poderão ser 
exonerados caso haja comprovado que tenham ocul-
tado propriedades na declaração de bens ou respon-
dam por sonegação fiscal.

(B) os mandatos dos diretores e do presidente da autar-
quia deverão coincidir com o mandato do Presidente 
da República que fez a escolha e a nomeação da 
diretoria.

(C) é competência privativa do BC efetuar, como instru-
mento de política cambial, operações de compra e 
venda de moeda estrangeira e operações com deri-
vativos no mercado interno.

(D) os balanços do Banco Central serão apurados se-
mestralmente, no período de 1o de janeiro a 30 de 
junho, inclusive para fins de destinação ou cober-
tura de seus resultados e constituição de reservas 
financeiras.

(E) considerando a importância e o período de mandato, 
o presidente do Banco Central terá as prerrogativas 
de ministro de estado, inclusive com direito a passa-
porte diplomático.

25. No dia 11 de abril deste ano (2019), o presidente equa-
toriano, Lenín Moreno, publicou vídeo nas redes sociais 
justificando os motivos que o levaram a revogar o asilo 
concedido ao fundador do WikiLeaks, o australiano Julian 
Assange, que ficou sete anos ocupando um pequeno quar-
to na Embaixada do Equador em Londres. O presidente 
afirmou que Assange tinha conduta desrespeitosa. Relatos 
de funcionários e pessoas próximas ao jornalista confir-
mam que ele

(http://twixar.me/9StK. Adaptado)

(A) tinha uma cadela que era mal cuidada e sujava as 
dependências da embaixada.

(B) andava de skate pelos corredores e não tomava ba-
nho regularmente.

(C) assediava as funcionárias da embaixada que se re-
cusavam a limpar seu quarto.

(D) desrespeitava os servidores da embaixada provo-
cando-os com palavras chulas.

(E) conspirava contra a Inglaterra e os Estados Unidos, 
fazendo ciberpirataria.

atuaLidades

21. Mais de 20 países, até abril deste ano (2019), registraram 
pacientes de uma doença provocada por um fungo que 
é resistente aos medicamentos disponíveis no mercado. 
No Brasil, não há notificações de sua presença, mas, 
nos vizinhos Colômbia e Venezuela, ele foi detectado em 
hospitais. Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, múl-
tiplos casos deixam as autoridades de saúde pública em 
alerta. Esse fungo é

(http://twixar.me/kjtk. Adaptado)

(A) Esporotricose.

(B) Histoplasmose.

(C) Paracoccidioidomicose.

(D) Aspergilose.

(E) Candida auris.

22. O governo federal desistiu de editar uma medida provi-
sória (MP) para regulamentar o ensino domiciliar no país. 
Segundo o Ministro-chefe da Casa Civil, a intenção foi 
não correr riscos em outras esferas de poder. Segundo 
o projeto de lei que substituiu a MP, encaminhado pelo 
governo para apreciação no Congresso Nacional,

(Adaptado: http://twixar.me/5FtK)

(A) a avaliação terá como base os conteúdos do ano equi-
valente ao qual o aluno estaria cursando na escola.

(B) o homeschooling será vetado em caso de três repro-
vações consecutivas do aluno nas provas aplicadas 
pelo MEC.

(C) as avaliações serão aplicadas a partir do primeiro 
ano do ensino fundamental, no mês de dezembro.

(D) os pais que optarem pelo ensino domiciliar deverão 
registrar os filhos em órgão da Secretaria Estadual 
de Educação criado para tal fim.

(E) os alunos sujeitos à educação domiciliar não pode-
rão participar de concursos, competições culturais e 
avaliações institucionais do MEC.

23. As agências espaciais da Europa e dos Estados Unidos 
apresentaram, no dia 10 de abril deste ano (2019), a pri-
meira imagem do buraco negro no Universo, graças ao 
trabalho de 200 pesquisadores e oito telescópios de rádio 
interligados. Segundo cientistas que participaram do pro-
jeto, a descoberta comprova a Teoria

(http://twixar.me/9jtK. Adaptado)

(A) do Princípio Antrópico.

(B) do Big Bang.

(C) da Quinta Força Fundamental.

(D) da Relatividade.

(E) do Caos.
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29. O programa MS PowerPoint 2010, em sua configuração 
padrão, disponibiliza diversos temas para que o usuário 
tenha opções gráficas para elaborar sua apresentação.  
A seleção do tema de uma apresentação pode ser feita 
por meio da guia

(A) Animações.

(B) Configurações.

(C) Design.

(D) Exibição.

(E) Formatação.

30. Um usuário da Internet está preparando uma mensa-
gem no seu programa de correio eletrônico, que tem as  
seguintes informações nos campos de endereços:

alfredo@valinhos.gov.brDe:

bernardo@valinhos.gov.brPara:

camila@valinhos.gov.brCc:

danilo@valinhos.gov.brCco:

Sabendo que a mensagem foi enviada e entregue com 
sucesso, assinale a alternativa que tem a afirmação  
correta.

(A) Alfredo não sabe que Camila recebeu a mensagem.

(B) Bernardo não sabe que Camila recebeu a mensa-
gem.

(C) Camila não sabe que Bernardo recebeu a mensa-
gem.

(D) Danilo não sabe que Bernardo recebeu a mensa-
gem.

(E) Camila não sabe que Danilo recebeu a mensagem.

noções de inforMática

26. No MS Windows 7, em sua configuração padrão, as  
teclas de atalho que permitem a um usuário percorrer os 
programas ativos na ordem em que foram abertos são

(A) Alt + Esc

(B) Alt + F4

(C) Ctrl + A

(D) Ctrl + F4

(E) Shift + Esc

27. As palavras a seguir pertencem a um texto que está  
sendo editado com o programa MS Word 2010 em sua 
configuração padrão.

CONCURSO     PÚBLICO

Assinale a alternativa que contém os dois recursos utili-
zados, respectivamente, na formatação dessas palavras.

(A) Itálico e Sublinhado.

(B) Itálico e Tachado.

(C) Negrito e Subscrito.

(D) Sublinhado e Sobrescrito.

(E) Tachado e Sublinhado.

