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1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão 
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, 
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, 
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, 
com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão 
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas 
horas de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de 
questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair 
da sala com quaisquer anotações, antes deste horário.

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a 
entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor 
suas respectivas assinaturas.

9. AO TERMINAR SUA PROVA, ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO 
APLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de  01 a 07. 

Texto 1

A ciranda das mulheres sábias

Talvez você tenha vindo à minha porta por estar
interessada em viver de um modo que a abençoe com a
perspectiva de, como eu digo, “ser jovem enquanto velha
e velha enquanto jovem” – o que significa estar plena de
um  belo  conjunto  de  paradoxos  mantidos  em  perfeito
equilíbrio.  Está  lembrada? A palavra  paradoxo  significa
uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. É o que
acontece com a  grand-mère,  a  maior  das  mulheres,  a
grande madre... porque ela é uma sábia em preparação,
que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capaci-
dades aparentemente ilógicas da psique profunda. 

Os  atributos  paradoxais  do  que  é  grande são
principalmente ser sábia e ao mesmo tempo estar sem-
pre à procura de novos conhecimentos; ser cheia de es-
pontaneidade e confiável; ser loucamente criativa e obsti-
nada; ser ousada e precavida; abrigar o tradicional e ser
verdadeiramente original. Espero que você entenda que
todos esses atributos se aplicam a você de modo geral e
em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou
já perfeitamente formado. 

Se você sente interesse por essas contradições divinas,
sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da
mulher sábia, do qual a avó é uma representação sim-
bólica. O arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres
de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos
singulares na vida de cada mulher. 

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Trad. Waldéa Barcellos. A ciranda das mulhe-
res sábias – ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Rio de
Janeiro: Rocco, 2007. p. 9-10. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com sua organização,  estrutura e esquemas
retóricos, o texto se constrói em torno

(A) dos  conflitos  vividos  pelas  mulheres  durante  seu
amadurecimento físico e emocional. 

(B) das contradições que envolvem as mulheres na bus-
ca e no alcance da sabedoria. 

(C) dos confrontos entre as pessoas pela soberania de
seus ideais de vida na Terra. 

(D) das disputas humanas pela garantia de sua sobrevi-
vência material e mental. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Consideradas  sua  organização  e  sua  estrutura,  o  texto
pressupõe uma sequência 

(A) descritiva, com riqueza de detalhes. 

(B) narrativa, construída em primeiro plano. 

(C) argumentativa, com proposta de intervenção. 

(D) dialógica, desenvolvida entre duas interlocutoras.   

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro parágrafo do texto, é explicado o significado
da palavra paradoxo. Com base nesse significado, é esta-
belecido, ao longo do texto, o paradoxo da sabedoria da
“grande mãe” (avó). O recurso formal da língua emprega-
do no estabelecimento desse paradoxo é

(A) a ocorrência destacada do conectivo aditivo prototípi-
co do português.  

(B) o paralelismo sintático na forma de expressão dos
pensamentos expostos. 

(C) a estrutura das orações subordinadas frente à estru-
tura da oração principal. 

(D) o logicismo semântico na apresentação das ideias di-
vergentes em todo o texto. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em todo o texto, a expressão de tempo auxilia o estabele-
cimento da coesão textual. Essa expressão é construída
pela predominância do modo verbal

(A) preciso, expresso por formas verbais positivas e por
marcadores discursivos de certeza. 

(B) virtual, possibilitado por formas verbais reanalisáveis
e por articuladores discursivos fluidos. 

(C) hipotético, marcado por formas verbais condicionais
e por operadores textuais duvidosos. 

(D) injuntivo, realizado por formas verbais imperativas e
por marcadores discursivos assertivos. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto constrói uma percepção sobre a idade da mulher.
Dessa percepção, infere-se que a idade da mulher 

(A) está correlacionada à sua sabedoria, podendo a mu-
lher ser sábia em qualquer idade. 

(B) depende da medida de sua sabedoria e do amadure-
cimento quando adulta. 

(C) potencializa sua beleza na juventude e sua sabedoria
na velhice. 

(D) indica que a medida de sua sabedoria está restrita à
juventude. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do último parágrafo do texto, pressupõe-se que o paradoxo
que envolve a sabedoria da mulher é de

(A) caráter anormal. 

(B) ordem sobrenatural. 

(C) aspecto paranormal. 

