
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 002/2019 

Edital 126/2019 

PROVA OBJETIVA 

COZINHEIRO 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de  decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

12-10-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: As questões de 01 a 10 têm por base o 
trecho do conto Por um pé de feijão , de Antônio Tor-
res. 

Nunca mais haverá no mundo um ano tão bom. 
Pode até haver anos melhores, mas jamais será a 
mesma coisa. Parecia que a terra (a nossa terra, 
feinha, cheia de altos e baixos, esconsos, areia, p e-
dregulho e massapê) estava explodindo em beleza. E 
nós todos acordávamos cantando, muito antes do sol 
raiar, passávamos o dia trabalhando e cantando e 
logo depois do pôr do sol desmaiávamos em qualquer 
canto e adormecíamos, contentes da vida.  

Até me esqueci da escola, a coisa de que mais 
gostava. Todos se esqueceram de tudo. Agora dava 
gosto trabalhar.  

Os pés de milho cresciam desembestados, lan-
çavam pendões e espigas imensas. Os pés de feijão 
explodiam as vagens do nosso sustento, num abrir e 
fechar de olhos. Toda a plantação parecia nos co m-
preender, parecia comparti lhar de um destino comum, 
uma festa comum, feito gente. O mundo era verde. 
Que mais podíamos desejar? 

E assim foi até a hora de arrancar o feijão e em-
pilhá-lo numa seva tão grande que nós, os meninos, 
pensávamos que ia tocar nas nuvens. Nossos braços 
seriam bastantes para bater todo aquele feijão? Pa-
pai disse que só íamos ter trabalho daí a uma sem a-
na e aí é que ia ser o grande pagode. Era quando a 
gente ia bater o feijão e iria medi -lo, para saber o 
resultado exato de toda aquela bonança. Não faltou 
quem fizesse suas apostas: uns diziam que ia dar 
trinta sacos, outros achavam que era cinquenta, o u-
tros falavam em oitenta.  

No dia seguinte voltei para a escola. Pelo cam i-
nho também fazia os meus cálculos. Para mim, todos 
estavam enganados. Ia ser cem sacos. Daí para 
mais. Era só o que eu pensava, enquanto explicava à 
professora por que havia faltado tanto tempo. Ela 
disse que assim eu ia perder o ano e eu lhe disse 
que foi assim que ganhei um ano. E quando deu 
meio-dia e a professora disse que podíamos ir, saí 
correndo. Corri até ficar com as tripas saindo pela 
boca, a língua parecendo que ia se arrastar pelo  
chão. Para quem vem da rua, há uma ladeira muito 
comprida e só no fim começa a cerca que separa o 
nosso pasto da estrada e foi logo ali,  bem no com e-
cinho da cerca, que eu vi a maior desgraça do mu n-
do: o feijão havia desaparecido. Em seu lugar, o que 
havia era uma nuvem preta, subindo do chão para o 
céu, como um arroto de Satanás na cara de Deus. 
Dentro da fumaça, uma língua de fogo devorava todo 
o nosso feijão.  

Durante uma eternidade, só se falou nisso: que 
Deus põe e o diabo dispõe.  

(TORRES, Antônio. Por um pé de fei jão. In:  MORICORI, Í talo. 
Os cem melhores contos brasi lei ros  do século. Rio de Janei ro: 

Objet iva, 2001. P 586 -587)  

01. O narrador, no início do enredo, demonstra -se 
feliz, pois 

(A) havia conseguido afastar-se da escola por 
um longo período.  

(B) o pai dele conseguira emprego em uma fa-
zenda bastante produtiva.  

(C) a família pôde se reencontrar depois de mu i-
tos anos. 

(D) a terra de sua família voltara a ser passível 
de cultivo. 

02. Na expressão “Deus põe e o diabo dispõe”, no 
contexto em que foi empregada, o verbo dispor 
corresponde a:  

(A) desfrutar.  
(B) possuir. 
(C) t irar.  
(D) complementar. 