28. A planilha da figura foi elaborada com o auxílio do  
MS Excel 2010 em sua configuração padrão.

1

A

4

10

B

5

9

C

6

11

D

7

14

E

8

122

3

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será  
exibido na célula A3, após esta ser preenchida com a  
fórmula =MAIOR(A1:E2;2)*MÉDIA(A1:C1).

(A) 35

(B) 40

(C) 55

(D) 60

(E) 70
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32. Laboratórios de análises e pesquisas produzem uma 
quantidade gerada de resíduos pequena quando compa-
rado às atividades industriais, mas a questão ambiental 
é importante e estes resíduos precisam de tratamento. A 
ANVISA aprovou a Resolução 306/04 que dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde. 

Referente a essa regulamentação, é correto afirmar:

(A) a RDC 306 é o requisito legal no sistema de geren-
ciamento de resíduos sólidos. Consiste apenas em 
caracterizar, classificar, segregar e transportar.

(B) a presente resolução criou o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos (PGR). No gerenciamento de resíduos 
sólidos não urbanos, após a sua geração, a disposi-
ção final é de responsabilidade do poder público.

(C) na RDC 306/04, o resíduo classificado no Grupo D são 
resíduos com a possível presença de agentes bioló-
gicos e risco de infecção, e que necessitam de trata-
mento específico. Exemplos: culturas e estoques de 
microrganismo, descarte de microrganismos vivos ou 
atenuados, meios de cultura e instrumentais utilizados.

(D) a conduta normativa e correta é acondicionar resí-
duos mibrobiológicos para tratamento, um processo 
que garanta a inativação microbiana e desestrutu-
ração das características físicas em sacos brancos 
leitosos revestidos por sacos vermelhos.

(E) o processo de autoclavagem aplicado nos laborató-
rios para redução de carga microbiana de culturas e 
estoques de microrganismos está sob a responsabi-
lidade dos órgãos ambientais.

33. A análise fiscal é efetuada sobre o alimento apreendido 
pela autoridade fiscalizadora competente e que servirá para 
 verificar sua conformidade com os dispositivos da Lei. Com 
o objetivo de estabelecer Procedimentos Operacionais 
 Padronizados para as ações referentes à análise fiscal de 
alimentos, é correto afirmar que

(A) a coleta fiscal ocorre somente quando há suspeita de 
alimento contaminado, adulterado ou fraudado.

(B) para essa modalidade de análise, uma amostra deve 
ser colhida em triplicata, sendo todas encaminhadas 
ao laboratório pela autoridade sanitária.

(C) as partes de uma determinada amostra devem ser 
compostas por produtos de lotes diferentes, rótulo, 
apresentação, prazo de validade e conteúdo líquido, 
acondicionadas e lacradas no invólucro, garantindo 
a inviolabilidade da amostra.

(D) para alimentos perecíveis, deve-se colher amos-
tra única. Quando o congelamento não interferir no 
resultado da análise, pode-se colher a amostra em 
triplicata, com o congelamento da contraprova e da 
amostra testemunho.

(E) para produtos a granel ou fracionados, deve-se  
colher uma amostra representativa do produto em 
triplicata ou única, em quantidade pré-estabelecida 
pelo laboratório, colhendo a amostra de um único 
ponto do lote ou partida.

conhecimentos esPecíficos

31. A análise laboratorial das amostras de produtos alimen-
tícios encaminhadas pelas Vigilâncias Sanitárias de 
todo o país é executada pelos Laboratórios Centrais de  
Saúde Pública do Estados (Lacen’s). Nesses laborató-
rios, os procedimentos de normas de controle de quali-
dade para o correto manuseio, estocagem dos produtos 
químicos e bioquímicos devem ser obedecidos, assim 
como em todos os demais. 

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

(A) Produtos químicos não precisam ser estocados em 
grupos quimicamente compatíveis. Eles deverão ser 
armazenados devidamente rotulados nos locais pre-
viamente definidos e sinalizados.

(B) Caso não tenha espaço, a capela pode ser usada 
para estocar produtos químicos voláteis.

(C) O armazenamento prolongado de certos produtos 
químicos pode formar peróxidos orgânicos, expe-
lidos das soluções e depositando-se na forma de 
cristais ou de um gel no fundo do recipiente, sem 
oferecer perigo no manuseio.

(D) Agentes bioquímicos de uso comum em laboratórios 
(corantes de DNA, inibidores metabólicos, brometo 
de etídio) são extremamente tóxicos e/ou mutagê-
nicos. Esses compostos são empregados em solu-
ções, sendo que não há perigo de contaminação no 
manuseio dos mesmos na forma de pós secos.

(E) Toda solução química preparada em laboratórios, 
para seu próprio uso ou de outro setor, deve conter 
um rótulo com: nome da solução concentrada, uso 
específico, data de preparação e validade e fator  
estequiométrico (quando for necessário).
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36. As proteínas são importantes constituintes dos alimentos. 
São polímeros de alto peso molecular, cujas unidades  
básicas são os aminoácidos. A sua importância nos  
alimentos está na dependência de suas propriedades, e 
diversos produtos com aporte proteico são consumidos 
com esse nutriente. 

Assinale a alternativa correta a esse respeito.

(A) São substâncias formadas por uma ligação peptídica 
entre um grupo amino e um grupo carboxílico, forman-
do um grupo amida, sem liberação de moléculas.

(B) O pH exerce forte influência sobre a funcionalidade 
das proteínas, pois grande parte das propriedades 
funcionais depende do estado de ionização de grupos 
da molécula proteica.

(C) A perda das estruturas secundária e terciária da 
proteína ou rompimento de ligações peptídicas é  
denominada desnaturação proteica. O único fator 
que provoca tal desnaturação é o calor.

(D) As proteínas são compostas por 20 aminoácidos, 
denominados aminoácidos essenciais, e todos estes 
são sintetizados pelo organismo humano.

(E) A qualidade nutricional das proteínas se deve somente 
à quantidade de aminoácidos essenciais presentes.

37. Numa indústria produtora de pães e bolos, grande varie-
dade de insumos proteicos são usados, tais como proteí-
nas do trigo, do ovo e do leite, com o objetivo de proporcio-
nar melhorias de textura, rendimento e palatabilidade aos 
produtos processados. Para comprovar a necessidade de 
cada matéria-prima, o responsável deve reportar à diretoria 
as propriedades funcionais das proteínas, comprovando a 
necessidade de compra.

