Caderno de Provas
CONTROLE DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS
Edital Nº. 36/2011 – REITORIA/IFRN

29 de janeiro de 2012

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do
Caderno de Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 2 (duas) horas do início da
aplicação da prova.
 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando o número de questões contidas e se há
defeito(s) de encadernação e/ou de impressão que dificultem a leitura.
 A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Tipo de questão
Discursiva
Múltipla escolha

Total de
questões
02 questões
25 questões

Pontuação por
questão
15 pontos
2,8 pontos

Total de
pontuação
30 pontos
70 pontos

 Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta.
 Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de
identidade, matéria/disciplina e opção de campus) constantes nas Folhas de Respostas estão corretos.
 Em havendo falhas nas Folhas de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
 As Folhas de Respostas não poderão ser dobradas, amassadas ou danificadas. Em hipótese alguma, serão
substituídas.
 Assine as Folhas de Respostas no espaço apropriado.
 Transfira as respostas para as Folhas de Respostas somente quando não mais pretender fazer
modificações.
 Não ultrapasse o limite dos círculos na Folha de Respostas das Questões de Múltipla Escolha.
 As questões discursivas deverão ser respondidas unicamente no espaço destinado para cada resposta nas
Folhas de Respostas das Questões Discursivas. Respostas redigidas fora do espaço reservado serão
desconsideradas.
 Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
NOME COMPLETO:

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:

CONCURSO PÚBLICO – GRUPO MAGISTÉRIO
EDITAL Nº. 36/2011-REITORIA/IFRN

QUESTÕES DISCURSIVAS
ESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER RESPONDIDAS NAS FOLHAS DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES
DISCURSIVAS.

Questão 1
O regulamento técnico de identidade e qualidade de polpa de frutas fixa os requisitos mínimos de qualidade
que as polpas de frutas devem apresentar durante o seu processamento na indústria. Explique que
controles de qualidade devem ser feitos, no recebimento da matéria prima e nas etapas de processamento
até à obtenção do produto final (polpa de fruta congelada) pela agroindústria.
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Questão 2
No Brasil, a indústria de laticínios é bastante expressiva, apresentando elevado nível de desenvolvimento
tecnológico, o que pode ser demonstrado pela grande variedade de produtos derivados que existem no
mercado. Em virtude desse desenvolvimento, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA tem atualizado as legislações do setor de laticínios. A exemplo disso, tem-se a nova Instrução
Normativa nº 62 (IN 62/2011) publicada no Diário Oficial da União, no dia 30 de dezembro de 2011, que
entrou em vigor no dia 01 de janeiro de 2012. De acordo com essa afirmação, responda:

a) A contagem de células somáticas é um dos critérios para aceitação do leite. Sabendo-se disso, qual
o limite máximo especificado de células somáticas do leite cru refrigerado integral do tipo A,
segundo a IN 62/2011, no período de 01/01/2012 até 30/06/2014?
b) De acordo com a IN 62/2011, cite os parâmetros fisioquímicos e seus respectivos limites para o leite
cru refrigerado integral tipo A.
c) Entre os problemas que afetam a produção do leite, há uma enfermidade que está relacionada à
contagem de células somáticas. Essa doença ocasiona grande impacto na bacia leiteira e prejuízos
econômicos à indústria. Cite o nome dessa doença, defina-a e descreva os controles preventivos
para minimizar sua ocorrência.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
AS RESPOSTAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER ASSINALADAS NA FOLHA DE RESPOSTAS
DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA.

01. As doenças de origem alimentar (DOAs) ocorrem, quando uma pessoa contrai uma enfermidade,
devido à ingestão de alimentos contaminados com bactérias patogênicas e/ou suas toxinas. A doença
que envolve a ingestão de células viáveis do microrganismo patogênico, colonização e/ou invasão, é
denominada
A) toxinfecção alimentar.
B) infestação alimentar.
C) infecção alimentar.
D) intoxicação alimentar.

