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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

QUESTÃO 35

A respeito das relações da família com a escola no processo de
aprendizagem, assinale a opção correta.

As relações efetivas no contexto escola-família, são favorecidas
quando

A A participação dos pais é desnecessária no processo de
orientação educacional, uma atribuição exclusiva do pedagogo
escolar.
B A comunidade não é considerada parte integrante do processo
de aprendizagem da criança.
C Família e escola desempenham papéis essenciais, mas
excludentes, no que se refere à educação e ao desenvolvimento
da criança.
D A educação da criança e do adolescente é uma atribuição
restrita ao Estado.
E A família desempenha um papel fundamental na formação do
indivíduo.

A deixa-se a encargo dos pais o conhecimento quanto à rede de
apoio e de encaminhamentos.
B os pais são responsabilizados pelo insucesso dos filhos.
C os responsáveis são informados o mais brevemente possível da
ocorrência de um problema ou um possível problema.
D fracassos ou insucessos são priorizados, a fim de que as
dificuldades possam ser superadas.
E o professor utiliza termos técnicos, para demostrar aos pais
seu conhecimento e profissionalismo.

QUESTÃO 32

Assinale a opção correta, a respeito do processo de aprendizagem.
A O processo de aprendizagem pressupõe relações de afetividade
entre a família e a escola.
B Ambientes escolares hostis comprometem o desenvolvimento
do aluno, mas não afetam o seu comportamento social.
C A aprendizagem envolve processos naturais e biológicos, mas
não a relação particular do indivíduo com o meio ambiente.
D A dimensão cognitiva da aprendizagem restringe-se ao aspecto
intelectual do indivíduo.
E A afetividade desempenha um papel secundário no processo de
elaboração do conhecimento e de desenvolvimento da criança.
QUESTÃO 33

Acerca dos cuidados com a criança e do processo de educação,
assinale a opção correta.
A Educar abrange todos os aspectos da vida do aluno, dos mais
elementares até as necessidades mais elaboradas e
intelectualizadas.
B Dada a idade das crianças, o processo de educação infantil se
resume à transferência de conhecimento do adulto para a
criança.
C A criança assume o papel de mediadora em seu processo de
aprendizagem.
D A criança é o sujeito passivo do processo de conhecimento.
E Nos primeiros anos de vida da criança, a educação deve
restringir-se à educação formal.
QUESTÃO 34

No que se refere ao cuidar e ao educar, assinale a opção correta.
A Para que a integralidade da criança seja respeitada, as ações de
educar e de cuidar devem ser dissociadas.
B O aspecto educacional e o aspecto afetivo da criança devem ser
considerados independentes um do outro.
C Cuidar implica estar atento às necessidades e potencialidades
do outro.
D No processo de desenvolvimento e aprendizagem, os cuidados
com a criança referem-se à manutenção de funções básicas do
espectro corporal.
E Cuidar resume-se aos cuidados com a higiene e a alimentação
da criança.

QUESTÃO 36

As estratégias colaborativas entre escola e família incluem
A desvincular os pais como parceiros da escola.
B oferecer apoio psicossocial à família.
C orientar os pais a não participarem das atividades escolares dos
filhos.
D incentivar práticas que excluam recursos comunitários.
E restringir o processo de conhecimento ao âmbito escolar.
QUESTÃO 37

No que se refere ao processo de educar e ao sistema escolar,
assinale a opção correta.
A A compreensão dos alunos deve ser focada no todo, associada
a métodos de ensino rigorosos para viabilizar o maior
rendimento escolar.
B O educador tem a responsabilidade de diagnosticar um aluno
que esteja vivenciando situação de perturbação psicológica.
C O sistema escolar pode ser um núcleo de promoção de saúde
mental.
D Não cabe ao sistema escolar atuar no desenvolvimento de
fatores de proteção a crianças e adolescentes.
E O educador não deve trabalhar com a prevenção de saúde
mental, pois seu papel é de transmissor de conhecimentos.
QUESTÃO 38