03. Em “logo depois do pôr do sol desmaiávamos em 
qualquer canto”, a palavra destacada é classific a-
da como: 

(A) Pronome. 
(B) Conjunção. 
(C) Preposição.  
(D) Verbo. 

04. A palavra destacada na frase “Nunca  mais haverá 
no mundo um ano tão bom” pertence a mesma 
classe gramatical do termo, também destacado, 
em: 

(A) Até me esqueci da escola...  
(B) O mundo era verde...  
(C) ... muito  antes do sol raiar...  
(D) ... para bater todo aquele feijão? 

05. Em “... para saber o resultado exato de toda 
aquela bonança”, a palavra destacada, no con-
texto em que foi empregada, é antônima de:  

(A) crise. 
(B) fartura.  
(C) paz.  
(D) riqueza. 

06. O pronome “o”, associado a forma verbal “emp i -
lhá-lo” (4º parágrafo, 1º período), faz referência 
textual a:  

(A) plantação. 
(B) fei jão. 
(C) pés de milho. 
(D) mundo. 
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07. Assinale a alternativa em que o vocábulo apre-
sentado realiza o plural conforme a palavra “pen-
dões”.  

(A) Órgão. 
(B) Tabelião.  
(C) Benção. 
(D) Limão. 

08. Assinale a única  alternativa que não apresenta 
uma palavra ou expressão em sentido figurado.  

(A) No dia seguinte voltei  para a escola. 
(B) Dentro da fumaça, uma língua de fogo devo-

rava todo o nosso feijão.  
(C) Os pés de feijão explodiam as vagens do 

nosso sustento. 
(D) Durante uma eternidade, só se falou nisso.  

09. Mantém-se a correta concordância verbo-nominal 
na seguinte reescrita:  

(A) Para quem vem da rua, existia ladeiras muito 
compridas. 

(B) Para quem vem da rua, haviam ladeiras mu i-
to comprida.  

(C) Para quem vem da rua, há ladeiras muito 
compridas. 

(D) Para quem vem da rua, havia ladeiras muitos 
compridas. 

10. Assinale a alternativa em que a conjunção “mas ” 
não estabelece a mesma relação de sentido que 
em: “...  mas jamais será a mesma coisa” (1º p a-
rágrafo, 2º período).  

(A) “Não nos deixeis cair em tentação, mas l i-
vrai-nos do mal”.  

(B) “Economia daquele país saiu da recessão, 
mas terá um caminho difíci l  à frente.  

(C) Xingar o presidente é crime, mas poucas ve-
zes leva à prisão.  

(D) Os vereadores querem realizar reformas, 
mas encontram oposições da população.  

Instrução: Leia o texto Chacina , de Fernando Bonas-
si, para responder às questões de 11 a 15.  

Quando os quatro combinaram, o quinto já esta-
va morto, mas ele não sabia e seguiu vivendo. E c o-
mo tudo o que vive cansa, dormiu. De forma que por 
isso demorou a abrir a porta quando bateram de ma-
drugada. Correu por correr, porque tudo o que é vivo 
corre da morte, ainda que seja cor rida de sair perdi-
do. O que falava pelos quatro era o que tinham nas 
mãos, de forma que ninguém disse nada. Tiro foi  
muito, que vizinhança nunca ouviu. Endureceu em-
baixo da cama mesmo, naquela posição de quem 
quisesse morder esse vento que nos entra pela boca 
bem agora.  

(BONASSI,  F. Chacina. In:  MORICONI, I .  Os cem melhores  
contos brasi lei ros  do século .  Rio de Janei ro:  Objet iva, 2001.p.  

605-606)  

11. A parti r das informações contidas no texto, é co r-
reto afirmar que 

(A) em “Quando os quatro combinaram, o quinto 
já estava morto...” pode -se inferir  que “os 
quatro” não tiveram participação no crime re-
latado. 

(B) certamente um dos personagens da narrativa 
era uma mulher.  

(C) o personagem assassinado agiu durante toda 
a história de maneira racional, não instintiva, 
destacando-se de outros seres vivos.  