02. Durante o preparo, os alimentos podem receber contaminantes das mais variadas fontes. Essa
contaminação pode ser minimizada através da implantação de um programa de Boas Práticas em todos
os elos da cadeia produtiva dos alimentos. Sobre esse programa, é correto afirmar que
A) o controle de pragas é obrigatório nos locais onde se produz alimentos e facultativo nos locais de
armazenamento.
B) as superfícies que entram em contato direto com os alimentos podem ser fontes de bactérias
patogênicas, devendo ser rigorosamente limpas e sanificadas.
C) a contaminação cruzada pelos manipuladores de alimentos não ocorre durante a produção.
D) o controle da potabilidade da água utilizada no processamento dos alimentos deve ocorrer a cada
dois anos.

03. O pescado é um alimento altamente perecível e, como tal, exige cuidados especiais na sua
manipulação e no preparo, principalmente, em cozinhas de refeições coletivas, sejam industriais ou
comerciais. Assim, a primeira operação de conservação a ser realizada, após o recebimento de peixes
frescos numa cozinha industrial, é
A) glazemanento.
B) filetagem.
C) branqueamento.
D) congelamento.

04. Em contraste com a preocupação geral a respeito da presença de bactérias em alimentos, existe um
grande número de alimentos que contêm, deliberadamente, bactérias e fungos. Esses alimentos são
considerados microbiologicamente seguros e são denominados
A) nutricionais.
B) funcionais.
C) dietéticos.
D) lights.
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05. Sabe-se que os fatores que influenciam a multiplicação dos microrganismos nos alimentos são
classificados a partir de parâmetros intrínsecos ou extrínsecos. Um exemplo de parâmetro extrínseco
A) são os constituintes antimicrobianos.
B) são as estruturas biológicas.
C) é a microbiota competitiva do alimento.
D) é a umidade relativa.

06. De acordo com as Boas Práticas de Fabricação preconizadas pela Portaria Nº 326/SVS/MS, as
edificações e instalações, devem ser
A) projetadas, de maneira que o fluxo de operações possa ser realizado nas condições higiênicas,
desde à chegada da matéria prima e até o processamento do alimento.
B) projetadas sem barreiras de controles de pragas, nem barreiras de contaminantes como: fumaça,
pó e vapor.
C) projetadas, de forma que, na área de manipulação, o piso seja de material simples de baixa
resistência, desde que seja permeável, lavável e antiderrapante.
D) projetadas, de forma a permitir a separação, por áreas, setores e outros meios eficazes, bem como
definir o layout e o fluxo de pessoas e alimentos, evitando as operações capazes de causar
contaminação cruzada.

07. Antes de realizar as análises físicoquímicas de alimentos, é necessário realizar alguns procedimentos
no preparo das amostras para análise, principalmente, devido ao estado físico em que podem se
encontrar. Assim, é correto afirmar que a amostra para análise deve-se apresentar de forma
A) triturada, podendo-se conservar em pH neutro, acondicionar em frascos âmbar e realizar prétratamento, utilizando o calor.
B) triturada. Em alguns casos, deve-se congelar, conservar ao abrigo da luz e desaerar para inibir a
atividade enzimática.
C) homogênea, conservada ao abrigo de umidade e de contaminações. Em certos casos, deverá ser
conservada também ao abrigo da luz e em temperatura mais baixa que a do ambiente.
D) homogênea, podendo-se ajustar o pH para < 2,0, remover os componentes voláteis e inibir a
contaminação por bolores.

08. Um dos principais parâmetros para detecção de fraude no leite cru é o teor de água. Os testes utilizados
nas usinas de beneficiamento para detectar a fraude no referido produto são de
A) Densidade e de Crioscópia.
B) Alizarol e de Peroxidase.
C) Fosfatase e de Redutase.
D) Alizarol e de Redutase.
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09. Para a análise da acidez de alimentos (como polpa de frutas e leite), utiliza-se o reagente hidróxido de
sódio (NaOH), cuja concentração pode variar de 0,1N até 1N. A massa necessária para preparar uma
solução de 250mL de NaOH, com 95% de pureza, à concentração de 0,4mol/L, é
A) 4,40 g
B) 4,20 g
C) 3,80 g
D) 3,40 g

10. Em uma análise de titulação de NaOH a 0,2N, foram gastos 25mL para neutralizar uma solução de
ácido ascórbico (C6H8O6), com 95 % em massa e densidade igual a 1,85g/mL, para análise de vitamina
C. Nesse sentido, o volume de ácido ascórbico neutralizado é
A) 1,75 mL
B) 2,00 mL
C) 2,06 mL
D) 2,85 mL