A iniciação escolar pode gerar ansiedade para a criança, seus
responsáveis e para a escola. A respeito desse assunto, assinale
a opção correta.
A O relacionamento da criança e seus responsáveis não é um
fator a ser considerado no processo de adaptação escolar.
B O cuidado especial no período de adaptação é capaz de
propiciar condições adequadas ao desenvolvimento integral e
sadio da criança.
C O período de adaptação comumente é marcado por ansiedade
e estranhamento, por isso, não é um momento propiciador de
conhecimento e construção de vínculos afetivos.
D Modificações no comportamento da criança são incomuns na
fase adaptativa.
E O período de adaptação se refere à primeira semana da criança
na escola.
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QUESTÃO 39

No educar e cuidar da criança, devem ser favorecidas situações
que incluam
A a organização de atividades complexas e extremamente
difíceis.
B a criação de ambiente receptivo e a participação passiva do
aluno.
C a organização de proposta única e geral, com ênfase na esfera
intelectual.
D atividades coletivas e contextos lúdicos.
E a participação passiva da família e a oferta de situações
exploratórias.
QUESTÃO 40

Considerando os obstáculos no contato entre a família e a escola,
assinale a opção correta.
A Motivação com a criança e interesse em sua esfera intelectual
prejudicam a relação da escola com a família.
B Fatores externos não devem ser considerados no que tange à
participação da família no ambiente escolar da criança.
C Características individuais dos pais e(ou) responsáveis podem
dificultar a relação criança-escola-família.
D Sentimentos de culpa vivenciados pelos pais contribuem
positivamente para a relação entre a família e a escola.
E Quando os pais têm sentimentos de que são competentes,
sua relação com a esfera escolar fica prejudicada.
QUESTÃO 41

O Programa Saúde na Escola (PSE)
A exclui a participação comunitária da discussão da política de
educação básica e saúde.
B objetiva promover a saúde no ambiente escolar por meio do
reforço de ações de tratamento de doenças.
C objetiva contribuir para a construção de um sistema de atenção
individual, com foco na promoção dos direitos individuais.
D objetiva enfrentar as vulnerabilidades que possam
comprometer o pleno desenvolvimento escolar.
E dificulta o compartilhamento entre as escolas de informações
sobre as condições de saúde dos estudantes.
QUESTÃO 42

André, um pré-escolar de três anos de idade, foi
matriculado, no início de 2017, em uma escola pública municipal.
No ato da matrícula, a mãe apresentou a caderneta de saúde da
criança e informou que a gestação de André tinha sido normal.
Segundo ela, a criança tinha nascido saudável e recebido alta da
maternidade no segundo dia de vida. Relatou, ainda, que sua família
estava sendo acompanhada pela equipe de saúde da família e que,
até o momento da matrícula, André não havia apresentado nenhum
problema de saúde e não existiam recomendações médicas
específicas relativas à saúde do filho.
Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar, de
acordo com o Programa Saúde na Escola, que André deverá ser
submetido à
A
B
C
D
E

medição da altura mensalmente.
aferição da pressão arterial diariamente.
avaliação clínica e psicossocial.
avaliação da acuidade auditiva.
avaliação clínica, apenas.
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QUESTÃO 43

Assinale a opção que apresenta um hábito higiênico simples que, ao
ser adotado pelo cuidador, previne a transmissão de doenças
infecciosas durante a troca de fralda de bebês em instituições de
educação infantil.
A higienização dos colchonetes de troca de fraldas uma vez por
dia
B descarte das fraldas sujas em cesto de lixo posicionado sobre
o balcão de higienização da criança
C higienização das mãos antes e depois do manuseio de cada
bebê
D utilização de luvas descartáveis novas a cada novo contato com
diferentes bebês
E utilização de fraldas de pano pré-lavadas em cada troca
QUESTÃO 44