(D) um dos quatro, do modo como foi descrito, 
poderia ser entendido como o líder ou men-
tor do plano.  

12. Em relação aos sentidos depreendidos do texto, 
marque a assertiva correta.  

(A) O homem demorou a abrir a porta, pois pres-
sentia que seria morto pelos amigos.  

(B) Embora houvesse uma preocupação muito 
forte em serem identif icados como autores 
do crime, este ocorreu durante o dia.  

(C) Foram realizados vários disparos contra a v í-
tima, de modo que os vizinhos puderam es-
cutar os tiros.  

(D) Ao esconder-se embaixo da cama, o homem 
conseguiu evitar o destino premeditado pelos 
outros quatro.  

13. Em “Correu por correr, porque  tudo o que é vivo 
corre da morte, ainda que  seja corrida de sair 
perdido”, as conjunções destacadas desempe-
nham, respectivamente, o sentido de  

(A) explicação e concessão.  
(B) conclusão e consequência.  
(C) adversidade e tempo.  
(D) alternância e finalidade.  

14. Em “... de quem quisesse  morder esse vento...”,  
a forma verbal destacada encontra-se no 

(A) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo.  
(B) Pretérito Perfei to do Indicativo.  
(C) Futuro do Subjuntivo.  
(D) Pretérito Mais Que Perfei to do Indicativo.  

15. O verbo “endurecer”, foi empregado, no último 
período do texto, em sentido figurado, signifi can-
do: 

(A) f icar com medo.  
(B) morrer.  
(C) espreitar-se 
(D) esconder-se. 
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MATEMÁTICA 

16. Analise: 

 

Preenche correta e respectivamente os espaços A 
e B: 

(A) 260 e 3.640. 
(B) 310 e 4.340. 
(C) 305 e 4.270. 
(D) 297 e 4.158. 

17. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta a maior fração. 

(A) 1 ¼. 

(B) 1 ½. 

(C) 5/8. 
(D) 1/2. 

18. Observe a tabela de preços praticados por uma 
padaria e assinale a alternativa correta.  

 

(A) O capuccino grande custa duas vezes mais 
que o capuccino pequeno.  

(B) O preço de um pão de queijo equivale ao de 
dois cafés. 

(C) Se um cliente consumir um misto quente e 
um café obterá uma conta no valor de R$ 
13,70. 

(D) Se um cliente consumir apenas uma unidade 
de cada produto gastará R$ 30,75.  

19. Um parágrafo tem 30 palavras; uma página tem 5 
parágrafos; um livro tem 115 páginas. Logo, a 
quantidade total  de palavras escritas em três l i-
vros exatamente iguais a estes será:  

(A) 51.750. 
(B) 17.250. 
(C) 10.350. 
(D) 31.050. 

20. Certo comerciante vende ração em duas modal i-
dades: A – saco com 15 kg, no valor de R$ 
104,10 ou; B – 500 g, da mesma ração, por R$ 
3,47. Assim, comparando as opções, é correto 
afirmar que o valor por quilo em 

(A) A é mais caro que em B.  
(B) A é mais barato que em B.  
(C) A e B são o mesmo. 
(D) A é igual a R$ 6,84.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

21. Com a entrada do atual Governo, ocorreram di-
versas fusões ministeriais. Assinale a alternativa 
que apresenta um ministério extinto pelo Governo 
Bolsonaro.  

(A) Ministério do Esporte.  
(B) Ministério da Cidadania.  
(C) Ministério da Justiça e Segurança Pública.  
(D) Ministério do Desenvolvimento Regional.  

22. No mês de abril de 2019, uma lei relacionada ao 
incentivo à cultura ganhou destaque no cenário 
nacional, após o Governo Bolsonaro anunciar 
mudanças no documento. Marque a alternativa 
que apresenta o nome pelo qual é conhecida a re-
ferida lei.  

(A) Lei Arnaldo Jabor.  
(B) Lei Pelé.  
(C) Lei Rouanet.  
(D) Lei Bossa Nova.  