11. A resolução que se refere à rotulagem de alimentos embalados, aplicando-se a alimentos produzidos,
comercializados e embalados na ausência de cliente e prontos para consumir, é a
A) RDC Nº 360
B) RDC Nº 326
C) RDC Nº 259
D) RDC Nº 216

12. Os principais microorganismos deteriorantes dos queijos pertencem a gêneros distintos. Um causa o
estufamento precoce e o outro, o estufamento tardio. A presença desses microorganismos está
diretamente associada à higiene de produção e à qualidade da matéria prima, correspondendo aos
grupos denominados
A) Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus.
B) Coliformes e Clostridium spp.
C) Pseudomonas fluorescens e Listeria monocytogenes.
D) Coliformes e Staphylococcus aureus.
13. A sanitização pode ser realizada por meios físicos e químicos e visa à eliminação de microorganismos
patogênicos até níveis considerados seguros. Em relação aos meios utilizados nesse processo, é
INCORRETO afirmar que
A) o calor é um meio físico que pode ser aplicado sob diferentes formas: em vapor, água quente e ar
quente.
B) o hipoclorito de sódio é o desinfetante de excelência em estações de tratamentos para o
abastecimento de água.
C) a biguanida é um agente desinfetante utilizado na indústria de alimentos por manipuladores em
equipamentos e utensílios.
D) os meios químicos são os menos usados na prática, devido a seus elevados custos. Destaca-se o
uso de compostos clorados, iodados e quaternários de amônio.
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14. Tendo em vista a necessidade de regulamentação da nova realidade do setor leiteiro, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Instrução Normativa Nº 62/2011, estabelece
requisitos para a avaliação da qualidade do leite. De acordo com a IN 62/2011, a acidez
(g de ácido lático/100L) do leite cru refrigerado integral tipo A deve variar de
A) 0,10 a 0,15
B) 0,14 a 0,18
C) 0,18 a 0,23
D) 0,23 a 0,25

15. Analise as afirmativas a seguir e julgue-as em verdadeira (V) ou falsa (F) com base na Resolução RDC
Nº 275, de 21/10/2002, da ANVISA sobre requisitos específicos para elaboração dos procedimentos
operacionais padronizados.

(

(

(

(

(

)

O estabelecimento deve dispor de procedimentos operacionais, especificando os critérios
utilizados para a seleção e recebimento da matéria prima, embalagens e ingredientes, e,
quando aplicável, o tempo de quarentena necessário.

)

A implementação dos POPs deve ser monitorada periodicamente, de forma a garantir a
finalidade pretendida, sendo adotadas medidas corretivas em casos de desvios destes
procedimentos. As ações corretivas devem contemplar o destino do produto, a restauração
das condições sanitárias e a reavaliação dos Procedimentos Operacionais Padronizados.

)

Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico, pelo
responsável pela operação, pelo responsável legal e/ou pelo proprietário do estabelecimento,
firmando o compromisso de implementação, monitoramento, avaliação, registro e
manutenção dos mesmos.

)

O programa de recolhimento de produtos deve ser documentado na forma de procedimentos
operacionais, estabelecendo-se as situações de adoção do programa, os procedimentos a
serem seguidos para o rápido e efetivo recolhimento do produto, a forma de segregação dos
produtos recolhidos e seu destino final, além dos responsáveis pela atividade.

)

A empresa deve se prever de registros periódicos suficientes para documentar a execução e
o monitoramento dos Procedimentos Operacionais Padronizados, bem como a fazer a
adoção de medidas corretivas. Esses registros consistem de anotação em planilhas e ou
documentos e devem ser datados, assinados pelo responsável pela execução da operação e
mantidos por um período superior ao tempo de vida de prateleira do produto.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.
A) V, F, F, V e F.
B) F, F, V, V e V.
C) V, F, F, V e F.
D) F, V, V, F e V.
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16. Julgue as afirmativas abaixo a respeito da ferramenta de Análise e Perigos de Pontos Críticos de
Controle (APPCC).

I

A APPCC é um protocolo com embasamento científico, sistemático, que identifica perigos
específicos e medidas de controle, garantindo a segurança do alimento.

II

Na APPCC, os planos nem sempre comportam mudanças, como avanços em equipamentos,
em processos ou em desenvolvimentos tecnológicos.

