
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 003/2019 

Edital 125/2019 

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 d e 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  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: As questões de 01 a 15 têm por base o 
trecho do conto O arquivo , de Victor Giudice.  

No fim de um ano de trabalho, joão obteve uma 
redução de quinze por cento em seus vencimentos.  

joão era moço. Aquele era seu primeiro emprego. 
Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um 
dos poucos contemplados. Afinal, esforçara -se. Não 
tivera uma só falta ou atraso. Limitou -se a sorri r , a 
agradecer ao chefe.  

No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais 
distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, 
podia pagar um aluguel menor.  

Passou ___ tomar duas conduções para chegar 
ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava 
mais cedo, e isto parecia aumentar -lhe a disposição. 

Dois anos mais tarde, veio outra recompensa.  
O chefe chamou-o e lhe comunicou o segundo 

corte salarial.  
Desta vez, a empresa atravessava um período 

excelente. A redução foi um pouco maior: dezessete 
por cento.  

Novos sorrisos, novos agradecimentos, nova mu-
dança. 

Agora joão acordava ___  cinco da manhã. Espe-
rava três conduções. Em compensação, comia me-
nos. Ficou mais esbelto. Sua pele tornou -se menos 
rosada. O contentamento aumentou.  

Prosseguiu a luta.  
Porém, nos quatro anos seguintes, nada de ex-

traordinário aconteceu.  
joão preocupava-se. Perdia o sono, envenenado 

em intrigas de colegas invejosos. Odiava -os. Tortura-
va-se com a incompreensão do chefe. Mas não desi s-
tia. Passou a trabalhar mais duas horas diárias.  

Uma tarde, quase ao fim do expediente, foi ch a-
mado ao escritório principal. 

Respirou descompassado.  
— Seu joão. Nossa firma tem uma grande dívida 

com o senhor.  
joão baixou a cabeça em sinal de modéstia.  
— Sabemos de todos os seus esforços. É nosso 

desejo dar-lhe uma prova substancial  de nosso re-
conhecimento. 

O coração parava. 
— Além de uma redução de dezesseis por cento 

em seu ordenado, resolvemos, na reunião de ontem, 
rebaixá-lo de posto.  

A revelação deslumbrou-o. Todos sorriam.  
— De hoje em diante, o senhor passará a auxil iar 

de contabil idade, com menos cinco dias de férias. 
Contente? 

Radiante, joão gaguejou alguma coisa inintelig í-
vel, cumprimentou ___ diretoria, voltou ao trabalho.  

Nesta noite, joão não pensou em nada. Dormiu 
pacífico, no silêncio do subúrbio.  

Mais uma vez, mudou-se. Finalmente, deixara de 
jantar. O almoço reduzira-se a um sanduíche. Ema-
grecia, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia ne-
cessidade de muita roupa. Eliminara certas despesas 
inúteis, lavadeira, pensão.  

Chegava em casa às onze da noite, levantava -se 
às três da madrugada. Esfarelava-se num trem e dois 
ônibus para garantir meia hora de antecedência. A 
vida foi passando, com novos prêmios.  

Aos sessenta anos, o ordenado equivalia a dois 
por cento do inicial. O organismo acomodara -se ___ 
fome. Uma vez ou outra, saboreava alguma raiz das 
estradas. Dormia apenas quinze minutos. Não tinha 
mais problemas de moradia ou vestimenta. Vivia nos 
campos, entre árvores refrescantes, cobria -se com os 
farrapos de um lençol adquirido há muito tempo.  

(GIUDICE, Victor .  O arquivo.  In:  MORICORI, Í talo. Os cem 
melhores contos brasi lei ros  do século. Rio de Janei ro: Objet i -
va, 2001.  P 382-383)  

 Conforme foi construído, o texto cria uma relação 01.
irônica entre o comportamento satisfatório do 
personagem principal e o modo como ele é re-
compensado pela empresa. Assinale a alternativa 
que apresenta essa oposição.  