23. Em agosto de 2019, o governo de ___________ 
decretou estado de emergência por causa do nú-
mero de queimadas, registrando 85% do total de 
incidentes somente naquele mês. Dentre os locais 
atingidos, destacou-se o Centro Huwã Karu Yuxi-
bu, voltado para o fortalecimento da identidade 
cultural indígena do povo Huni Kuin. Marque a a l-
ternativa que apresenta o nome do estado onde 
se localiza este centro.  

(A) Roraima. 
(B) Acre. 
(C) Amapá. 
(D) Tocantins. 

24. Analise os itens a seguir:  

I. São moedas virtuais, uti l izadas para a realização 
de pagamentos em transações comerciais na i n-
ternet.  

II. Bitcoins são negociáveis na bolsa de valores bra-
sileira, assim como qualquer tipo de ação.  

III. O processamento das transações de criptomoe-
das é realizado pelos chamados mineradores.  

Em relação às criptomoedas, está correto o que 
se afirma apenas  em: 

(A) II e III.  
(B) I e II.  
(C) II. 
(D) I e III.  

         A  
x      14 

         B 
+      128 

     4.468 
 

Produto Preço (R$) 

Café 3,20 

Capuccino pequeno 3,10 

Capuccino grande 9,35 

Pão de queijo 4,70 

Misto quente 10,50 
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25. No campo da ciência, o último Prémio Nobel de 
Física foi atribuído a Arthur Ashkin, Gérard Mo u-
rou e Donnna Strickland  

(A) pela observação das ondas gravitacionais, 
que confirmou a previsão de Albert Einstein 
em sua teoria geral da relatividade.  

(B) por pesquisas no campo do laser que abr i-
ram o caminho para a criação de instrumen-
tos de precisão avançados na medicina e na 
indústria.  

(C) por trabalhos sobre os isolantes topológicos, 
materiais "exóticos" que podem permitir em 
um futuro mais ou menos próximo criar com-
putadores mais potentes.  

(D) por trabalhos sobre o bóson de Higgs, tam-
bém conhecido como "partícula de Deus".  

CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

26. Em agosto de 2019, Tarumã realizou a _____ 
edição da Rainha do Rodeio, no Espaço Múltiplo 
Teolindo Toni. Completa corretamente a lacuna 
deixada na informação:  

(A) 11ª. 
(B) 10ª. 
(C) 8ª. 
(D) 13ª. 

27. “Em virtude do Mês de Combate à Poluição, foi  
promovido, no dia 22 de agosto de 2019, um ciclo 
de palestras no Centro de Convivência do Idoso 
(CCI) de Tarumã para alertar a população sobre 
este grave problema ambiental” (Fonte : taru-
ma.sp.gov.br). Sobre o CCI, é correto afirmar que  

(A) realiza atividades exclusivamente culturais.  
(B) seu nome é uma homenagem a Gilberto Lex.  
(C) mantém serviços que visam promover a con-

vivência saudável aos idosos, prevenindo s i-
tuações de risco.  

(D) é composto por um programa de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, 
denominado "Segunda Vida".  

28. É responsável pela execução de atividades admi-
nistrativas, de desenvolvimento organizacional e 
corporativo, por delegar competências e suprir a 
administração municipal de recursos humanos e 
materiais, preparar as minutas dos atos oficiais, 
registrar e viabil izar a publicação dos atos  ofici-
ais; acompanhar e colaborar na elaboração do o r-
çamento municipal; formalizar e supervisionar os 
serviços públicos autorizados, permitidos e co n-
cedidos à administração:  

(A) Secretaria Municipal de Assistência Social.  
(B) Secretaria de Agricultura, Meio Ambien te, 

Obras e Serviços Urbanos.  

(C) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esportes e Turismo. 

(D) Secretaria Municipal de Governo.  

29. Analise os itens a seguir:  

I. Praça das Palmeiras e Memorial do Centenário.  

II. Paço das Águas.  

III. Skifish 

São considerados pontos turísticos da cidade de 
Tarumã, conforme divulgação oficial:  

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e II I.  
(D) I e III, apenas. 