(D) natureza sobre-humana. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O paradoxo atribuído à mulher sábia, da forma como é explicado à interlocutora, aplica-se a

(A) mulheres que fazem escolhas inteligentes na vida, no momento e na idade certos.

(B) todas as mulheres de todas as idades e a cada mulher em sua idade singular. 

(C) mulheres predestinadas a compreenderem o paradoxo da sabedoria. 

(D) todas as mulheres com a missão de retransmitirem o paradoxo. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10. 

Texto 2 

Disponível em: <http://www.filosofia.com.br/charge.php?pg=10>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 2 dialoga com o Texto 1 no que diz respeito à per-
cepção sobre sabedoria. Nesses textos, a sabedoria é uma 

(A) realização pessoal incomensurável. 

(B) aquisição individual e intransferível. 

(C) construção social e depende da ação humana. 

(D) produção natural aos seres humanos adultos. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diferentemente do Texto 1, na tira (Texto 2) é adotado um
estilo linguístico

(A) informal e espontâneo, para reproduzir a oralidade. 

(B) poético, mas despojado, para encantar o leitor. 

(C) culto, mas descontraído, para imitar jovens. 

(D) coloquial e elegante, para atrair atenções. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A situação comunicativa dos Textos 1 e 2 proporciona a
evidência da mesma tonalidade discursiva nos dois textos,
com a mesma finalidade. Infere-se desses textos uma fun-
ção sociodiscursiva de  

(A) testagem do entendimento dos interlocutores. 

(B) esclarecimento dos sentidos das palavras. 

(C) evocação de significados externos. 

(D) aconselhamento ao interlocutor. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  exportações  brasileiras  de  carne  bovina  atingiram
144.615 toneladas em outubro de 2017, o que representa
alta de 39,72% na comparação com o embarque realiza-
do no mesmo período do ano passado. O faturamento fi-
cou em US$ 605 milhões.

Disponível  em:  <canalrural.com.br/noticias/pecuaria>.  Acesso  em:  13
mar. 2018. (Adaptado).

De acordo com as informações, o valor médio do quilo da
carne bovina exportada em outubro de 2017 foi, aproxima-
damente, de

(A) US$ 2,68

(B) US$ 3,12

(C) US$ 4,04

(D) US$ 4,18

▬QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a compra de um imóvel, um casal deu como entrada
no  negócio  um  de  seus  veículos,  no  valor  de  R$
35.000,00, e uma parte de suas economias em dinheiro. O
restante foi financiado em trinta e seis prestações iguais
no valor de R$ 1.840,00, já incluídos os custos do financi-
amento. Considerando que o valor da entrada no negócio
corresponde a 60% do valor do imóvel, o valor dado em
dinheiro como entrada foi de

(A) R$ 35.000,00

(B) R$ 64.360,00

(C) R$ 66.240,00

(D) R$ 99.360,00 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um marceneiro adquire um produto para confeccionar mó-
veis em uma empresa que, devido a dificuldades financei-
ras, aumentou o preço, passando a cobrar R$ 36,00 a uni-
dade. Por meio de negociação, o marceneiro conseguiu
desconto no caso de comprar mais de 30 unidades, obten-
do 10% de desconto para as unidades do produto que ex-
cedessem a quantidade de 30.  Nessas condições,  se o
marceneiro  adquirir  45 unidades desse produto,  o valor
que ele deverá pagar para a empresa será de

(A) R$ 1.458,00

(B) R$ 1.470,00

(C) R$ 1.566,00

(D) R$ 1.620,00 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antes restritas às grandes corporações, soluções em se-
gurança da informação já estão ao alcance de empresas
de menor porte. De acordo com uma reportagem [Folha
de S. Paulo, 18 fev. 2018, p. 6], uma empresa que traba-
lha com segurança digital faturou cerca de R$ 4,5 milhões
em 2017, com um aumento de 180% em relação ao ano
de 2016. Com base nestas informações, o valor, em mi-
lhões de reais, que essa empresa faturou no ano de 2016
foi, aproximadamente, de

(A) 1,61

(B) 1,80

(C) 2,50

(D) 2,72 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de ativos (que
fizeram pelo menos uma compra virtual) no primeiro se-
mestre de cada ano, no período de 2013 a 2017.

Evolução dos consumidores ativos (em milhões)

 

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo. 18 fev. 2018, p. 3. (Adaptado).

De acordo com os dados, a média de consumidores ati-
vos, no período considerado, é maior que

(A) a média dos anos 2014 e 2016.