(A) joão era moço. / Aquele era seu primeiro 
emprego. 

(B) Passou a trabalhar mais duas horas diárias. / 
resolvemos, na reunião de ontem, rebaixá -lo 
de posto.  

(C) Prosseguiu a luta. / joão preocupava-se. 
(D) Mais uma vez, mudou-se. / Finalmente, dei-

xara de jantar.  

 O substantivo próprio ―joão‖, do modo como foi 02.
ortografado no texto,  

(A) implica em simples erro, não havendo rela-
ção de significado com as ideias expostas no 
texto. 

(B) evidencia o grande reconhecimento l i teral 
que este personagem obteve ao longo da 
história.  

(C) generaliza o personagem, igualando-o aos 
demais objetos materiais da empresa.  

(D) segue adequadamente a norma gramatical  
que não permite letra maiúscula no início de 
substantivo próprio.  

 Em ―... e isto parecia aumentar -lhe a disposição‖, 03.
o pronome demonstrativo ―isto‖ faz referência a:  

(A) Acordava mais cedo.  
(B) duas conduções para chegar ao trabalho.  
(C) Com o salário reduzido.  
(D) podia pagar um aluguel menor.  

 No final do último parágrafo, caso seja reescrita a 04.
expressão ―muito tempo‖ para ―muitos anos‖, a 
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forma verbal ―há‖, de acordo com as normas de 
concordância, 

(A) não sofrerá alteração.  
(B) passará para ―haviam‖.  
(C) poderia ser substituída por ―fazem‖.  
(D) deverá ser corr igida para ―hão‖.  

  A forma verbal destacada em ―Finalmente, deixa-05.
ra de jantar‖ pode ser substituída, conservando -
se o tempo e modo verbal, pela forma composta:  

(A) tem deixado. 
(B) tenha deixado. 
(C) t inha deixado.  
(D) teria deixado.  

 Caso seja introduzido o advérbio ―não‖  imediata-06.
mente após a palavra ―almoço‖ em ―O almoço re-
duzira-se a um sanduíche‖, estará correta a rees-
crita: 

(A) O almoço não reduzira-se a um sanduíche.  
(B) O almoço não reduzir-se-á a um sanduíche.  
(C) O almoço não se reduzira a um sanduíche.  
(D) O almoço se não reduzirá-se a um sanduí-

che. 

 Frases interrogativas são aquelas que ocorrem 07.
quando uma pergunta é feita pelo emissor da 
mensagem. Assim, ao longo do texto, a quantida-
de de frases interrogativas diretas existentes é 
igual a: 

(A) uma. 
(B) duas. 
(C) três. 
(D) quatro.  

 Em ―A revelação deslumbrou-o‖,  o termo destaca-08.
do classifica-se, morfologicamente, como:  

(A) Artigo. 
(B) Pronome. 
(C) Preposição.  
(D) Numeral.  

  Marque a alternativa em que a reescrita do tre-09.
cho ―Limitou-se a sorrir,  a agradecer ao chefe‖ 
mantém a correção gramatical.  

(A) Limitou-se a sorrir,  a agradecê-lo. 
(B) Limitou-se a sorrir,  a agradecer-lhe. 
(C) Limitou-se à sorrir,  à agradecer ao chefe.  
(D) Se limitou a sorri r, a agradecer à ele.  

 Em uso corrente na língua portuguesa, a palavra 10.
―substancial‖, em destaque no texto, tem como 
antônima: 

(A) insignificante. 
(B) imensa. 
(C) avultada. 

(D) portentosa.  

 Analise as orações a seguir:  11.

I. No entanto , estava satisfeito.  

II. Mas não desistia.  

III. Porém ,  nos quatro anos seguintes, nada de ex-
traordinário aconteceu.  

Sobre as conjunções destacadas, é correto afi r-
mar que 

(A) todas são aditivas.  
(B) todas são subordinadas.  
(C) todas são adversativas.  
(D) todas são conclusivas.  