Quanto a essas propriedades, é correto afirmar que

(A) as propriedades reológicas desejáveis para a quali-
dade dos pães e bolos independem da interação da 
água com as macromoléculas, tais como proteínas e 
polissacarídeos.

(B) o uso de diferentes tratamentos térmicos nas indús-
trias de alimentos é um dos principais fatores sobre 
as propriedades funcionais das proteínas, não ocor-
rendo mudanças na estrutura proteica.

(C) a principal proteína existente no leite fresco é a  
caseína, uma lipoproteína que se encontra na for-
ma de sal de cálcio não coloidal. A estrutura aberta e  
flexível confere excelente propriedade surfactante  
na formação de emulsões e espuma.

(D) a clara de ovo consiste em uma mistura de proteínas 
diferentes entre si, sendo a mais importante é a oval-
bumina que, quando em solução, pode ser desnatu-
rada por agitação e não coagula por aquecimento.

(E) a principal exigência para a formação de massas 
adequadas de bolo é que a mistura tenha quantida-
de suficiente de proteínas, caso contrário, a estrutura 
proteica fraca diminui a retenção de gás na massa e 
favorece a formação de uma estrutura compacta e 
de baixo volume.

34. As informações nos rótulos de alimentos são importantes 
para o consumidor fazer escolhas conscientes sobre o 
que vai para sua mesa no dia a dia. Dentre os componen-
tes, os carboidratos são considerados fonte de energia. 
Conhecer as propriedades e a segurança da cadeia pro-
dutiva dos carboidratos é importante para reduzir o risco. 

Assinale a alternativa correta referente ao tema.

(A) A Maltodextrina é amplamente uti lizada como aditivo 
alimentício, sendo carboidrato que fornecem 4 kcal. 
São misturas de diferentes oligossacarídeos e a alta 
porcentagem de frações de elevada massa molecular 
influencia o comportamento da viscosidade.

(B) Os amidos naturais e os modificados têm várias apli-
cações em produtos alimentares como agentes ade-
sivos, ligantes e formadores de filmes, porém não 
atuam como gelificantes e espessantes em alimentos.

(C) O xarope de glicose obtido a partir da hidrólise enzimá-
tica do amido de milho é mais doce e menos amargo, 
com concentração alta (55%) de frutose. Dessa forma, 
o xarope de milho apresenta uma doçura mais próxima 
ao açúcar de mesa, que contém maltose e frutose.

(D) Dentre os carboidratos classificados como monossa-
carídeos encontram-se principalmente a glicose, a fru-
tose e a galactose. A sacarose, a maltose, a lactose e 
o amido são exemplos de dissacarídeos.

(E) Os monossacarídeos são conhecidos como açúcares 
não redutores, pois, em sua estrutura química, pos-
suem um grupo de aldeído ou cetona que ficam livres 
em solução aquosa.

35. A busca das indústrias de alimentos pelo carboidrato/
açúcar ideal que tenha a melhor sensação de doçura, 
baixa densidade energética, cause poucos malefícios à 
saúde e apresente uma alta produtividade com baixo 
custo está longe de chegar ao fim. A esse respeito é 
correto afirmar:

(A) outros agentes de corpo, como os polióis, possuem 
dulçor variável e baixa caloria. O sorbitol e o manitol 
conferem sabor doce e refrescante, porém não são 
permitidos pela legislação brasileira.

(B) açúcares como isomaltose, isomatulose, neosugar e 
raftilose são raros e inexistentes estudos que avaliem 
as implicações dessas novas substâncias ao organis-
mo humano, mesmo assim a Anvisa já permite para 
uso em alimentos.

(C) a sacarose é composta por duas moléculas de monos-
sacarídeo: uma molécula de frutose e uma de manose, 
tem rápida absorção e metabolização, eleva glicemia e 
fornece energia imediata para a atividade física.

(D) alimentos que contêm em sua composição amido  
resistente com alto teor de amilose não são permitidos 
pela legislação brasileira na formulação de alimentos.

(E) os métodos mais comumente utilizados para medição 
de açúcares são o método refratométrico, em escala 
Brix; o método espectrofotométrico e o método titulo-
métrico, também conhecido como reação de Fehling.
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40. Entre os lipídeos, o grupo conhecido como óleos e gor-
duras e seus derivados se caracteriza por ter como prin-
cipais componentes ácidos graxos e seus derivados. 
Conhecer a composição destes, bem como suas proprie-
dades, é importante para compreender as alterações que 
poderão ocorrer. Dessa forma, é correto afirmar:

(A) óleos e gorduras vegetais modificadas são os produ-
tos obtidos, exclusivamente, a partir de óleos ou gor-
duras submetidos a processos químicos tais como 
fracionamento, hidrogenação ou interesterificação.

(B) nos óleos e gorduras, os ácidos graxos são encontra-
dos somente na forma livre, sendo as suas proprieda-
des físico-químicas resultantes dessa conformação.

(C) a realização de estudos relativos à qualidade oxidati-
va de óleos e gorduras se deve à complexidade das 
reações de oxidação e dos produtos dessas reações, 
exclusiva em ácidos graxos de alto peso molecular.

(D) os óleos que são mais insaturados são oxidados 
mais lentamente do que óleos menos insaturados.

(E) o processo oxidativo ocorre quando os carbonos alí-
licos dos ácidos graxos insaturados presentes nos 
triglicerídios reagem com o oxigênio atmosférico  
e/ou o oxigênio presente no espaço livre da embala-
gem e dissolvido na amostra.

41. Os ácidos graxos Trans são isômeros geométricos dos 
ácidos graxos insaturados, não sendo sintetizados pelo 
organismo humano. Estes compostos aumentam o risco 
cardiovascular e podem ser formados no processo de 
hidrogenação ou aumentos expressivos de temperatura. 
Referente ao tema, é correto afirmar que

(A) o processo se aplica aos óleos vegetais líquidos, con-
ferindo consistência sólida a essas gorduras. Consiste 
em hidrogenar as ligações duplas presentes na ca-
deia carbônica dos triglicerídeos, com consequente 
redução da viscosidade e do ponto de fusão.