(B) a quantidade de consumidores no ano de 2014.

(C) a média dos anos 2015 e 2016.

(D) a média do período entre 2014 e 2016. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  recepção  da  reitoria  da  UFG,  um aluno  solicita  ao
atendente um histórico escolar. O atendente informa que
ele pode entrar na página da Universidade e clicar para
solicitar o histórico de forma on-line.  Para isso,  o aluno
deve utilizar o Localizador Padrão de Recursos, denomi-
nado

(A) HTTP 

(B) HTML 

(C) WWW 

(D) URL 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sistema operacional Windows 7.0 é considerado um
item de personalização do vídeo:

(A) ajustar resolução. 

(B) localizar um caractere. 

(C) personalizar formato do caractere. 

(D) adicionar um dispositivo. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O hardware de um computador realiza milhões de instru-
ções por segundo, impactando um aumento de temperatu-
ra internamente na máquina. Qual é o dispositivo que au-
xilia a manter a temperatura estável?

(A) Estabilizador. 

(B) Dissipador. 

(C) Barramento. 

(D) Periférico. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hoje em dia é muito comum utilizar um dispositivo de ar-
mazenamento externo para arquivar dados e transportá-
los de um computador para outro. Este dispositivo é co-
nhecido como pen drive, que utiliza a tecnologia de arma-
zenamento denominada

(A) SSD 

(B) Flash 

(C) Byte 

(D) IDE 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o serviço na Internet que converte endereços IP
em nomes?

(A) DNS 

(B) SMTP 

(C) PROXY 

(D) DHCP 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio_
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante o preparo de alimentos industriais cárneos semi-
processados  são  exigidas  algumas  operações  técnicas
básicas químicas, físicas e biológicas do tipo 

(A) mistura, desidratação e adição de aditivos.

(B) cristalização, extração por solvente e a ação de enzi-
mas.

(C) emulsificação, reguladores de pH e adição de estabi-
lizantes.

(D) cristalização,  evaporação e embalagem.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São produtos alimentícios transformados quimicamente:

(A) creme de leite e azeitona em conserva.

(B) salsa desidratada e manteiga.

(C) tomate seco e goma de mascar.

(D) chocolate e castanha-do-pará.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na indústria de alimentos, a importância da remoção/inibi-
ção da atividade microbiana se dá para evitar ações como

(A) a rancificação – ação de bactérias lipolíticas na que-
bra de ácidos graxos. 

(B) a  putrefação  –  ação  de  bactérias  proteolíticas  em
carnes.

(C) o  azedamento  –  ação  de  bactérias  fermentativas,
como as bactérias do ácido lático.

(D) a  alcalinização  –  ação  de  bactérias  alcalinizantes,
gerando a putrescina e cadaverina.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos processos listados a seguir é o indicado para a
preservação de alimentos, impedindo-se o crescimento de
micro-organismos?

(A) A refrigeração.

(B) O enlatamento.

(C) O congelamento.

(D) A pasteurização.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No método de congelamento rápido, os alimentos devem
ser expostos à temperatura média de -40 oC para

(A) preservar produtos, suas texturas e suas qualidades
organolépticas.

(B) conservar, sem dano, as células e a aparência dos
alimentos pela formação de cristais muito menores.

(C) aumentar, em meses, a durabilidade da carne contra
o ressecamento ou a queima.

(D) impedir a difusão dos sais e a separação da água na
forma de gelo.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Das boas práticas em laboratório, após uma análise mi-
crobiológica, o material contaminado com bactérias, fun-
gos e vírus dever ser autoclavado e, em seguida, lavado.
Isto é obrigatório para

(A) os balões volumétricos e as pissetas.

(B) as lâminas e as placas de Petri.

(C) as alças de Drigalski e os béquers.

(D) as pipetas e as pinças.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os micro-organismos que vivem no interior ou na super-
fície de um ser humano ou de um animal,  na matéria mor-
ta  ou  em decomposição,  são  denominados,  respectiva-
mente,

(A) saprófitas e flora normal. 

(B) microbiota residente e patógenos oportunistas.

(C) microbiota endógena e saprófitas.

(D) flora normal e patógenos.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos métodos de controle do crescimento microbiano
são os métodos físicos. No caso da autoclavação, trata-se
de um método que

(A) é indicado no processo de esterilização de suprimen-
tos médicos descartáveis.