 Pertence a mesma classe gramatical do vocábulo 12.
em destaque em ―a empresa atravessava um pe-
ríodo excelente‖:  

(A) Com o salário  reduzido...  
(B) Novos  sorrisos...  
(C) Sabemos de todos os seus esforços .  
(D) Prosseguiu  a luta.  

 Das alternativas que se seguem, assinale aquela 13.
que apresenta sentido figurado.  

(A) No fim de um ano de trabalho, joão obteve 
uma redução de quinze por cento em seus 
vencimentos. 

(B) Aquele era seu primeiro emprego.  
(C) Esfarelava-se num trem e dois ônibus para 

garantir meia hora de antecedência.  
(D) joão baixou a cabeça em sinal de modéstia.  

 Marque a reescrita adequada quanto à vírgula.  14.

(A) Perdia, o sono, envenenado, em, intrigas de 
colegas invejosos. 

(B) Nossa firma tem, uma grande dívida com o 
senhor.  

(C) o senhor passará, a auxil iar de contabil idade 
com menos cinco dias, de férias.  

(D) No dia seguinte mudou-se para um quarto 
mais distante do centro da cidade.  

 Assinale a alternativa que completa corretamente, 15.
e na sequência, as lacunas deixadas no texto.  

(A) a... às... a. .. à. 
(B) à... às... à... à.  
(C) à... as... à... a.  
(D) a... as... a... a.  

MATEMÁTICA 

 Sabendo-se que meio pacote de arroz pesa 250 16.
g, é correto afirmar que 8 pacotes pesaram, jun-
tos,  
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(A) 2 Kg. 
(B) 20 Kg. 
(C) 4 kg. 
(D) 8 kg. 

 Analise os itens a seguir e assinale a alternativa 17.
correta.  

I. 2h16 correspondem a 8.160 segundos.  

II. 1/2 l i tro é igual a 500 cl.  

III. 7 km possui 700 dm. 

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

 A partir da multipl icação de um número por 7, 18.
Mário obteve um novo valor. A partir desse valor, 
Mario subtraiu 22, o que resultou em 111. Portan-
to, é possível concluir que o número inicial do 
processo descrito é equivalente a:  

(A) 19. 
(B) 133. 
(C) 21. 
(D) 13. 

 Em uma rede de supermercados, para cada R$ 19.
12,00 em compras à vista, o cliente recebe um 
desconto de R$ 0,17. Sabendo-se que um cliente 
recebeu R$ 2,21 de desconto, o valor pago foi de 

(A) R$ 156,00.  
(B) R$ 148,45.  
(C) R$ 159,92.  
(D) R$ 153,79.  

 Pedro, João, Tiago e Judas moram juntos  e divi-20.
dem em partes iguais a despesa total do mês. No 
mês de abril, Judas ficou desempregado e a des-
pesa total daquele mês foi dividida em partes 
iguais para apenas três deles. Assim, se comp a-
rada a despesa individual de Pedro no mês de 
abril com a de um mês comum, é possível obse r-
va uma diferença de aproximadamente:  

(A) 1/3. 
(B) 1/4. 
(C) 1/12. 
(D) 5/4. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 Em 31 de outubro de 2017, igrejas protestantes 21.
em todo o mundo comemoraram os 500 anos da 
Reforma Protestante. Esse dia ficou conhecido 
como aquele em que o monge alemão 
__________ teria pregado suas 95 teses na porta 
do castelo da cidade alemã de Wittenberg. Ass i-

nale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

(A) Martin Luther King.  
(B) Martinho Lutero.  
(C) Santo Agostinho.  
(D) Johannes Gutenberg.  

 A Food and Drugs Administration, agência que 22.
regula alimentos e medicamentos nos EUA, apro-
vou em 2017 o primeiro sensor para comprimidos 
que sinaliza quando ele foi tomado, chamado po-
pularmente de comprimido digital. Este é o pr i-
meiro passo dos medicamentos smart , que real i-
zam troca de informações por meio do 
smartphone. Inicialmente esse sensor foi criado 
especialmente para o tratamento de  

(A) Esquizofrenia e Parkinson. 
(B) Transtorno de bipolaridade e Parkinson.  
(C) Esquizofrenia e transtorno de bipolaridade.  
(D) Diabetes e hipertensão.  