(B) a hidrogenação pode ser total ou parcial e ocorre an-
tes da desodorização. Trata-se de um processo caro, 
e controla apenas variáveis críticas como pressão e 
temperatura. Variáveis como composição, pureza do 
hidrogênio e qualidade do óleo vegetal não são con-
sideradas.

(C) os ácidos graxos trans estão presentes em diversos 
produtos industrializados como os biscoitos, sorve-
tes cremosos, pão de queijo etc. A Resolução RDC 
no 360/2003 tornou obrigatória a rotulagem nutricio-
nal nos alimentos embalados, e este valor deve ser 
 declarado em gramas presentes por porção do ali-
mento.

(D) considerando a existência de requerimento nutricional 
para a gordura trans, a porcentagem do Valor Diário 
de ingestão (%VD) deve ser informada.

(E) sob condições de fritura, os óleos e gorduras formam 
isômeros trans, sendo relevante o controle de tem-
peratura. Fatores como o vapor formado a partir da 
umidade do alimento e reposição de óleo ou gordura 
durante o processo de fritura devem ser evitados.

38. Enzimas são conhecidas como coadjuvantes tecnológicos 
e vêm sendo largamente utilizadas nos processos tecnoló-
gicos. Quanto à sua aplicação, é correto afirmar:

(A) suas propriedades permitem inúmeros avanços, porém 
ainda não é possível a redução do uso de aditivos pelo 
uso de enzimas, além de não se observar aumento sig-
nificativo no rendimento.

(B) são denominadas como coadjuvantes tecnológicos, 
empregadas intencionalmente na elaboração alimen-
tos para algum fim tecnológico. A enzima normalmente 
mantém-se presente no produto após o processo.

(C) o uso de enzimas na indústria de sucos permite maior 
rendimento, assim como maior velocidade no processo 
de filtração. Somente esses fatores tecnológicos são 
justificáveis para o uso industrial.

(D) na produção de sucos, as enzimas pépticas degradam 
as substâncias celulósicas, auxiliando na filtração.

(E) a hidrólise pela lactase permite reduzir o açúcar nos  
laticínios açucarados sem diminuição do dulçor relativo, 
pois os monossacarídeos glicose e galactose são mais 
doces do que a lactose na concentração encontrada 
no leite.

39. Acerca do uso de enzimas pela indústria de alimentos, 
sabe-se que as enzimas são proteínas especializadas na 
catálise de reações biológicas que aceleram a velocidade 
de uma reação. Os processos catalisados por enzimas são 
geralmente mais rápidos, eficientes e ambientalmente sus-
tentáveis. Dessa forma, é correto afirmar:

(A) as enzimas são moléculas capazes de acelerar os 
processos químicos com vantagens frente aos cata-
lisadores químicos, principalmente por serem ecolo-
gicamente mais viáveis, além de suportar drásticas 
condições industriais como variação de temperatura 
e pH.

(B) quando se compara a conversão de um substrato em 
produto catalisado por enzima e outro por um cata-
lisador químico, observa-se uma rápida conversão 
com o uso das enzimas. Além disso, as enzimas al-
teram o equilíbrio químico das reações.

(C) existem processos em que uma reação química en-
volve várias enzimas e formação de vários produtos 
com participação de coenzimas e cofatores, que são 
moléculas às vezes requeridas para o funcionamento 
da enzima.

(D) outro fator importante na catálise enzimática e explo-
rado comercialmente é o fato de não ocorrer a inibição 
enzimática. A atividade enzimática não pode ser inibi-
da por substâncias que se ligam à enzima livre ou ao 
complexo enzima-substrato.

(E) na panificação, as enzimas são utilizadas para pro-
mover a decomposição da sacarose, função realizada 
pela α-amilase, formando maltose, o que aumenta a 
maciez e a textura da massa e do miolo, mantendo o 
pão fresco por mais tempo.
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43. Na indústria de alimentos, têm-se basicamente dois grupos 
de microrganismos: aqueles que são utilizados no processo 
industrial, e os contaminantes / deteriorantes, incluindo os 
patogênicos. Com relação aos microrganismos contami-
nantes, assinale a alternativa correta.

(A) Diferentemente das bactérias, os bolores não são 
capazes de produzir metabólitos tóxicos ao homem. 
Eles causam sensíveis perdas pelo desenvolvimento 
visível de colônias.

(B) Para se desenvolverem, as leveduras dependem do 
tipo de alimento e suas características básicas, uma 
mesma espécie de levedura pode ser benéfica ao pro-
cesso tecnológico (produção de etanol, cerveja, vinhos) 
e em outro produto pode ser causador da deterioração 
(sucos de frutas).

(C) As deteriorações causadas por bactérias são indepen-
dentes das características fisiológicas, bioquímicas e 
da adequação do alimento como substrato ao desen-
volvimento desses microrganismos.

(D) No processo de deterioração, algumas vezes o pro-
blema não é o microrganismo em si o responsável por 
essa deterioração, mas uma enzima produzida por ele 
que possui a capacidade de inativar as reações no 
alimento.

(E) Os bolores apresentam capacidade de adaptação  
e crescimento, necessitando de poucos nutrientes, e 
ausência de oxigênio para o seu desenvolvimento. 
Podem causar sérios problemas devido à produção 
de micotoxinas.

44. Quando se fala em segurança e qualidade microbiológica 
de alimentos, duas importantes medidas críticas devem 
ser conhecidas: Teor de Umidade e Atividade de Água 
do alimento. Quanto a essas medidas, é correto afirmar:

(A) a determinação do teor de umidade expressa a medi-
da da quantidade total de água contida num alimento 
(água total). É expressa como uma porcentagem (%) 
do peso seco do produto.

(B) a atividade da água de um alimento não é a mesma 
coisa que seu teor de umidade. Embora os alimentos 
úmidos sejam suscetíveis a ter maior atividade de 
água, nem sempre isso se verifica.

(C) quanto mais baixa for a atividade da água, mais rápido 
os microrganismos serão capazes de crescer; logo a 
importância da atividade de água está na sua relação 
com a conservação dos alimentos.

(D) os alimentos perecíveis têm atividade de água inferior 
a 0,95, este fato proporciona umidade suficiente para 
o crescimento de bactérias.