Um hábito higiênico simples que, ao ser adotado pelo cuidador no
banho das crianças, previne a disseminação de doenças infecciosas
em creches consiste em
A utilizar as mãos, em detrimento de buchas e esponjas, para dar
banho no bebê.
B utilizar pentes ou escovas coletivas para pentear os cabelos dos
bebês.
C higienizar a banheira com álcool a 40% após o banho do bebê.
D dar banho em mais de um bebê ao mesmo tempo.
E utilizar a mesma toalha para enxugar mais de um bebê.
QUESTÃO 45

Um hábito higiênico simples que, ao ser adotado pelo cuidador
durante o sono do bebê, ajuda a prevenir a disseminação de doenças
infecciosas no berçário consiste em
A amarrar as chupetas dos bebês, quando houver, junto às roupas
em uso.
B ligar ventiladores ambientais para favorecer a circulação do ar.
C sempre manter portas e janelas abertas.
D manter os berços próximos uns dos outros.
E dispor os bebês com os corpos paralelos, por exemplo, com as
cabeças na mesma direção.
Texto 25A2AAA
A habilitação de uma instituição de educação infantil,
pública ou privada, deve atender a uma série de normas emitidas
por instituição de vigilância sanitária. Os objetivos dessas normas
incluem prover o bem-estar da criança, promover condições de
crescimento e desenvolvimento similares àquelas encontradas em
casa, favorecer a socialização da criança e o seu processo
educacional.
QUESTÃO 46

Considerando-se o texto 25A2AAA, é correto afirmar que, com
relação à infraestrutura física geral, uma instituição de educação
infantil deverá dispor de
A piso permeável e antiderrapante.
B sistema de abastecimento de água proveniente de poços
cavados na própria instituição.
C instalações elétricas sobrepostas e desprotegidas.
D janelas e aberturas com grades, redes ou outros mecanismos
de proteção que garantam a segurança das crianças.
E instalações sanitárias coletivas para crianças e adultos.
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QUESTÃO 47

Considerando o texto 25A2AAA, assinale a opção correta, relativa
à infraestrutura física do berçário de uma instituição de educação
infantil.
A Cada berço poderá acomodar, no mínimo, duas crianças.
B A instalação de telas milimétricas à prova de insetos nas
janelas do berçário é facultativa.
C A bancada para a troca de roupas e fraldas deverá ser alta e,
ao seu lado, deverão estar dispostas lixeiras revestidas de saco
plástico com tampas acionadas por pedais.
D No berçário, o espaço mínimo entre os berços e a parede do
recinto deve ser de 40 cm.
E O berçário poderá acomodar no mesmo recinto até 20 crianças
com idades compatíveis.
QUESTÃO 48

Considerando o texto 25A2AAA, assinale a opção correta referente
à infraestrutura física e material da cozinha, do lactário e do
refeitório de uma instituição de educação infantil.
A Os bebedouros devem ser lavados diariamente com água e
sabão e desinfetados com solução de hipoclorito de sódio a
50% ou álcool a 100%.
B A limpeza, o preparo, a esterilização e a distribuição das
mamadeiras podem ser realizadas juntamente com a de outros
utensílios usados na preparação dos demais alimentos.
C A instituição deve dispor de norma de procedimento
operacional padrão (POP) para a limpeza das instalações, dos
utensílios e dos equipamentos.
D As pias e os lavabos devem dispor de sabonete sólido inodoro
antisséptico e toalha de papel reciclado.
E As mesas onde os alimentos são manipulados podem ser de
madeira não revestida.
QUESTÃO 49