 A Copa Libertadores da América de 2017, oficial-23.
mente CONMEBOL Libertadores Bridgestone 
2017, por questões de patrocínio, foi a 58ª edição 
da competição de futebol realizada anualmente 
pela Confederação Sul -Americana de Futebol  
(CONMEBOL). Nesse ano o time brasileiro Grê-
mio sagrou-se vencendo 

(A) o Lanús da Argentina.  
(B) o Corinthians do Brasil.  
(C) o Sport Boys da Bolívia.  
(D) o Universidad Católica do Chile.  

 Morreu em 2018 Stephen Hawking, f ísico inglês 24.
que apesar de paralisado por uma doença deg e-
nerativa, se tornou celebridade por produzir a l-
gumas teorias fundamentais da física moderna. A 
doença que o tornou paralisado é 

(A) Esclerose Múltipla Bilateral.  
(B) Esclerose Lateral Amiotrófica.  
(C) Mal de Alzheimer.  
(D) Artrite Deformante.  

 A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 25.
órgão l igado à Procuradoria-Geral da República, 
enviou uma nota técnica ao Congresso Nacional 
na qual classifica como ___________ o decreto 
9.785/2019, editado pelo presidente Jair Bolsona-
ro para facil i tar a posse e o porte de armas de fo-
go no país. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.  

(A) imoral. 
(B) inadequado. 
(C) inconstitucional.  
(D) impróprio.  

 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/jair-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/jair-bolsonaro/
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CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

 ―Começou sua carreira política se elegendo Vere-26.
ador pelo então Distrito de Assis, Tarumã. No 
processo de emancipação de Tarumã como mun i-
cípio, foi um dos principais nomes da causa. Pr i-
meiro Prefeito eleito seguiu o duro caminho de 
construir uma cidade do zero‖ (Fonte : taru-
ma.sp.gov.br). O texto refere -se a 

(A) Fernandes Baratela.  
(B) Oscar Gozzi.  
(C) Everson Luís de Camargo. 
(D) José Adilson Percil iano.  

 Das alternativas que se seguem, assinale aquela 27.
que apresenta uma estrofe que se repete , refrão,  
ao longo do Hino de Tarumã.  

(A) Tarumã és Tarumã / Cidade de união bata-
lhadora / Terra produtiva inovadora.  

(B) Ao som de instrumentos / E a banda com seu 
encanto / Vila Lex sempre lutando / Adquiriu 
vontade de vencer / E venceu.  

(C) Tarumã é terra de lutadores / Em nossa Pá-
tria está entre vencedores / Verdadeiros qu i-
nhões de encantos / Seu verde se perde nos 
campos. 

(D) Povos unindo gerações / Remanso entre co-
rações / Cidade de união acolhedora / Just i-
ça e amizade vencedora.  

 O simbolismo das cores na bandeira de Tarumã é 28.
o mesmo do brasão municipal, observando-se que 
a cor prata do brasão corresponde, da bandeira, 
ao 

(A) preto.  
(B) branco. 
(C) verde. 
(D) vermelho. 

 As  habitações do início da história de Tarumã 29.
eram construídas de maneira precária e denomi-
nadas: 

(A) Taperas.  
(B) Currais.  
(C) Malocas. 
(D) Ranchos. 

 Analise o trecho: ―A parti r desse momento a Vila 30.
inicia um progresso passando não só a receber 
novos moradores como também a primeira Igreja 
e a primeira escola, tudo sob os cuidados de Gi l-
berto Lex‖. O momento histórico de que trata o 
texto é:  

(A) chegada do primeiro dentista e da primeira 
costureira, em 1925.  

(B) a concessão do título de Distrito, 1927.  