30. “O Engenho Fio de Ouro de Tarumã existe desde 
2007 e vem conquistando o público da região com 
suas produções artesanais dos derivados da ca-
na-de-açúcar. Fernando Manoel da Silva é o fun-
dador do Engenho, negócio que ele administra 
juntamente com seu fi lho Renato. Ele conta que o 
preparo da cachaça começa já na escolha da va-
riedade da cana-de-açúcar que será plantada” 
(Fonte: especial.assiscity.com). Segundo as in-
formações oficiais acerca do turismo rural em Ta-
rumã, a cachaça Fio de Ouro está relacionada à 
Chácara 

(A) Vista Bela.  
(B) Mazini. 
(C) Santo Antônio.  
(D) Esmeralda.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. Para promover o crescimento adequado e forne-
cer energia, uma alimentação saudável deve con-
ter proteínas e carboidratos. Assim devemos con-
sumir preferencialmente os seguintes tipos de 
alimentos, respectivamente:  

(A) verduras e legumes pobres em amido.  
(B) óleos vegetais e verduras.  
(C) massas e derivados de leite.  
(D) carnes e arroz.  

32. A organização da geladeira pode evitar a conta-
minação cruzada, sendo apenas uma alternativa, 
é correto afi rmar que 

(A) alimentos prontos devem ser colocados nas     
prateleiras superiores.  

(B) alimentos pré-preparados deve ser colocado 
nas prateleiras superiores.  

(C) alimentos prontos devem ser colocados nas 
prateleiras inferiores.  

(D) alimentos, crus devem ser colocados nas           
prateleiras superiores.  
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33. A preparação do alimento em uma Unidade de 
Alimentação e Nutrição (UAN) exige procedimen-
tos de boas práticas, a fim de garantir  suas con-
dições higiênico-sanitárias. Sobre essas boas 
práticas, é correto afirmar que  

(A) diminui o valor nutricional dos alimentos.  
(B) não há necessidade de padronização no pro-

cesso de produção das refeições.    
(C) são práticas de higiene que devem ser  obe-

decidas pelos manipuladores desde a esco-
lha e compra dos produtos a serem uti l izados 
no preparo do alimento até a venda para o 
consumidor.  

(D) o objetivo das Boas Práticas é contribuir pa-
ra o aumento da ocorrência de doenças pro-
vocadas pelo consumo de alimentos conta-
minados. 

34. Para que alguns alimentos possam ser consumi-
dos, é necessário que sejam submetidos ao pro-
cesso de cocção, sobre esse processo e correto 
afirmar que  

(A) o tempo prolongado de cocção dos alimentos 
não altera propriedades nutricionais e a pro-
priedade dos pigmentos.  

(B) dificulta a digestão e aumenta a palatabil ida-
de; 

(C) inibe o crescimento de organismos patogên i-
cos ou o desenvolvimento de substâncias 
prejudiciais à saúde.  

(D) mantem a mesma textura dos alimentos.  

35.  Segurança alimentar engloba práticas que garan-
tem a qualidade do alimento desde a produção 
até o consumo, para que ele não apresente riscos 
à saúde do consumidor, e correto afirmar que  

(A) é permitido descongelar mais de uma vez os 
alimentos prontos que já foram descongela-
dos. 

(B) usar tábua de madeira, para cortar alimentos 
crus e alimentos cozidos.  

(C) é proibida a uti l ização da mesma tábua para 
cortar alimentos crus e al imentos cozidos.  

(D) na manipulação de carnes cruas, não é ne-
cessário o controle do binômio tempo-
temperatura.  

36. Analise os itens que se seguem e assinale a al-
ternativa correta.  

I. O objetivo de armazenar corretamente e conse r-
var alimentos é prover a alimentação segura.  

II. Normalmente, os parasitas, as substâncias tóx i-
cas e os micróbios prejudiciais à saúde entram 
em contato com o alimento durante a  manipulação 
e preparo. Esse processo é conhecido como con-
taminação. 