III

A APPCC pode ser aplicada somente na produção primária e no consumo final e sua
implementação deve ser guiada por evidências científicas de riscos à saúde humana.

IV

Na APPCC, enfatiza-se a qualidade de todos os ingredientes e de todas as etapas de
processamento, estabelecendo-se, como premissa, que produtos seguros serão resultados
de ingredientes e processos controlados.

V

A APPCC baseia-se em princípios e conceitos preventivos, identificando as etapas e os
pontos nos quais os perigos podem ser controlados, através da prevenção de contaminação,
com a eliminação ou redução de perigos nos níveis aceitáveis.

Assinale a opção que apresenta apenas as afirmativas corretas.
A) II e V.
B) II, III e V.
C) I, III e IV.
D) I, IV e V.

17. Na preparação de uma amostra de alimentos para análise microbiológica, foram diluídos 10 mL de
polpa de fruta em 90 mL de solução peptonada estéril. A partir dessa cultura, foi realizada a segunda
diluição e, dessa, a terceira diluição, sempre na mesma proporção da primeira. De cada uma dessas
três diluições, foi retirada uma alíquota de 0,1 mL e semeada em 3 placas de Petri, contendo meio de
cultura. O resultado, após 48 horas, foi de 25 colônias na placa nº 01; 13 colônias na placa nº 02; 4
colônias na placa de nº3. A quantidade de bactérias por mililitro presentes na amostra de polpa é de
3

A) 18,50 x 10 UFC/mL
3

B) 42,50 x 10 UFC/mL
3

C) 27,75 x 10 UFC/mL
3

D) 15,50 x 10 UFC/mL

18. O método para avaliar o estado de conservação da carne de pescado fresca é feito pela análise de
decomposição dos aminoácidos sulfurados que liberam enxofre e, em meio ácido, transformam-se em
gás sulfídrico (H2S). O método referido é denominado
A) método de Lane-Eynon.
B) método de Gelber.
C) reação de Éber.
D) reação de Goldfish.
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19. A OMS (Organização Mundial de Saúde) define aditivo de alimento como uma substância não nutritiva
adicionada intencionalmente ao alimento, geralmente em quantidades pequenas para melhorar a
aparência, sabor, textura e propriedades de armazenamento. Sobre os aditivos utilizados em alimentos,
é correto afirmar que
A) os conservantes podem ser usados apenas para retardar a perda de umidade do produto.
B) os corantes naturais sempre apresentam maior estabilidade que os corantes artificiais.
C) a goma xantana é um espessante e apresenta boa estabilidade em valores extremos de pH.
D) os edulcorantes são corantes artificiais utilizados para intensificar a cor de certos produtos.

20. Todos os produtos alimentícios sofrem mudanças durante a secagem e a estocagem, as quais reduzem
a sua qualidade, quando comparada com a do produto fresco. O objetivo de melhorar cada vez mais as
tecnologias de secagem visa a minimizar essas mudanças e maximizar a eficiência do processo. As
principais alterações, nos alimentos desidratados, ocorrem
A) na cor e no valor nutricional.
B) na textura e no valor nutricional.
C) no sabor e na cor.
D) na textura e no sabor.

As questões 21 e 22 estão baseadas na Lei nº 9.394/1996 (LDB), atualizada pela Lei nº 11.741/2008,
que redimensiona os dispositivos referentes à educação profissional.
21. De acordo com o Art. 39 da LDB, a educação profissional e tecnológica abrange os cursos de
A) educação profissional técnica de nível médio; educação de jovens e adultos; educação profissional
tecnológica de graduação e pós-graduação.
B) educação profissional técnica de nível médio; educação de jovens e adultos; formação inicial e
continuada ou qualificação profissional.
C) educação profissional técnica de nível médio; educação profissional tecnológica de graduação;
formação básica para o trabalho.
D) educação profissional técnica de nível médio; educação profissional tecnológica de graduação e
pós-graduação; formação inicial e continuada ou qualificação profissional.
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22. A partir do que estabelece a Lei nº 9.394/1996, analise as afirmativas a seguir.
I

A educação profissional técnica de nível médio articulada, segundo essa Lei, será
desenvolvida nas formas integrada e concomitante.

II

A educação de jovens e adultos deverá ser oferecida, preferencialmente, articulada à
educação profissional.