(C) instalação da farmácia de propriedade de 
Gilberto Lex, em 1924.  

(D) surgimento da primeira Banda de Música, 
1928. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Diversas pesquisas comprovam que a boa alimen-31.
tação tem um papel fundamental na prevenção e 
no tratamento de diversas doenças como a obes i-
dade, diabetes e doenças do coração. Sobre al i-
mentação saudável e correto afirmar que  

(A) devemos consumir alimentos in natura ou u l-
tra processados diariamente.  

(B) o modo de preparo dos alimentos não garan-
te a qualidade final das preparações culiná-
rias. 

(C) consumir alimentos em sua forma natural ou 
preparações assadas,  cozidas em água ou 
vapor e grelhadas são mais saudáveis que 
frituras.  

(D) evite os alimentos minimamente processa-
dos, que são aqueles que sofrem muitas a l-
terações em seu preparo e contêm ingredien-
tes que você não conhece.  

 Sendo apenas uma alternativa, é correto afi rmar 32.
que 

(A) a duração do aleitamento materno exclusivo 
recomendada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde 
como medida de saúde pública é de dois me-
ses. 

(B) os nutrientes, por sua vez, são substâncias 
que estão presentes nos alimentos e não são 
absorvidas pelo corpo humano para nutri -lo.  

(C) as gorduras são as principais substâncias 
responsáveis pela formação dos músculos do 
nosso corpo.  

(D) os alimentos são substâncias sólidas e líqu i-
das que após serem ingeridas são quebradas 
pelo organismo em partes menores para se-
rem usadas na formação e na manutenção do 
corpo, na regulação dos processos orgânicos 
e no fornecimento de energia. 

  A salmonela é uma bactéria que causa intoxica-33.
ção alimentar e coloca em risco a saúde da popu-
lação, são al imentos de fácil contaminação por 
salmonelas  

(A) os legumes e frutas.  
(B) as verduras e grãos integrais.  
(C) as carnes cruas e Ovos.  
(D) os cereais e massas.  

 Em relação à uti l ização adequada de EPI, é co r-34.
reto afirmar:  
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(A) as luvas descartáveis não podem ser uti l iza-
das no momento da distribuição dos alimen-
tos. 

(B) as luvas de borracha devem ser usadas para 
proteção das mãos e punhos do funcionário 
quando forem uti l izados produtos de l impeza. 
Não devem ser usadas para manipular al i-
mentos. 

(C) é permitido o uso de aventais descartáveis 
de polipropileno, ao manipular alimentos no 
fogão. 

(D) o uniforme é de uso obrigatório e deve ter 
bolsos para que o manipulador possa guar-
dar objetos pessoais.  

 A deficiência de ferro causa anemia, cansaço, 35.
sonolência e interfere no rendimento diário das 
atividades. São alimentos ricos em Ferro  

(A) as carnes em geral, miúdos e fígado.  
(B) batata, arroz e verduras  
(C) laranja e berinjela  
(D) pães e massas 

 Sobre armazenamento de alimentos. Analise os 36.
i tens que se seguem e assinale a alternativa co r-
reta.  

I. As áreas de armazenagem devem ser mantidas 
l impas, l ivres de resíduos e sujeiras para evitar a 
presença e aninhamento de insetos e roedores.  

II. A disposição dos produtos deve obedecer a data 
de fabricação, sendo que os produtos de fabrica-
ção mais antiga são posicionados, de forma a s e-
rem consumidos em primeiro lugar.  

III. Nunca uti l izar produtos vencidos. Os alimentos 
devem ser porcionados com utensíl ios apropri a-
dos exclusivos e após sua uti l ização, as embal a-
gens devem ser fechadas adequadamente.  

(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.  

 Sobre boas práticas para os serviços de alimen-37.
tação e nutrição – UAN, analise os itens que se 
seguem e assinale a alternativa correta  

I. Boas práticas são cuidados com a l impeza da 
cozinha e dos utensíl ios durante o do preparo das 
refeições. 

II. Boas Práticas de higiene devem ser obedecidas 
pelo manipulador de alimentos, durante todo o 
processo de preparo das refeições.  

