CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO-RESERVA EM EMPREGOS
DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
EDITAL NO 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2021 – CRN-1 - NORMATIVO
PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DISCURSIVA
Códigos 101, 102, 103, 104, 105 e 111 – Empregos de nível superior
QUESTÃO DISCURSIVA
Espera-se que o candidato redija uma pequena introdução abordando a importância e a necessidade de
fiscalização dos produtos comercializados e desenvolva o texto considerando os aspectos a seguir. Espera-se
que o candidato aborde qualquer alicerce da alimentação adequada no SUS e explique como o Guia Alimentar
se encaixa como estratégia nesse contexto.
Em seguida, espera-se que o candidato apresente qualquer disposição geral da Lei Orgânica da Saúde
(artigos segundo ao terceiro) e relacione o como o Guia atenderia a essa disposição.
Para finalizar, espera-se que o candidato evidencie como o Guia contribui para a garantia da segurança
alimentar e nutricional, descrevendo conteúdos do Guia que atendam ao disposto na LOSAN (que pode ser
encontrado nas disposições gerais da Lei).
EXEMPLO DE RESPOSTA
A promoção da alimentação adequada e saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) deve fundamentarse nas dimensões de incentivo, apoio e proteção da saúde e deve combinar iniciativas focadas em políticas
públicas saudáveis, na criação de ambientes saudáveis, no desenvolvimento de habilidades pessoais e na
reorientação dos serviços de saúde na perspectiva da promoção da saúde. Nesse contexto, foi criado o
documento denominado Guia Alimentar para a População Brasileira, que se constitui em uma das estratégias
para implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável que integra a Política
Nacional de Alimentação e Nutrição.
Nas disposições gerais da Lei Orgânica da Saúde é afirmado que a saúde é um direito fundamental do
ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu exercício pleno e que é dever do
Estado garantir a saúde por meio de formulação de políticas que visem à redução dos riscos de saúde
estabelecendo condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção à
saúde, sendo o Guia Alimentar um documento gratuito, de fácil acesso e desenvolvido especialmente para a
população, com linguagem direcionada para o público leigo, que promove a saúde por meio da alimentação
adequada, considerada um condicionante da saúde.
O Guia Alimentar estimula o cidadão a reivindicar das autoridades municipais a instalação de
equipamentos públicos que comercializam alimentos in natura ou minimamente processados a preços
acessíveis e a criação de restaurantes populares e cozinhas comunitárias, o que impactaria no custo reduzido
dos alimentos favorecendo o acesso regular e permanente.
O documento também estimula a participação da população na organização de hortas comunitárias, o
engajamento dos cidadãos na reivindicação junto às autoridades municipais para a implantação de projetos de
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agricultura urbana e o cultivo de árvores frutíferas em espaços públicos, o que propicia o acesso ao alimento
de qualidade e em quantidade suficiente.

Brasília-DF, 19 de outubro de 2021.
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