(E) enquanto a atividade de água define a quantidade de 
água nos alimentos e ingredientes, a umidade, em 
termos práticos, é a água do alimento que vai reagir 
com microrganismos (e também participar de outras 
reações, como as enzimáticas).

42. A aplicação de enzimas na indústria de alimentos é cres-
cente. Entender o estudo cinético de uma enzima permite 
obter informação sobre os mecanismos de ação enzimáti-
ca e as interações destas com o ambiente físico e químico. 
Referente à cinética enzimática e ao processo produtivo, 
sua performance e controles, é correto afirmar que

(A) a atividade de uma enzima pode ser descrita em 
termos de velocidade máxima de produto formado 
num determinado tempo (Vmáx) e da constante de 
Michaelis-Menten, Km, que representa a concentra-
ção de substrato na qual se detecta uma velocidade 
de reação duas vezes maior que a Vmáx.

(B) a atividade enzímica é uma propriedade medida pela 
rápida redução de velocidade de conversão de uma 
reação química que uma enzima produz num siste-
ma de ensaio especificado.

(C) o estudo cinético de uma enzima não caracteriza a ati-
vidade da enzima. In vitro estuda-se apenas a ativida-
de da enzima para saber que tipo de reações pode ca-
talisar. Não é possível determinar com que substratos 
pode atuar, e sim como essa atividade se modifica.

(D) é preciso saber quais enzimas degradam, sintetizam 
ou inter convertem o material dos substratos alimen-
tícios e quantificar o quanto de enzima é necessária 
e em quais condições deve atuar. Mesmo com a sa-
turação da enzima, o aumento da concentração de 
substrato aumenta a velocidade de reação.

(E) a atividade enzímica de um dado volume de prepa- 
ração enzímica é expressa em UI (Unidade Interna-
cional). 1 UI é a quantidade de enzima que leva a que 
a reação ocorra à velocidade de 1 μmol de produto 
formado por minuto (ou 1 μmol de substrato consumi-
do por minuto).
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46. O crescimento microbiano ocorre conforme a curva de 
crescimento ilustrada a seguir. Analisando as etapas, 
quanto ao número de células viáveis e quanto à turbidez, 
é correto afirmar:
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(A) na fase inicial, denominada Lag, os microrganismos 
estão se adaptando ao meio, ocorrendo aumento 
gradativo da concentração celular e rearranjo do sis-
tema enzimático destes, sendo portanto, mais resis-
tentes aos tratamentos térmicos e químicos.

(B) na fase Log ou exponencial, as células estão adapta-
das e as velocidades de crescimento são elevadas, 
porém o consumo de substrato é baixo.

(C) no final da fase Log, ocorre redução de velocidade 
de crescimento, aumento da concentração de subs-
trato, sem acúmulo de produto(s) no meio.

(D) a curva de turbidez é uma forma de quantificar os mi-
crorganismos de forma indireta. Consiste na medida 
da turvação de uma suspensão de microrganismos 
em meio líquido através de um espectrofotômetro 
que determina a turbidez devido ao aumento da den-
sidade de células.

(E) na determinação da turbidez, a quantidade de luz 
que atravessa a suspensão celular independe da 
concentração e do tamanho das células na suspen-
são, dependendo apenas do comprimento de onda e 
da intensidade da luz incidente.

45. Referente ao crescimento microbiano em alimentos, al-
guns fatores podem favorecer esse crescimento, e ou-
tros, reduzir ou impedir. Alimentos como palmito, carnes 
em conserva, picles, compotas de frutas, salames e fru-
tos do mar devem ter um rigoroso controle, pois, se mal 
processados ou conservados de forma inadequada, po-
dem representar um grande perigo para a saúde devido 
ao crescimento bacteriano. 

A respeito desses fatores, é correto afirmar:

(A) esse grupo de alimentos com pH superior a 4,6 
deve sofrer um tratamento térmico brando, como a  
pasteurização, sendo suficiente para essas condi-
ções de pH.

(B) o crescimento de bactérias patogênicas é favorecido 
em condições de pH bem baixos, ou seja, condições 
ácidas e muito ácidas.

(C) há diversos fatores que podem dificultar o desenvol-
vimento do Clostridium botulinum nos alimentos: o 
pH acima de 4,5 impede sua multiplicação; atividade 
de água menor que 0,93 é limitante; concentrações 
de NaCl maiores que 8% impedem a produção da 
toxina.

(D) para destruir os esporos, a indicação é tratamento 
térmico a 120 ºC por 30 minutos. Importante ressal-
tar que a germinação dos esporos nos alimentos é 
promovida por condições aeróbicas em que o pH  
é superior a 4,5, com elevada atividade de água.

(E) o botulismo é uma enfermidade que resulta da ação 
de uma potente neurotoxina de origem proteica, 
produzida pelo Clostridium botulinum, normalmente  
decorrente da ingestão de alimentos, em que a toxi-
na foi previamente elaborada pela bactéria.
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48. Foram analisados os surtos de DTA’s (doenças transmi-
tidas por alimentos) notificados no Estado de São Paulo 
entre 1995 e 2008, com base nos dados do Centro de 
Vigilância Epidemiológica. No período, foram notificados 
3 115 surtos, com 99 689 doentes e 44 mortes. O maior  
número de surtos ocorreu em residências (28,2%),  
creches (11,6%), restaurantes (10,1%), escolas (6,4%) e 
festas (4,3%), sendo que em 22,2% dos surtos o local de 
ocorrência não foi identificado.

O gráfico a seguir mostra a porcentagem de pessoas  
doentes (casos) em relação ao número de pessoas  
expostas (comensais), segundo diversos agentes etioló-
gicos nos surtos de DTA’s notificados.
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Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.

(A) Como a contaminação com o vírus só ocorre atra-
vés dos manuseadores, descartando-se dejetos e 
esgoto não tratado, o índice de pessoas doentes por  
rotavírus poderia ser explicado apenas pela qualida-
de da água de abastecimento.

(B) Salmonella sp. foi uma das bactérias mais frequen-
tes em surtos de DTA’s e em boa parte deles a maio-
nese caseira foi o alimento responsável. Infelizmente 
ainda não se tem lei federal no sentido de proibir o 
uso de maionese caseira em restaurantes, bares, 
lanchonetes e afins.

