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Cargo:  Nutricionista Questão(ões): 14,21,23 

QUESTÃO - 14 
Assinale a alternativa que identifica o problema ambiental relacionado aos itens citados a seguir. 
I- Práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do 

meio ambiente para as gerações futuras. 
II- Elevação do nível dos oceanos. 
III- É um problema provocado pela emissão dos chamados gases-estufa, como o gás metano (CH4). 
a) efeito estufa 
b) anomalias climáticas, denominadas El Niño 
c) chuva ácida 
d) assoreamento 
e) aquecimento global 
Argumentação do(a) candidato(a): 

Solicita anulação da questão, alegando haver mais de uma alternativa correta. (A e E). 

Resposta:  

Recorrente deve se ater que efeito estufa não é o problema ambiental. O problema do aquecimento global acontece 

quando esse efeito é intensificado. Segundo a bibliografia apresentada no site 

https://www.significados.com.br/efeito-estufa/, tem-se TOTAL confirmação de ERRO para alternativa questionada 

letra "a" (referido material apresentado na sequência). Portanto, essa banca examinadora julga o recurso como 

improcedente. 

 
 

Fonte: https://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/mudancas-climaticas-estao-colocando-em-riscos-futuras-geracoes/ 

 

QUESTÃO - 21 
O valor nutritivo dos alimentos depende de muitos fatores. Um deles é a época da estação ou da safra (para 

frutas e vegetais). O cheiro, a cor e a textura dos alimentos também vão influenciar seu valor nutritivo. Tudo isso 
deve ser observado na hora da escolha e da compra. Para evitar qualquer problema e garantir a compra de um 
produto saudável deve-se seguir determinadas orientações. Assinale a alternativa que apresenta uma 
orientação insuficiente. 
a) Verificar o prazo de validade e outras informações que são importantes, como ingredientes utilizados, 

composição nutricional, modo de conservação e de preparo. 
b) A embalagem precisa estar perfeita. Não pode estar estufada, enferrujada, amassada ou rasgada. 
c) Observar se os refrigeradores e freezeres que armazenam os alimentos estão ligados. 
d) O produto não deve estar com a cor, cheiro ou consistência alterados. 
e) Comprar produtos de origem animal com o selo de garantia do Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Ministério 

da Agricultura. 

https://jornal.usp.br/radio-usp/radioagencia-usp/mudancas-climaticas-estao-colocando-em-riscos-futuras-geracoes/


 

Argumentação do(a) candidato(a): 

Solicita anulação da questão, alegando que todas as alternativas são necessárias para garantir a compra de um 
produto saudável. 
Resposta:  

Recorrente deve se ater ao fato de que APENAS observar se os refrigeradores e freezeres que armazenam os 

alimentos estão ligados NÃO é SUFICIENTE, pois os mesmos podem estar selecionados em temperaturas erradas, 

apresentarem folgas (entradas e saídas de ar) nas portas, etc. Como foi solicitado uma orientação insuficiente, a 

alternativa de letra “c” deve ser a assinalada. Segundo a bibliografia apresentada no site OFICIAL 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_alimentos.pdf, tem-se TOTAL confirmação de ERRO para 

alternativa questionada letra "c" (referido material apresentado na sequência). Portanto, essa banca examinadora 

julga o recurso como improcedente. 

 
 

QUESTÃO - 23 
Analise as afirmativas sobre perda de nutrientes em um alimento cozido e assinale a alternativa correspondente. 

I- Evitar usar muita água e deixar o alimento cozinhando por muito tempo, preferindo cozer no vapor ou no 
micro-ondas com pouca água. 

II- Deve-se descascar alimentos como batata ou cenoura antes de cozinhar, pois a casca absorve os nutrientes. 
III- Ao fritar carnes, começar com fogo bem alto e só então diminuir. O contato com o calor intenso forma uma 

camada que bloqueia a perda de nutrientes. 
a) Somente a afirmativa I está correta.                                      b) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.                        d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 Argumentação do(a) candidato(a): 

Solicita alteração da resposta de "c" para "a". 

Resposta:  

Recorrente deve se ater ao fato de que segundo a bibliografia apresentada no site https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/quanto-se-perde-de-nutrientes-em-um-alimento-cozido/, tem-se TOTAL veracidade para afirmativa 

questionada III (referido material apresentado na sequência). Portanto, essa banca examinadora julga o recurso 

como improcedente. 

 
 

 

É o parecer                                                                                                          Cascavel, 31 de julho de 2019. 

  
Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel - IPPEC. 
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