Com relação às rotinas escolares, que objetivam garantir a
segurança da criança no ambiente escolar bem como favorecer um
bom relacionamento entre a escola e a família, assinale a opção
correta.
A Os manipuladores de alimentos devem manter os cabelos
presos e protegidos.
B O uso de equipamento de proteção individual é facultativo no
caso dos funcionários responsáveis pela limpeza.
C Caso a mãe não apresente o cartão de vacinação quando da
admissão da criança na instituição, o referido cartão atualizado
deverá ser apresentado à direção da escola em até trinta dias.
D Caso uma criança se apresente à escola com febre, vômito,
diarreia e prostração, ela deverá ser acolhida em sua sala de
aula e, posteriormente, encaminhada ao serviço de saúde para
ser avaliada.
E Se uma criança usar um medicamento continuamente, a
cuidadora deve administrá-lo em conformidade com os
horários do cronograma de atividades da escola.
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QUESTÃO 50

No que se refere aos procedimentos que ajudam a prevenir a
disseminação de doenças no ambiente escolar, assinale a opção
correta.
A Criança com quadro de hepatite A deve ser afastada da escola
durante três dias, podendo retornar ao ambiente escolar ao fim
desse período.
B Criança com piolho deverá, incialmente, ser tratada na escola
com a aplicação de inseticida em pó tópico no couro cabeludo.
C Criança com impetigo deverá ser tratada na escola com banhos
utilizando sabonete líquido e antisséptico e a administração de
antibiótico tópico.
D Criança com diarreia aguda poderá continuar frequentando a
escola sem qualquer recomendação especial.
E Criança com varicela (catapora) poderá ser readmitida na
escola quando todas as lesões estiverem secas.
QUESTÃO 51

Caso a criança sofra um acidente que tenha como consequência um
ferimento cortocontuso, o cuidador deverá
A secar o ferimento após a limpeza com a roupa que a criança
estiver usando.
B comprimir o ferimento com um lençol ou uma toalha limpa
após a limpeza e, em seguida, encaminhar a criança para
atendimento médico-hospitalar.
C comprimir o ferimento, se estiver sangrando, com gaze ou com
um pano limpo e, em seguida, levar a criança ao serviço de
saúde.
D avisar a família sobre o acidente somente após a realização de
todas as ações de primeiros-socorros.
E limpar o ferimento com água para retirar o sangue e a sujeira,
não havendo necessidade de utilizar equipamento de proteção
individual.
QUESTÃO 52

No que se refere à prevenção de acidentes no percurso da escola,
nas suas proximidades e dentro do próprio ambiente escolar,
assinale a opção correta.
A As crianças com idade abaixo de dez anos podem ser
transportadas no banco da frente do carro.
B Os pais ou responsáveis devem respeitar a travessia da rua na
faixa de pedestre sempre que for possível.
C A criança que for transportada para a escola em bicicleta ou
motocicleta deverá ser acomodada no assento traseiro existente
nesses veículos.
D A criança que for para a escola de patins deverá estar equipada
com capacete e protetores para punhos, cotovelos e joelhos.
E As piscinas das escolas devem ser protegidas exclusivamente
com cercas.
QUESTÃO 53

Um ambiente educacional seguro caracteriza-se por possuir
A escada com corrimão, peitoris ou guarda-corpos e faixas
antiderrapantes nos degraus.
B portas dos banheiros infantis com fechaduras.
C mesas dos professores, carteiras dos alunos e outros
mobiliários com cantos agudos.
D brinquedos e materiais pedagógicos com certificação de
segurança, ainda que selo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).
E área de recreação externa contígua à circulação de veículos e
de pedestres.
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QUESTÃO 54

O transtorno do espectro autista (TEA), que é um transtorno global
de desenvolvimento caracterizado por alterações significativas na
comunicação, no comportamento e na interação social da criança.
Apresenta traços do TEA criança de
A três anos de idade que não mantém contato visual com outras
pessoas, inclusive com os pais.
B quatro anos de idade que prefere se comunicar com adultos a
se comunicar com os outros alunos da sala.
C quatro anos de idade que constrói frases bem elaboradas em
detrimento da linguagem comum.
D três anos de idade que eventualmente briga com outras
crianças, principalmente aplicando mordidas.
E dois anos de idade que fala, no mínimo, duas palavras com
sentido conexo.
QUESTÃO 55