(C) Staphylococcus coagulase + foi que, proporcio-
nalmente, deixou o maior número de comensais  
doentes, sendo que a maioria dos surtos ocorreu em 
residências. Pode ser resultado da falta de higiene 
e manipulação aliada à refrigeração inadequada  
durante a preparação e armazenamento.

(D) Nas creches e escolas, merece atenção o número 
de surtos causados por vírus (hepatite A e rotavírus), 
demonstrando que apenas a eficiência do controle 
da qualidade da água é importante, não havendo 
necessidade de medidas educativas referentes aos 
hábitos de higiene para crianças.

(E) A criação de uma cartilha ilustrada com explicações 
detalhadas (escritas em uma linguagem simples) 
para distribuição para a população não resulta positi-
vamente na contribuição para a redução da ocorrên-
cia de grande número de surtos.

47. As bactérias, bolores e leveduras são os microrganismos 
de destaque como agentes potenciais de deterioração e 
eventuais patógenos ao homem. Dentre estes, referentes 
às bactérias, é correto afirmar:

(A) na grande maioria das situações, as bactérias são 
os microrganismos numericamente predominantes 
nos alimentos, principalmente por apresentarem um 
tempo de geração longo e serem capazes de utilizar 
uma diversidade de substratos.

(B) devido à resistência térmica, os esporos são parti-
cularmente deletérios nos alimentos submetidos ao 
processo de esterilização comercial, onde a micro-
biota competidora é eliminada pelo calor.

(C) entre as bactérias mais conhecidas, os gêneros  
Bacillus e Clostridium não formam esporos. As suas 
células vegetativas apresentam atividade metabólica 
e se multiplicam, podendo germinar e dar origem a 
novas células vegetativas.

(D) as células vegetativas apresentam atividade me-
tabólica e se multiplicam, podendo germinar e dar 
origem a novas células vegetativas. São altamente 
resistentes a estresses e o tipo celular mais resisten-
te conhecido.

(E) algumas bactérias Gram positivas são capazes de 
formar esporos e resistir a extremos de temperatura, 
radiação e agentes químicos. Essas propriedades 
são conferidas graças às características de compo-
sição química e estrutura, idênticas às células vege-
tativas.
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50. Num determinado experimento de fermentação, utilizando 
caldo de cana, os microrganismos consumiram a sacarose 
do mosto, convertendo-a em etanol. Num dos experimen-
tos, observou-se floculação. O analista analisou correta-
mente apenas uma das considerações:

(A) a floculação ocorreu nos processos de pH inicial 
mais alto. Houve pouca variação da concentração 
de açúcares, convertendo menos substrato em pro-
duto. A afinidade com o meio tornou-se mais lenta, 
dificultando o consumo do substrato e a conversão 
em etanol, levando as leveduras a flocularem.

(B) quando o pH não está favorável ao desenvolvimento 
dos microrganismos, pode-se fazer correção, medin-
do-se o valor inicial em pHmetro e adicionando ácido 
sulfúrico. Este, além de fazer assepsia, através da 
protonação, altera a carga dos sítios reativos, com 
consequente aumento do pH do meio.

(C) as leveduras são mesófilas, e temperaturas entre  
26 e 35 ºC são favoráveis para produção de etanol. 
A velocidade de conversão de açúcares em etanol é 
inversamente proporcional à temperatura do mosto, 
fator que inibe a contaminação bacteriana.

(D) controle de altos teores alcoólicos e temperatura  
afetam diretamente o rendimento da produção de 
etanol. Já a acidez elevada do meio e a presença 
de sulfito não determinam o rendimento do processo.

(E) os fermentadores trabalham em condições assépti-
cas, os descontínuos são considerados um sistema 
fechado, sem aeração e controle de pH. Em proces-
sos descontínuos e semicontínuos, todo o substrato 
é fornecido no início da fermentação, enquanto que 
nos demais processos o substrato é adicionado ao 
longo do cultivo.

49. Ambientes de preparação de alimentos são locais propí-
cios à formação de agregados microbianos, conhecidos 
como biofilmes. Representam fontes de contaminação, 
colocando em risco a saúde dos consumidores e são 
uma preocupação para a indústria de alimentos, áreas 
de manipulação e áreas de armazenamento, pois

(A) uma vez formado o biofilme, os micro-organismos ali 
presentes apresentam características como maior 
tolerância a estresses químicos e físicos, melhoria 
na utilização de nutrientes, com baixa resistência à 
ação de sanitizantes.

(B) para evitar a formação de biofilme em indústrias  
alimentícias, deve-se atentar para a correta higieni-
zação das superfícies e equipamentos, realizando 
métodos de validação de superfícies como o teste 
do swab como forma de controle.

(C) microrganismos em biofilme são mais resistentes a 
agentes antimicrobianos do que células em estado 
planctônico. Biofilme não sobrevive após processos 
de sanitização.

(D) a presença de biofilmes em áreas de processamento 
de alimentos é caracterizada, inicialmente, pelo acú-
mulo de materiais orgânicos e inorgânicos em superfí-
cies onde as células bacterianas se desenvolvem sem 
se fixar e podem manter-se viáveis por meses.

(E) as operações de lavagem e sanitização garantem a 
eliminação completa dos biofilmes. Sabe-se que mui-
tas das superfícies, tubulações e equipamentos em 
contato com o alimento apresentam cantos, sulcos, 
rugosidades, e “zonas mortas” (de baixo fluxo) onde 
os biofilmes facilmente se desenvolvem.
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52. O exame rotineiro de alimentos para detecção de uma 
numerosa série de microrganismos patogênicos é impra-
ticável na maioria dos laboratórios devido ao fato de mui-
tos estarem inadequadamente equipados. Referente as 
técnicas, é correto afirmar:

(A) um microrganismo indicador de contaminação deve 
ser de complexa distinção de outros microrganismos 
da microbiota do alimento, e deve estar sempre pre-
sente quando o patógeno associado estiver.

(B) quando se pretende determinar o número de micror-
ganismos presentes em amostras de leite ou água, 
a técnica de semeadura em placa Pour Plate não é 
indicada, pois é usada para estudos qualitativos de 
colônias de bactérias.