III. Boas práticas de manipulação não impedem a 
contaminação dos alimentos pelo manipulador.  

(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.  

 As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) 38.
são uma importante causa de morbidade e mort a-
l idade em todo o mundo. As DTAs acontecem pelo 
consumo 

(A) de alimentos com cheiro e gosto desagradá-
veis. 

(B) de alimentos com o prazo de validade venc i-
do. 

(C) de alimentos contaminados por bactérias, 
micróbios, parasitas ou substâncias tóxicas 
presentes no alimento.  

(D) de alimentos com embalagem estragadas.  

 Em relação ao armazenamento e recebimento dos 39.
alimentos, analise os itens que se seguem e ass i-
nale a alternativa correta.  

(A) Alimentos não perecíveis só podem perma-
necer em temperatura ambiente pelo tempo 
mínimo necessário para sua preparação.  

(B) Verificar os itens perecíveis no momento do 
recebimento. Devem estar íntegros, sem 
manchas, sem larvas, sem danos, sem umi-
dade externa anormal e sem defeitos sérios.  

(C) Os gêneros alimentícios que necessitem de 
temperaturas de refrigeração (abaixo de 5°C) 
e congelamento (entre -18°C e -12°C) não 
necessitam ser retirados das embalagens 
secundárias e acondicionados em refrigera-
dor/freezer.  

(D) A temperatura dos alimentos congelados de-
ve estar entre +18ºC.  

 Com relação ao uniforme e higiene do manipula-40.
dor de alimentos é correto afirmar que: 

(A) os uniformes devem estar l impos bem con-
servados. 

(B) os sapatos fechados devem ser usados ape-
nas em áreas molhadas.  

(C) são permitidos o uso de aliança, e brincos 
pequenos. 

(D) as unhas devem ser curtas, l impas e com 
esmaltes claros ou bases;  

 A pessoa que manipula alimentos deve ter muito 41.
cuidado com os resíduos (l ixos). Analise os itens 
que se seguem e assinale a alternativa correta.  

I. o l ixo não precisa ser, frequentemente, retirado 
da área de preparo de alimentos.  

II. Ao retirar os resíduos da cozinha recomenda-se 
que o local para onde será encaminhado seja d i-
ferente daquele por onde entram as matérias pr i-
mas. 

III. não é necessário usar recipientes exclusivos para 
os resíduos (l ixos).  
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(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.  

  Na preparação ou distribuição de alimentos, é 42.
correto afirmar que 

(A) os manipuladores de alimentos devem usar 
cabelos presos e cobertos com redes ou tou-
cas. 

(B) os manipuladores de alimentos devem usar o 
uniforme somente na área de pré preparo e 
preparo dos alimentos.  

(C) os manipuladores de alimentos devem retirar 
brincos, pulseiras, anéis, colares, relógio, 
podendo usar somente alianças e maquia-
gem leves. 

(D) os manipuladores de alimentos não são su-
bordinados a nutricionista.  

 A organização e higiene do ambiente de trabalho 43.
pode evitar a contaminação cruzada, sendo ape-
nas uma alternativa, é correto afirmar que  

(A) a l impeza do ambiente é importante para 
prevenir e controlar baratas, ratos e outras 
pragas.  

(B) os venenos devem ser aplicados pelos mani-
puladores de alimentos.  

(C) os produtos de l impeza devem ser guardados 
juntos aos alimentos perecíveis para estarem 
sempre facilmente acessíveis.  

(D) guardar utensíl ios l impos e usados no mes-
mo compartimento.  

 As matérias-primas, os ingredientes e as embala-44.
gens devem ser armazenados em local l impo e 
organizado, de forma a garantir proteção contra 
contaminantes. Sobre o armazenamento dos al i -
mentos, é correto afirmar que:  

(A) os alimentos não perecíveis, como óleos e 
extrato de tomate, podem ser armazenados 
diretamente no chão.  