Com relação aos direitos de uma criança com TEA, assinale a
opção correta.
A A escola que acolhe crianças com TEA pode cobrar valor
adicional decorrente da prestação de serviços diferentes
daqueles ofertados aos alunos regulares.
B A escola deverá disponibilizar ao aluno com TEA
acompanhamento especializado, desde que seja comprovada a
necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação
social, alimentação e cuidados pessoais.
C Após o diagnóstico, a criança com TEA deverá ser assistida
exclusivamente em uma unidade básica de saúde.
D Criança com TEA tem direito a benefício de prestação
continuada pelo INSS, caso a renda de sua família seja de dois
salários mínimos.
E Criança com TEA deve ser atendida em suas necessidades
educacionais em uma escola especializada para atendimento de
crianças com transtornos do desenvolvimento.
QUESTÃO 56

O Guia Alimentar da População Brasileira, publicado
pelo Ministério da Saúde em 2014, prevê quatro categorias de
alimentos, definidas de acordo com o tipo de processamento
empregado na sua produção, recomendando que, na escolha dos
alimentos, considerem-se essas categorias. A esse respeito, julgue
os itens a seguir.
I

Recomenda-se a ingestão de alimentos ultraprocessados,
embora sejam ricos em sal, açúcar e gorduras, devido ao seu
alto grau de conservação.
II É recomendada a utilização de óleos, gorduras, sal e açúcar em
pequenas quantidades para temperar e cozinhar alimentos e
criar preparações culinárias.
III Raízes e tubérculos lavados, pães e cortes de carne resfriados
são considerados alimentos minimamente processados.
IV Como alimentos in natura tendem a se deteriorar muito
rapidamente, técnicas de processamento mínimo podem ser
adotadas para aumentar a sua conservação.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

II e III.
II e IV.
III e IV.
I e II.
I e III.

QUESTÃO 57

Dois lanches foram planejados para a oferta em diferentes
escolas de ensino fundamental:
Lanche A: biscoito recheado e suco de fruta pasteurizado sem
adição de açúcar ou outra substância.
Lanche B: banana, iogurte sem açúcar e biscoito de aveia integral.
Em relação à avaliação nutricional e sensorial dos lanches A e B,
assinale a opção correta.
A A substituição do biscoito recheado por biscoito de aveia
integral no lanche A não traria benefícios nutricionais, por
serem ambos alimentos ultraprocessados.
B Todos os alimentos do lanche B são minimamente
processados.
C O lanche A deve ser evitado por ser nutricionalmente
inadequado.
D O suco do lanche A é um alimento processado e seu consumo
não é recomendado.
E O lanche A contém uma fonte de proteína.
QUESTÃO 58

Com relação à composição de alimentos e seus impactos na saúde,
julgue os itens a seguir.
I

Uma alimentação nutricionalmente completa para crianças em
idade escolar deve ser composta de alimentos diversos, que se
complementem.
II Os néctares de frutas são uma boa opção para lanche, por
serem, como as frutas, ricos em fibras, vitaminas e minerais.
III Alimentos ricos em açúcar estão associados à incidência de
cárie dental, de obesidade e de várias outras doenças crônicas.
IV Alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e
fibras alimentares.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D
E

I e IV.
II e III.
III e IV.
I e II.
I e III.
QUESTÃO 59

Assinale a opção que apresenta refeição composta apenas por
alimentos in natura minimamente processados ou processados, ou
seja, que não sejam ultraprocessados.
A pão doce; hambúrguer; maionese; salada de alface e tomate
B arroz; feijão; carne seca; salada de cenoura, alface e tomate;
refresco de suco em pó de abacaxi
C macarrão em massa fresca; molho de tomate artesanal;
salsicha; suco de uva pasteurizado
D arroz parboilizado; lentilhas; peixe empanado; salada de alface,
cenoura e beterraba; néctar de pêssego industrializado
E tutu de feijão; arroz; bife acebolado; salada de alface e tomate;
suco de laranja pasteurizado
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QUESTÃO 60