(C) a inoculação da amostra é um passo importante na 
identificação do patógeno. Pode ser feita por meio de 
swabs  e inoculação esterilizada. Os meios devem 
ser examinados antes da inoculação, para verificar a 
presença de contaminantes já existentes na placa.

(D) o espalhamento uniforme na superfície de um ágar 
sólido origina a formação de colónias discretas, cada 
uma delas proveniente de um microrganismo que se 
posicionou nesse local, sem a necessidade de conhe-
cer volume da amostra.

(E) para o sucesso no isolamento de colónias na técnica 
de espalhamento, é necessário que o número de bac-
térias viáveis não seja muito elevado. Quando a con-
centração de bactérias da suspensão não é conhecida, 
devem-se evitar diluições prévias do inócuo.

53. Num determinado laboratório, o analista precisa preparar 
uma solução cuja concentração atual é 2,0 mol/L de ácido 
clorídrico, para torná-la uma solução de 0,5 mol/L. Qual 
o volume de água destilada (ou deionizada) que deve ser 
acrescentado a 500 mL da solução em referência para 
obter a nova concentração?

(A) 1,5 L.

(B) 1,2 L.

(C) 1,0 L.

(D) 1,8 L.

(E) 0,50 L.

51. Tendo em vista casos de contaminação química, física 
e microbiológica que ainda ocorrem por falhas no pro-
cesso, a importância do controle de qualidade nas dife-
rentes etapas de produção do alimento industrializado 
torna-se necessária. No processo de Bebidas UHT, a 
compreensão da adequação de procedimentos visam 
prevenir falhas, pois:

(A) no caso do Sistema Clean In Place (CIP), os de-
tergentes e soluções de enxágue circulam entre as 
tubulações por um circuito fechado, desde o tan-
que de limpeza até todos os equipamentos, não  
havendo necessidade de análises de verificação de 
resíduos.

(B) na análise do leite para detecção e quantificação  
de antibióticos, indica-se a cromatografia líquida. 
Costuma-se utilizar ácido tricloro acético (TCA), já 
que este não desnatura as proteínas, mantendo a 
tetraciclina em suspensão.

(C) a espectrofotometria é um método de medição de 
cor. É uma técnica precisa e exata para a medição, 
controle de qualidade e formulação de cores em pro-
dutos alimentícios, apesar de muito pouco usada, 
pois, na maioria dos produtos, cor não é parâmetro 
de controle.

(D) no processo UHT, tanto o tratamento térmico quanto 
o resfriamento são pontos críticos de controle, pois 
podem sobreviver microrganismos patogênicos  
devido à inadequação de tempo e temperatura. 
Como medida preventiva, deve-se monitorar os equi-
pamentos e aumentar a rapidez de resfriamento.

(E) apenas análises de pH, acidez e sólidos solúveis  
totais devem ser monitorados, já que alta acidez  
indica falta de higiene durante a produção. Já a den-
sidade não é parâmetro de controle para produtos 
como o leite.
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56. Tendo em vista as diretrizes do Programa de Análise de 
Produtos coordenado pelo Inmetro, avaliar a tendên-
cia de conformidade do produto é um procedimento do  
programa. Os suplementos proteicos para atletas foram 
selecionados e foi realizada a análise proteica para con-
trole da composição do produto. Com relação à técnica 
oficial de quantificação de proteínas pelo método de kjel-
dahl, é correto afirmar:

(A) nesse método, a digestão é realizada com H2SO4 
(conc.) a 350-400 ºC e um catalisador. Após essa 
etapa, é realizada a neutralização e destilação e em 
seguida a titulação. Após a titulação, é realizada a 
conversão do teor de N total para teor de proteína.

(B) é um método de custo baixo e preciso, aplicável a su-
plementos proteicos, já que estes possuem proteína 
acima de 16 g/100 g, nível mínimo de detecção pelo 
método. É um método oficial para a determinação de 
proteínas.

(C) esse método considera que a maioria das proteí-
nas possui em média 16% de nitrogênio, sem levar 
em conta o Nitrogênio das ligações peptídicas de 
aminoácidos livres, de peptídeos e outros compos-
tos nitrogenados presentes.

(D) o princípio do procedimento para a determinação de 
proteína é por meio da determinação de um elemento 
ou um grupo pertencente à proteína. Os elementos 
analisados, nesse caso, são o carbono e os grupos 
ligados a ele.

(E) o princípio do método consiste em quantificar as 
proteínas e compostos nitrogenados, e sua principal 
vantagem é manter as proteínas intactas, sem dani-
ficar as moléculas.

54. Numa análise de uma determinada amostra, uma solução 
com concentração desconhecida deve ser titulada com 
ácido clorídrico (HCl), e o titulante usado é uma  solução 
padronizada de NaOH a 0,1 M. Uma alíquota de 25 mL 
da amostra de HCl foi neutralizada totalmente quando 
 titulada com 10 mL do NaOH.

É correto afirmar que a concentração molar da solução 
de HCl, expressa em mol/L, deverá ser:

(A) 2,4 mol/L.

(B) 1,0 mol/L.

(C) 0,2 mol/L.

(D) 0,1 mol/L.

(E) 0,04 mol/L.

55. A análise dos açúcares nos alimentos tem grande im-
portância no controle de qualidade dos produtos finais. 
No refrigerante, o açúcar, além de ser responsável por 
adoçar, também é responsável por encorpar o produto 
final. Dessa forma, é importante verificar a quantidade 
de açúcar total encontrada através das análises e o teor 
de açúcar que cada fabricante declara no rótulo. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta.

(A) Os monossacarídeos não são oxidados por agentes 
oxidantes como os íons férrico e cúprico.

(B) O método de determinação de açúcar através de  
refratômetro, ºBRIX, usado nas linhas de produção  
e nos laboratórios, considera os sólidos insolúveis  
na amostra, indicando resultados confiáveis e nor-
mativos.

(C) Uma técnica mais seletiva que representa um dife-
rencial na quantificação de sacarose (açúcar não 
redutor), glicose e frutose (açúcares redutores)  
baseia-se na cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC).

(D) Em alguns alimentos, é preciso realizar uma hidró-
lise ácida para a determinação dos açúcares totais 
com Reagente de Fehling. O cálculo dos glicídios 
não redutores é a soma entre os glicídios totais e os 
glicídios redutores.

