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 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões 
estão corretas. Caso ocorra qualquer erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas constantes do CADERNO DE 
QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta de tinta azul ou preta, 
para o espaço destinado à resposta de cada questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

9 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu 
tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

10 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES.

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da prova nos 30 minutos que 
antecedem o seu término.

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO!

Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 3  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 3  numeradas sequencialmente.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 3 (três) questões, com o valor total de 70 (setenta) pontos. 

 (três)

 (três) páginas





– 1 –

Processo Seletivo para o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu
Especialização em Gestão da Segurança de Alimentos e Qualidade Nutricional  – Edital Nº 14/2019 – Anexo 17

A sanitização de frutas e hortaliças é considerada uma etapa crítica em diferentes processamentos tecnológicos, 

como por exemplo, no processamento mínimo. A adição de uma solução clorada aos vegetais pode representar 

um perigo químico em caso de superdosagem e em contrapartida, um perigo biológico quando em subdosagem. 

De acordo com esse contexto, disserte com as suas palavras, sobre:

A)  As vantagens e desvantagens do uso do cloro como sanitizante.

B) Uso do ozônio como sanitizante, em substituição ao cloro.

(25 pontos)Questão  01 

Sabendo que A obesidade é uma doença crônica e problema de saúde pública, caracterizada pelo excesso de gordura corporal, 

levando a várias consequências prejudiciais à saúde (Andrade et al., 2015), observe a figura abaixo e responda.

Diversos micro-organismos estão associados à Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) afetando milhares de 

pessoas em todo o mundo. Em 2015, Anselmo e colaboradores avaliaram da qualidade microbiológica de 

refeições escolares oferecidas em uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Dentre as amostras de alimentos 

analisadas quatro apresentaram Escherichia coli e Staphylococcus coagulase-positivos em níveis acima do permitido 

pela legislação.

Responda as questões a seguir tendo como base o trabalho publicado por Anselmo e colaboradores (2015).

A) Discuta porque a presença de Staphylococcus aureus nos alimentos pode representar um risco para a saúde do 

consumidor.

B) Apresente DUAS medidas que poderiam ser adotadas a fim de se garantir a segurança microbiológica dos 

alimentos oferecidos nas referidas escolas.

(25 pontos)Questão  02 

(20 pontos)Questão  03 

Figura 1. Funções da microbiota intestinal.

Fonte: adaptado de Tilg H, Kaser A. Gut microbiome, obesity and metabolic dysfunction. J. Clin. Invest. 
2011;121(6):2126-2132.

A) Explique o efeito da obesidade na composição da microbiota intestinal.

B) Explique o modo de atuação dos probióticos no processo de modulação intestinal, melhorando o estado 
nutricional do indivíduo obeso.
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