Assinale a opção que apresenta alimentos considerados fontes
principalmente de proteínas, carboidratos, fibras e gorduras,
respectivamente.
A leite, castanhas, farelo de aveia, pasta de amendoim
B banana, iogurte, brócolis, maionese

QUESTÃO 63

A respeito de microrganismos que podem contaminar alimentos e
de formas de evitar a contaminação por microrganismos, julgue os
seguintes itens.
I

microrganismos oriundos de fezes, urina e escarro humanos e,

C queijo, biscoito, mamão, leite integral

em contato com utensílios e equipamentos de cozinha, podem

D manteiga, biscoito, couve, óleo de girassol
E carne, pão, laranja, manteiga

contaminá-los.
II

As bactérias fecais, como a Escherichia coli, são todas
patogênicas.

QUESTÃO 61

Julgue os itens a seguir, sobre hábitos adequados de higiene no
trabalho.

Vetores como ratos, baratas e moscas podem carrear

III A bactéria Staphylococcus aureus é proveniente do solo e dos
vegetais.
IV As formas de prevenção de contaminação por microrganismos

Pode-se utilizar jaleco fora do ambiente de trabalho como
forma de proteger a roupa.
II Em ambientes de manipulação de alimentos, é permitido o uso
de calçados abertos nas estações quentes do ano.
III É preciso manter as mãos sempre limpas e as unhas curtas e
sem esmaltes.

incluem o tratamento da água para consumo.

I

Assinale a opção correta.
A Apenas o item I está certo.

Estão certos apenas os itens
A I e IV.
B II e III.
C III e IV.
D I e II.
E I e III.

B Apenas o item III está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 64

Com relação a fatores que influenciam o crescimento
microbiológico, afetando a qualidade e a segurança dos alimentos,
julgue os itens a seguir.

QUESTÃO 62

No que se refere aos hábitos de higiene em creches e escolas e
aos problemas de saúde decorrentes da falta de higiene, assinale a
opção correta.

I

A refrigeração reduz a velocidade de crescimento de alguns
microrganismos, sendo, portanto, uma forma de conservação.

II

O crescimento da maioria dos microrganismos é estimulado
pela adição de sal nos alimentos.

A Para resfriar os alimentos, os cuidadores devem soprá-los,
como forma de evitar queimaduras bucais nas crianças.
B As bactérias presentes na cavidade bucal transformam a
gordura dos alimentos em um tipo de ácido que remove os sais
minerais dos dentes, provocando as cáries.
C A transmissão de piolhos ocorre, principalmente, pelo contato
direto, sendo mais rara a transmissão indireta, aquela
decorrente do compartilhamento de pentes, escovas e bonés.
D O uso compartilhado de berços e colchonetes é viável,
desde que em horários diferenciados e que os lençóis sejam
trocados semanalmente.
E A desinfecção de fraldários e banheiras deve ser realizada a
cada troca de fralda, utilizando-se água e sabão.

III O aumento da acidez dos alimentos, como nos iogurtes,
estimula o crescimento de microrganismos indesejáveis.
IV A desidratação dos alimentos inibe o crescimento dos
microrganismos por diminuir a quantidade de água disponível.
Estão certos apenas os itens
A II e III.
B II e IV.
C I e III.
D I e IV.
E I e II.
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QUESTÃO 65

QUESTÃO 67

Com relação à limpeza do ambiente e aos procedimentos de higiene
na manipulação de alimentos, julgue os próximos itens.
I

cereal A

cereal B

A limpeza do ambiente de manipulação de alimentos deve
começar pelo piso, em direção aos lugares mais altos.
II Recomenda-se que frutas e verduras sejam lavadas em água
corrente e com detergente imediatamente antes da sua
utilização.
III Após a lavagem adequada, os utensílios devem ser fervidos por
15 min ou imersos por 2 min em solução de hipoclorito de
sódio.
IV Superfícies de trabalho devem ser identificadas, evitando-se o
uso concomitante da mesma superfície para a matéria-prima
crua e os alimentos cozidos.

