
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
 

 

Segunda etapa da transferência externa 2020/2021 — Nutrição  

Segunda etapa da transferência externa — Nutrição 

Gabarito 

O texto deverá abordar questões relacionadas ao manejo da superação do obstáculo 

oferta de alimentos ultraprocessados versus alimentos in natura, sendo esperadas as seguintes 

respostas: 

- evitar fazer compra de alimentos em locais onde apenas são comercializados 

alimentos ultraprocessados. 

- evitar comer em redes de fast-food. 

- incentivar consumo de alimentos in natura. 

- preparar alimentos em casa e levar para comer no trabalho. 

- priorizar alimentos de época. 

- desenvolver habilidades culinárias. 

- adquirir alimentos em mercados, feiras livres, feiras de produtores e outros locais, 

como “sacolões” ou “varejões”, onde são comercializados alimentos in natura ou minimamente 

processados, incluindo os orgânicos e de base agroecológica. 

- participar em grupos de compras coletivas, formados com vizinhos ou colegas de 

trabalho, pode ser uma boa opção para a compra de alimentos orgânicos da agricultura de base 

agroecológica. 

- cultivar alimentos orgânicos em casa. 

- frequentar restaurantes com comida por quilo, pela maior variedade, mais opções. 

- elaborar lista de compras, para evitar comprar mais do que o necessário. 

- reivindicar junto às autoridades municipais a instalação de equipamentos públicos que 

comercializem alimentos in natura ou minimamente processados a preços acessíveis e a criação 

de “restaurantes populares” e de “cozinhas comunitárias”. 
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- participar dos conselhos municipais que fiscalizam a condução do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar e sua integração com a agricultura familiar. 

- participar de iniciativas públicas que visem à regulação dos alimentos que podem ser 

comercializados dentro de edifícios públicos, como cantinas de escolas ou de hospitais. 

- participar de ações regulatórias da publicidade de alimentos. 

- organizar hortas comunitárias. 

- atividades de Educação Alimentar e Nutricional. 

 

 

 