(B) mata bactérias e fungos em 15 minutos, sem eficácia
para a eliminação dos endósporos bacterianos. 

(C) é eficiente  na esterilização de papéis,  carcaças de
animais, algodão e gases.

(D) permite o saneamento de líquidos na indústria farma-
cêutica.

técnico_laboratório_área_tecnologia_alimentos
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os componentes contaminantes que, de acordo com a An-
visa, são considerados toleráveis por não comprometer a
qualidade nem a segurança dos alimentos são os

(A) parasitas.

(B) pesticidas.

(C) aditivos alimentares.

(D) pelos.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os micro-organismos nos alimentos podem ser classifica-
dos quanto à tolerância hídrica. Aqueles que não precisam
necessariamente de ambientes com alta concentração de
sal são classificados de

(A) osmodúricos. 

(B) halofílicos. 

(C) halodúricos.

(D) xerofílicos.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A bactéria  E. Coli é a melhor indicadora para contamina-
ção de origem fecal em alimentos. A característica que lhe
confere esta atribuição para análise de alimentos é

(A) ter hábitat exclusivo no trato intestinal de homens e
animais. 

(B) ocorrer em números altos nas fezes, sendo de fácil
detecção. 

(C) necessitar de meio de cultivo por ser um bacilo-Gram
(-).

(D) ter boa resistência ambiental, podendo ser detectada
por longo período.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de branqueamento de frutas consiste em um
tratamento,  por poucos segundos,  em água fervente ou
vapor. Esse processo tem como objetivo

(A) acelerar a aeração dos tecidos.

(B) inativar enzimas na endoderme das frutas.

(C) evitar oxidações prejudiciais. 

(D) tornar a consistência tenra e macia. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O suco é o caldo extraído das frutas e pode ser encontra-
do em diferentes formulações. Quando é produzido sem
aditivos,  submetido  a  pasteurização,  congelado  parcial-
mente, centrifugado e fechado hermeticamente, ele é clas-
sificado como produto

(A) natural.

(B) concentrado.

(C) integral.

(D) clarificado.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a formulação de alimentos controlados em dieta, é
importante calcular o gasto energético calórico de um indi-
viduo. O gasto energético metabólico (em kJ) por um indi-
víduo em repouso é de 4,4 kJ/kg/hora e 10% da energia
dos alimentos são consumidos por ele para o trabalho de
digestão e absorção. O gasto da atividade física modera-
da representa 40% da energia do repouso. Assim, em 24
horas, os valores do gasto energético para a absorção dos
alimentos, o gasto pela atividade física moderada e o valor
energético total de um indivíduo de 60 kg serão, respecti-
vamente:

(A) 760, 2320 e 6570.

(B) 760kJ,  2419 kJ e 9227 kJ.

(C) 320, 2419 e 9227.

(D) 450, 6220 e 1100. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o RIISPOA, é proibido o abate em comum de
animais que, no ato de inspeção antemortem, sejam sus-
peitos das seguintes zoonoses: 

(A) babesiose, tétano e pasteurelose. 

(B) carbúnculo  hemático,  encefalomielite  infecciosa  e
salmonelose. 

(C) gangrena gasosa, mormo e dermatite. 

(D) pasteurelose, doença de Newcastle e salmonelose.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na dupla de aditivos listados a seguir, a que contém pro-
duto químico proibido nos alimentos é:

(A) conservantes e antioxidantes.

(B) sequestrantes e antibióticos.

(C) aromatizantes e corantes.

(D) edulcorantes e umectantes.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o RIISPOA 2017, a inspeção ante mortem é obri-
gatória e permanente para todos os estabelecimentos de
carnes e derivados que abatem as diferentes espécies de
açougue e de caça. A inspeção será realizada em caráter
periódico apenas para

(A) as aves.

(B) os repteis.

(C) os bovinos.

(D) os peixes.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os métodos de análise de alimentos são classificados e
justificados. No caso dos métodos gravimétricos, eles

(A) utilizam equipamentos eletrônicos e, por isso, são de
baixo custo.

(B) isolam e pesam um elemento por volatilização, preci-
pitação ou eletrodeposição.

(C) avaliam a presença de um químico por reações de
precipitação e decantação.

(D) identificam um químico baseado na sua condutivida-
de elétrica.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um dos requisitos de uma embalagem do tipo tetrapack:

(A) possibilitar a limitação de peso do produto.