Internet: <www.anvisa.gov.br>.

Estão certos apenas os itens
Com relação às informações nutricionais contidas nos rótulos dos
cereais A e B apresentados anteriormente e ao papel dos nutrientes
na saúde, assinale a opção correta.
A A menor porcentagem de fibras indica que o alimento é mais

A
B
C
D
E

QUESTÃO 68

saudável.
B O cereal A contém mais nutrientes importantes para a
construção e manutenção de órgãos, tecidos e células que
o cereal B.
C O consumo de gorduras trans, ausentes nas porções indicadas
nos rótulos dos dois cerais, está associado ao aumento do risco
de desenvolvimento de doenças do coração.
D Conforme a legislação, os rótulos em apreço deveriam
apresentar, como porção, 100 g, que é a medida caseira
normalmente consumida.
E Alimentos com maior porcentagem de gorduras saturadas e
sódio por porção devem ser priorizados na alimentação.
QUESTÃO 66

Tendo em vista que o conhecimento das medidas caseiras é de
extrema importância para a análise de consumo alimentar, assinale
a opção que apresenta a correspondência correta, em g e em mL,

Tendo em vista que os resultados dos testes de aceitação de um
alimento contribuem para o planejamento do serviço prestado pela
escola no fornecimento da alimentação escolar e também para se
evitar o desperdício de recursos públicos na compra de gêneros
alimentícios, assinale a opção correta.
A Preparações que não sejam bem aceitas devem ser
imediatamente retiradas do cardápio, para evitar o desperdício
de alimentos na alimentação escolar.
B Alimentos bem aceitos pelos estudantes devem ser incluídos no
cardápio diário da escola, preferencialmente mantendo-se o
mesmo modo de preparo.
C Preparações saudáveis não precisam ser submetidas a testes de
aceitação, pois os estudantes devem consumi-las devido ao seu
benefício nutricional, independentemente da qualidade
sensorial.
D Como forma de ampliar a oferta de nutrientes, recomenda-se
a introdução de alimentos de diversas regiões brasileiras na
alimentação das crianças, independentemente de teste de
aceitação.
E Alterações no modo de preparar os alimentos devem ser
seguidas de testes de aceitabilidade, ainda que o alimento já
tenha sido aprovado em teste anterior.

das seguintes medidas caseiras: uma colher de chá cheia de
fermento, uma xícara de leite e uma colher de sopa de óleo.
A 15 g, 240 mL, 15 mL
B 10 g, 150 mL, 50 mL
C 3 g, 240 mL, 25 mL
D 1 g, 150 mL, 5 mL
E 3 g, 200 mL, 30 mL

I e III.
I e IV.
II e IV.
III e IV.
I e II.

QUESTÃO 69

A doença comumente causada pela ingestão de produtos
alimentícios em conserva contendo toxinas produzidas por bactérias
do gênero Clostridium é conhecida como
A
B
C
D
E

cólera.
giardíase.
cisticercose.
antraz.
botulismo.
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QUESTÃO 70

Considere os seguintes nutrientes.
I Compõe alimentos cuja principal função é fornecer a energia para as células do corpo, principalmente do cérebro.
II Ajuda na absorção das vitaminas A, D, E e K.
III Auxilia no funcionamento do intestino.
Os nutrientes I, II e III correspondem, respectivamente, a
A
B
C
D
E

proteína, gordura, fibra.
proteína, carboidrato, gordura.
proteína, carboidrato, fibra.
carboidrato, gordura, fibra.
gordura, proteína, fibra.

Espaço livre