(E) O teor de ºBRIX se refere à porcentagem de sólidos 
solúveis (somente açúcares presentes) contidos em 
uma solução de açúcares e sais. Pode ser determi-
nado via densimetria ou refratometria.
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58. Os fungos podem contaminar grãos e frutas bem como 
estar presentes em alimentos como o leite. Além de 
causar transformações indesejáveis, causam diferentes 
graus de deterioração e podem trazer riscos à saúde  
humana e animal devido à produção de micotoxinas.

A esse respeito, é correto afirmar que

(A) dentre os problemas de saúde que podem acometer 
humanos e outros animais, estão a mutagenicidade, 
carcinogenicidade e teratogenicidade. É necessário 
um rígido controle somente na área produtiva.

(B) muitos animais podem ser contaminados com grãos 
com micotoxinas. Esse fator não oferece risco para 
quem consumir sua carne e seu leite, pois não são 
retidas no organismo animal.

(C) a produção de micotoxinas depende do crescimento 
fúngico, portanto pode ocorrer em qualquer época 
do crescimento, colheita ou estocagem do alimento. 
Por outro lado, as micotoxinas não permanecem no 
alimento após a destruição dos fungos que as pro-
duziram.

(D) dentre os fatores envolvidos na produção de micoto-
xinas, estão apenas os relacionados à própria fisiolo-
gia e bioquímica dos fungos toxigênicos.

(E) as micotoxinas são mais sensíveis ao tratamento 
químico, como a patulina que não é destruída na 
pasteurização do suco de maçã, mas perde sua ati-
vidade biológica em meio alcalino.

59. Durante a fermentação alcoólica no processo de produ-
ção de álcool etílico, as leveduras convertem os açúcares 
presentes em etanol e gás carbônico. Nessa fase, podem 
ocorrer vários problemas. Portanto, nesse processo, é 
importante considerar que

(A) a redução no rendimento fermentativo devido à pre-
sença de bactérias láticas é devido à conversão de 
uma molécula de glicose em duas de ácido lático. 
Isso significa que duas moléculas de etanol deixa-
ram de ser produzidas pela levedura.

(B) os maiores prejuízos causados pela contaminação 
bacteriana são a degradação da sacarose e a forma-
ção dos ácidos lático e acético que ocasionam perda 
de açúcar sem causar intoxicação das leveduras.

(C) o pH relativamente baixo dos caldos da cana das  
moendas favorece o crescimento de espécies consi-
deradas não acidófilas de gêneros como Leuconostoc 
e Lactobacillus.

(D) na tentativa de controle dos contaminantes da  
fermentação alcoólica, não é viável a utilização de 
agentes antimicrobianos, pois estes não possibilitam 
reduções significativas na população de bactérias 
contaminantes.

(E) não está correto calcular o rendimento fermentativo 
com base na estequiometria proporcionada pela  
fermentação alcoólica.

57. Nos processos biotecnológicos, além da desejável alta 
produção por parte de microrganismos, é necessário 
também o emprego de eficientes tecnologias de recupe-
ração, concentração e purificação dos produtos, pois no 
metabolismo dos microrganismos são gerados inúmeros 
produtos, primários e secundários. Dessa forma, com  
relação a esse processo, é correto afirmar:

(A) para separar os sólidos em suspensão de seus líqui-
dos, dois princípios são usados: retenção do com-
ponente sólido usando meio filtrante; e diferença de 
taxa de sedimentação de partículas que se movem 
através do líquido. Porém, somente o meio por cen-
trifugação é permitido.

(B) em biofiltração, uma quantidade insignificante das 
partículas fica retida. Dessa forma, procedimentos 
de limpeza/comportamento de entupimento, resis-
tência química, resistência ao escoamento e durabi-
lidade não são relevantes.

(C) as etapas de recuperação, concentração e purifica-
ção são completas, produzindo produtos altamente 
purificados, cujos resíduos podem ser descartados 
para que o custo seja viável em processos de larga 
escala.

(D) processos de membrana são usados como primeiro 
passo da purificação em biotecnologia e, na maioria 
dos processos de biosseparação, a diferença de pres-
são hidrostática é a força diretora.

(E) no processo de purificação, o produto bruto é separa-
do até se obter o grau de pureza requerido em relação 
às impurezas como ácidos nucleicos e pirógenos e à 
coloração. Não há necessidade de verificar a atividade 
enzimática do produto e o seu uso.
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60. Numa indústria de alimentos fabricante de molhos de  
tomate, a deterioração microbiana em alimentos enlata-
dos não deve ocorrer, já que são submetidos a tratamento 
térmico. Porém esse tipo de deterioração poderá ocorrer 
nos seguintes casos: o produto já está contaminado antes 
do envase; sub-processamento, resfriamento inadequado, 
contaminação do alimento já envasado através de vaza-
mento. Assim, o técnico responsável deve garantir que o 
produto apresente

(A) a esterilidade comercial feita no extrato de toma-
te realizada pela combinação de aplicação de calor 
e levando em consideração o baixo pH do próprio 
produto, condições de estocagem e distribuição não 
 refrigerada, e ausência de microrganismos patogêni-
cos viáveis, excluindo-se os esporos.

(B) após 14 dias de incubação a 35 ºC, não apresentar 
sinais de alterações das embalagens (estufamentos, 
alterações, vazamentos, corrosões internas, quais-
quer modificações de natureza física, química ou 
sensorial do produto).

(C) Uma faixa de pH que varia entre 4,0 e 4,5, sendo con-
siderado, portanto, um alimento ácido. Nesta faixa de 
pH pode-se ter o crescimento de bactérias não láticas, 
bolores e leveduras.

(D) ausência de leveduras e bolores, pois estes desen-
volvem-se em ambientes de baixa umidade, tempe-
raturas entre 25 e 30 ºC, e a maioria multiplica-se em 
condições aeróbicas, sendo que leveduras fermenta-
tivas são exclusivamente aeróbicas.

(E) nenhum desenvolvimento de bactérias láticas, produ-
toras de ácido e/ou ácido tolerantes, constituído dos 
gêneros Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc  
e Pediococcus. Caso presentes, pode ocorrer produ-
ção exclusiva de ácido lático, sem produção de ácido 
acético, etanol e CO2. 