III. Para evitar a contaminação não é permitido o 
contato de alimentos cozidos com os alimentos 
crus. 

(A) Apenas o item III  está correto.  . 
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item II está correto. 
(D) I, II e II I estão corretos.  

37. As doenças transmitidas por alimentos (DTA) 
podem ter várias causas, não há um quadro clín i-
co específico. No entanto, os sintomas mais c o-
muns são: 

(A) náuseas; vômitos; dores abdominais; dia r-
reia; e febre.  

(B) náuseas; tosse; const ipação intestinal.  
(C) dor de cabeça, vertigem, dificuldade para 

respirar.  
(D) tremor de frio, câimbras, dor muscular.  

38. Sobre a higiene das mãos é correto afi rmar que  

(A) apenas a fricção antisséptica das mãos com 
preparação alcoólica remove as sujidades.   

(B) os manipuladores de alimentos devem lavar 
cuidadosamente as mãos ao chegar ao local 
de trabalho, antes e após manipular alimen-
tos, após qualquer interrupção do serviço e 
após usar os sanitários.  

(C) lavar as mãos com água e sabão em barra 
somente quando as mãos estiverem visivel-
mente sujas. 

(D) é recomendado o uso de toalhas de pano pa-
ra a secagem das mãos.  

39. Com relação ao uniforme do manipulador de al i-
mentos é correto afirmar que 

(A) antes de iniciar sua atividade, o manipulador 
deve retirar a maquiagem e todos os adornos 
que sejam considerados grandes; adornos 
pequenos, como alianças, ainda são tolera-
dos na manipulação de al imentos.  

(B) os calçados fechados devem ser usados 
apenas nas áreas molhadas.  

(C) o cabelo não precisa estar preso.  
(D) é terminantemente proibido fumar com o un i-

forme de trabalho.  

40. Analise os itens que se seguem e assinale a a l-
ternativa correta.  

I. Medidas de proteção são necessárias para impe-
dir a atração, o abrigo, o acesso e/ou proliferação 
de praga dentro de uma Unidade de Alimentação 
e Nutrição.  

II. Na Unidade de alimentação e Nutrição deve-se 
manter as portas e janelas abertas para favorecer 
a circulação de ar.  
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III. A vedação de borracha na parte inferior das po r-
tas não protege contra entrada de pragas e inse-
tos. 

(A) I e II estão corretas. 
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item II está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos.  

41. São considerados utensíl ios para o pré -preparo e 
preparo dos alimentos os seguintes itens  

(A) panela de pressão e faca de corte.  
(B) geladeira e Álcool.  
(C) farinha e fermento.  
(D) detergente líquido neutro e esponja dupla fa-

ce. 

42. Sobre o uso de luvas na Unidade de Alimentação 
e Nutrição – UAN, é correto afirmar que  

(A) deve estar presente em todos os processos 
de manipulação de alimentos 

(B) as luvas cirúrgicas podem ser uti l izadas para 
manipulação de alimentos. 

(C) o uso de luvas não exime o manipulador da 
obrigação de lavar as mãos cuidadosamente.  

(D) não pode ser usada na manipulação de fo-
lhas e tubérculos usados em saladas já lava-
das e higienizados. 

43. O controle de qualidade é iniciado no recebimento 
das mercadorias, entregue pelo fornecedor, aval i-
ando-a quantitativamente e qualitativamente. 
Sendo apenas uma alternativa, é correto afi rmar 
que 

(A) os alimentos perecíveis, como carnes e pe i-
xes, podem estar mantidos em temperatura 
ambiente. 

(B) observar se possui insetos, carunchos ou 
perfurações na embalagem, mostrando ind í-
cios de invasões. 

(C) após o recebimento, os gêneros alimentícios 
não devem ser retirados de suas embalagens 
secundárias (caixas e fardos).  

(D) não é necessário verif icar a data de validade 
de fabricação do produto.  

44. Em relação as atividades do cozinheiro, é correto 
afirmar que 

(A) o cozinheiro deve provar os alimentos na 
palma da mão, cuidando para não a queimar.  