III

As instituições de educação profissional e tecnológica oferecerão cursos regulares e cursos
especiais, abertos à comunidade.

IV

Na educação profissional técnica de nível médio, a preparação geral para o trabalho e,
facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em
educação profissional.

V

A educação profissional técnica de nível médio, por ter total autonomia pedagógica,
prescinde de organizar cursos seguindo as orientações contidas nas diretrizes curriculares
nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Das afirmativas acima, estão corretas, apenas
A) I, II, III e IV.
B) II, III, IV e V.
C) I e V.
D) II e IV.

23. Um dos pressupostos norteadores do currículo para a educação de jovens e adultos integrada à
educação profissional técnica de nível médio é a formação integral do educando. Esse pressuposto
refere-se à
A) formação que integra, no currículo, o trabalho que o aluno jovem ou adulto já exercia na prática,
mas que não tinha habilitação para tal, oferecendo-lhe melhores oportunidades de emprego e
renda.
B) formação de cidadãos-profissionais comprometidos com a sustentabilidade local e com o espírito
competitivo, o que lhe permite ocupar as melhores vagas no mercado de trabalho e alavancar,
sustentavelmente, a economia local.
C) formação que contempla uma educação básica sólida, em vínculo estreito com a formação
profissional, com vistas a formar cidadãos-profissionais capazes de compreender e atuar no mundo
do trabalho de forma crítica, ética e competente.
D) formação que integra diferentes habilitações profissionais, permitindo que o aluno ocupe diversas
funções no mundo do trabalho, o que aumenta suas possibilidades de emprego e oportuniza ao
jovem ou adulto inserir-se mais adequadamente na sociedade.
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24. O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), como política pública, tem procurado contribuir para a
inclusão de jovens e adultos na sociedade. O decreto nº 5.840/2006 estabelece, como um dos objetivos
do PROEJA, elevar o nível de escolaridade dos trabalhadores.
A esse respeito, julgue os itens que seguem como verdadeiros (V) ou falsos (F):
(

)

O PROEJA tem como um dos seus fundamentos político-pedagógicos o trabalho como
princípio educativo.

(

)

A pesquisa como fundamento da formação do sujeito constitui-se em um dos princípios do
PROEJA, caracterizada como modo de produzir conhecimentos e contribuir para a
compreensão da realidade.

(

)

As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão responsáveis
pela estruturação dos cursos oferecidos e o MEC responsável pela expedição de certificados
e diplomas.

(

)

Na educação profissional técnica de nível médio, o PROEJA poderá ser desenvolvido nas
formas integrada, concomitante e subsequente.

A opção que indica a sequência correta é
A) F, V, V, F.
B) V, V, F, F.
C) V, F, V, F.
D) V, F, V, V.

25. O processo de aprendizagem é explicado de diferentes formas, a depender da perspectiva teórica
adotada, nos campos da Psicologia do Desenvolvimento e da Psicologia da Aprendizagem.
Analise as afirmativas a seguir, julgando-as se verdadeiras (V) ou se falsas (F).
Para a perspectiva comportamentalista, a aprendizagem ocorre por processos de
condicionamento do comportamento. Nesse processo, nos casos de aprendizagem por
condicionamento operante, os reforçadores são importantes para modelar o comportamento
dos indivíduos.

(

)

(

)

(

)

(

)

As perspectivas construtivistas reconhecem como importantes as relações que são
estabelecidas entre o aluno, o professor, o colega e os conteúdos.

)

Para a abordagem inatista, a aprendizagem e o ambiente externo têm um papel determinante
no desenvolvimento dos indivíduos, tendo em vista que são inatos os atributos genéticos e
biológicos necessários para que o meio externo determine como serão constituídos os
indivíduos.

(

Na perspectiva genético-cognitivista piagetiana, a internalização é fundamental para o
processo de aprendizagem, pois é por meio da internalização que as pessoas fazem sua
autorregulação sempre que se deparam com um conflito cognitivo.
Na perspectiva sociocultural, o processo de aprendizagem impulsiona o processo de
desenvolvimento humano, considerando que é nas relações com o outro que as pessoas vão
se apropriando das significações que são socialmente construídas.

A opção que corresponde a sequência correta é
A) V, F, V, V, F.
B) F, V, F, V, V.
C) V, V, V, F, F.
D) V, F, F, V, V.
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