(B) apresentar corte facilitado nas tampas.

(C) proteger contra a passagem de gases, de umidade,
de luz, de gorduras e de aromas. 

(D) apresentar facilidade de abertura e de posterior fe-
chamento. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A rotulagem nutricional se aplica a todos os alimentos e
bebidas produzidos, comercializados e embalados na au-
sência do cliente e prontos para oferta ao consumidor. Os
produtos cuja rotulagem nutricional é obrigatória são:

(A) os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnolo-
gia.

(B) as águas minerais.

(C) as carnes in natura refrigeradas ou congeladas.

(D) os sucos naturais embalados. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os testes de aceitação e de preferência são métodos afe-
tivos,  aplicações das técnicas da análise sensorial.  Sua
aplicação tem como objetivo

(A) comparar diferentes fornecedores dos insumos que
compõem um alimento.

(B) comparar efeitos na mudança de cores nas embala-
gens dos alimentos.

(C) comparar a melhoria da qualidade em produtos.

(D) comparar métodos de fermentação na produção de
um alimento. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O pigmento cárneo, responsável pela coloração vermelho-
brilhante característica da carne fresca, é denominado de 

(A) oximioglobina. 

(B) hemoglobina. 

(C) mioglobina. 

(D) metamioglobina. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No teste de qualidade do leite, o teste do alizarol e a prova
do álcool fornecem uma informação adicional útil para o
processo térmico. Esta informação está relacionada 

(A) à concentração de bactérias mesofílicas que deterio-
ram o leite. 

(B) ao pH do leite. 

(C) à estabilidade proteica do leite. 

(D) à presença de antibióticos no leite.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pasteurização do leite, é um processo que tem como ob-
jetivo 

(A) esterilizar o produto eliminando as células bacteria-
nas esporuláveis. 

(B) eliminar todas as células vegetativas das bactérias
patogênicas.

(C) eliminar todas as células vegetativas das bactérias
patogênicas e suas formas esporuladas. 

(D) eliminar todas as células vegetativas das bactérias
deteriorantes.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise  do  leite  abrange  caracteres  organolépticos  e
provas de rotina, a saber:

(A) cor, cheiro, sabor e aspecto, temperatura e lacto-fil-
tração. 

(B) acidez, teor de gorduras, acidímetro Dornic e método
de Gerber. 

(C) teor de gordura e densidade termo-lacto, método de
Gerber e densímetro.

(D) extrato seco total e desengordurado e teor de proteí-
nas, método de Bradford.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os materiais, plásticos e vidrarias, apropriados para fazer
análises laboratoriais de alimentos, são: 

(A) béquer, vaccutainer e erlemayer.

(B) kitassato, bureta, béquer.

(C) cadinho, pipeta sorológica e ponteiras.

(D) pipetas Pasteur, cadinho e lâminas.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para proceder ao tamponamento de meios de cultura para
bactérias e cultura de células humanas desaconselha-se o
uso de

(A) Tris-HCl.

(B) tampão fosfato (KH2PO4 / K2HPO4).

(C) Hepes.

(D) MgSO4/HCL.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um meio de cultura mínimo para cultivo de coliformes fe-
cais como E. coli deve conter

(A) carboidratos, tampão, fonte de N (NH4)2SO4 e ele-
mentos traços.

(B) hidrolisados protéico; fonte de C e N (orgânicos) e
tampão.

(C) extrato de levedura, tampão, hidrolizados protéicos e
inibidores de fungos.

(D) hidrolisados protéicos, tampão e agente solidificante
(Agar). 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em caso de derrame de uma solução de 5 mL de 0,2 N de
HCl sobre a bancada, o indicado para sua neutralização é

(A) 5 mL de água sanitária.

(B) 5 mL de solução tampão fosfato 0,02M.

(C) 10 mL de solução de NaOH 0,05M.

(D) 20 mL de solução de KOH 0,05M.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um técnico foi encarregado de preparar 6,42 L de uma so-
lução tamponante de carbonato de sódio (Na2CO3) 0,100

Mol/L. Tendo uma solução mãe a = 0,2 mol/L e b = 0,543
mol/L, ele precisou, respectivamente de.

(A) 3,49 litros de a; 1,28 litros de b.

(B) 3,21 litros de a; 1,18 litros de b.

(C) 1,29 litros de a; 0,18 litros de b.

(D) 0,321 litros de a; 0,118 litros de b.
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