(B) o asseio pessoal é de suma importância, 
sendo necessária a lavagem cuidadosa das 
mãos apenas ao chegar ao trabalho.  

(C) tossir, espirrar, assobiar e conversar são 
meios de disseminação de bactérias e devem 
ser evitados na manipulação de alimentos.  

(D) os ferimentos na pele somente devem ser 
protegidos se estiverem inflamados e conta-
minados. 

45. Algumas doenças transmitidas  por alimentos aca-
bam sendo resultado de práticas inadequadas de 
armazenamento de resíduos (l ixos), sendo ape-
nas uma alternativa, é correto afirmar que  

(A) pode-se acondicionar os resíduos em recip i-
entes plásticos, podendo assim reaproveitar 
sacolas plásticas de estabelecimentos co-
merciais. 

(B) os recipientes não devem possuir tampa e 
deve ser de material de fácil l impeza e de-
sinfecção  

(C) é importante identif icar as l ixeiras de acordo 
com cada categoria de resíduo.  

(D) a l impeza das l ixeiras deve ser realizada 
semanalmente com água e sabão.  

46.  Analise as questões a seguir sobre o preparo dos 
alimentos e assinale a alternativa correta . 

(A) As carnes cruas e os vegetais não lavados 
não podem transmitir micróbios patogênicos 
aos alimentos prontos por meio dos utens í-
l ios (talhares pratos, bacias, tabuleiros).  

(B) Durante a uti l ização dos óleos e gorduras 
pode haver alterações no cheiro, sabor, cor, 
formação de espuma e fumaça. Esses sinais 
indicam que o óleo só pode ser reuti l izado 
por mais duas vezes.  

(C) Não descongele os alimentos à temperatura 
ambiente. Se for prepará-lo imediatamente 
deixe o alimento imerso em um recipiente 
com água até o completo descongelamento. 

(D) Frutas, legumes e hortaliças devem ser hig i-
enizados para isso colocar de molho por 10 
minutos em água clorada, uti l izando p roduto 
adequado para este fim (ler o rótulo da em-
balagem), na diluição de 200 ppm (1 colher 
de sopa para 1 l i t ro).  

47. As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) 
são ambientes que representam riscos para do-
enças e acidentes relacionados ao trabalho, s o-
bre as medidas de prevenção de acidentes no 
trabalho, é correto afi rmar que  

(A) usar sapatos baixos com sola de borracha 
quando estiver trabalhando na cozinha pode 
evitar possíveis acidentes (fraturas ou que-
das). 

(B) avental para proteção térmica, não protege o 
trabalhador em atividades que são realizadas 
próximas à fogões, fornos e contra respingos 
de óleos. 

(C) consertar aparelhos para uso imediato, 
mesmo que o serviço não possui as ferra-
mentas adequadas.  
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(D) as instalações elétricas não devem estar 
embutidas e a venti lação deve garantir a re-
novação do ar.  

48.  Os alimentos perecíveis devem ser armazenados  

(A) em armários fechados.  
(B) em geladeira ou freezer.  
(C) sobre o fogão.  
(D) no micro-ondas. 

49. Sobre o Controle de temperatura é correto afirmar 
que 

(A) as saladas não precisam ser mantidas sobre 
refrigeração até o momento de servir.  

(B) os alimentos prontos para serem servidos 
não devem ficar em temperatura ambiente 
por mais de 6 horas.  

(C) o congelamento deve atingir temperatura 
igual ou inferior a – 8 °C. 

(D) os al imentos devem ser bem cozidos e ati n-
gir, no mínimo, 70°C no seu centro geomé-
trico, para que haja redução significativa da 
quantidade de bactérias.  

50. As leguminosas são grãos contidos em vagens, 
fornecem boa quantidade de cálcio, ferro, zinco, 
vitaminas do complexo B e ácido fólico.  

Assinale a alternativa que apresenta dois exem-
plos corretos de leguminosas . 

(A) Aveia e l inhaça.  
(B) Ervilha e feijão.  
(C) Trigo e castanhas.  
(D) Milho e lenti lha 

 



 

 

 