(B) os alimentos não precisam   estar identif ica-
dos e ser separados por gêneros  

(C) a data de validade dos alimentos deve ser 
observada com atenção, uti l izando-se primei-
ramente os que estão com a data de venc i-
mento mais próxima.  

(D) materiais de l impeza, objetos de uso pessoal 
e outros utensíl ios deverão ser guardados no 
mesmo local dos alimentos, desde que em 
prateleiras separadas.  

 O congelamento é uma maneira eficaz de conse r-45.
vação dos alimentos. Sobre o assunto, é correto 
afirmar que:  

(A) Produtos in natura (crus), sempre que possí-
vel, devem ser guardados em equipamentos 
de refrigeração distintos.  

(B) Carnes cruas ou cozidas, inclusive pesca-
dos, sobremesas e outros produtos podem 
permanecer congelados por 6 meses  

(C) Alimentos descongelados podem ser nova-
mente congelados.  

(D) Produtos processados e/ou cozidos, prontos 
para consumo, não precisam de controle de 
temperatura.  

 Sobre a higienização das mãos, é correto afirmar 46.
que 

(A) os manipuladores devem lavar cuidadosa-
mente as mãos ao chegar ao trabalho, antes 
e após manipular alimentos, após qualquer 
interrupção do serviço, após tocar materiais 
contaminados, após usar os sanitários e 
sempre que se fizer necessário.  

(B) os manipuladores não precisam lavar as 
mãos todas as vezes que interromper um 
serviço e começar outro  

(C) a higienização de mãos não tem a função de 
remover sujidades, prevenir e reduzir a con-
taminação dos alimentos que causam as do-
enças transmitidas por alimentos  

(D) não é indicado passar álcool 70%, nas mãos 
e antebraço após a lavagem das mãos.  

 Em relação ao descongelamento dos alimentos, 47.
analise os itens que se seguem e assinale a a l-
ternativa correta.  

I. Descongelar os alimentos na geladeira, em tem-
peratura inferior a 5°C;  

II. Se necessário pode se descongelar os alimentos 
em forno de convecção ou micro-ondas; 

III. Descongelar os alimentos dentro de um recipiente 
com água morna.  

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

 Em relação a higiene e organização do local de 48.
trabalho (cozinha), é correto afirmar que 

(A) os utensíl ios sejam cuidadosamente enxa-
guados, de forma que não permaneçam res í-
duos da esponja.  

(B) é permitido o uso de panos convencionais 
para a l impeza de móveis, bancadas, utens í-
l ios, equipamentos, secagem de mãos.  

(C) não é necessário lavar o fogão todos os dias 
com água e sabão 

(D) não é proibido ter animais domésticos no lo-
cal de trabalho 
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 Sobre as práticas preventivas para o controle das 49.
pragas analise os itens que se seguem e assinale 
a alternativa correta  

I. Evite buracos e fendas nas portas, nas janelas , 
no teto, pisos, paredes e entre os azulejos. Feche 
todas as aberturas para o ambiente externo uti l i-
zando telas mil imétricas nas janelas e nos exau s-
tores, proteção nos rodapés das portas, vedação 
nas aberturas de vãos de telhado e proteção nos 
ralos e grelhas. 

II. Caixas de papelão podem permanecer nas áreas 
de processamento assim que estiverem vazias.  

III. Não deve haver acúmulo de água no ambiente 
externo ou água parada em objetos e materiais 
em desuso, de forma a prevenir a proliferação de 
mosquitos e evitar a dengue. 

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

  Analise os itens que se seguem e assinale a a l-50.
ternativa correta.  

I. As verduras são alimentos com pouca durabil id a-
de, isso quer dizer que devem ser consumidas ra-
pidamente. 

II.  São exemplos de hortaliças verdes o brócolis, a 
rúcula e o espinafre.  

III. A cenoura e a abóbora são exemplos de hortal i-
ças. 

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

 



 

 

 


