CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

COZINHEIRA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA

d) As crianças correram porque estavam assustadas.

1) Sobre os verbos, assinale a alternativa que
apresenta o verbo SORRIR no infinitivo:
a) Sorrir;
b) Sorrindo;
c) Sorrido;
d) Sorriu.

7) Assinale a alternativa que apresenta uma
palavra formada por derivação prefixal:
a) Passatempo;
b) Felizmente;
c) Entristecer;
d) Infeliz.

2) Assinale a alternativa que apresenta o verbo
conjugado na forma nominal chamada de
particípio:
a) Preferiu;
b) Feito;
c) Falava;
d) Escrevera.

8) Marque a opção que apresenta um exemplo de
palavra
formada
por
composição
por
aglutinação:
a) Beija-flor;
b) Vinagre;
c) Emudecer;
d) Casebre.

3) Leia com atenção e marque a alternativa que
possui a palavra acentuada por ser paroxítona:
a) Sílaba;
b) Lâmpada;
c) Sofá;
d) Amável.

9) A classe de palavras
caracterizar os substantivos é:
a) Preposição;
b) Artigo;
c) Adjetivo;
d) Pronome.

4) Analise as afirmativas a seguir e, depois,
marque V para as sentenças verdadeiras e F para
as falsas:
(
) A palavra “parede” não deve ser
acentuada, pois é paroxítona terminada em “e”.
(
) A palavra “música” deve ser acentuada,
pois é oxítona terminada em “a”.
(
) A palavra “computador” não deve ser
acentuada por ser paroxítona terminada em “r”.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
ordem correta:
a) V – V - V;
b) F - F – F;
c) V – F – F;
d) F – V – F.

10) Sobre a pontuação, analise as afirmações a
seguir:
I- É utilizado nas abreviações.
II- É utilizado para introduzir as falas das
personagens.
III- É utilizado em frases interrogativas diretas.
(
) Travessão.
(
) Ponto final.
(
) Ponto de interrogação.

5) Marque a alternativa em que o termo
sublinhado é um substantivo:
a) Eduarda aniversaria no mês de setembro;
b) Gabriela e Leonardo jogam futebol juntos;
c) O casaco do tenista é branco;
d) As compras foram feitas na sexta-feira.
6) Marque a alternativa em que a palavra
sublinhada é uma conjunção:
a) Não irei à aula, pois estou enferma;
b) O jantar de hoje foi muito especial;
c) A prova ocorrerá no mês de outubro;

conhecida

por

Agora, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:
a) I – III – II;
b) III – II – I;
c) II – I – III;
d) I – II – III.
MATEMÁTICA
11) A garagem de uma casa possui 4,7 metros de
comprimento e 3,20 metros de largura. A área
desta garagem é:
a) 7,90 m2;
b) 12,70 m2;
c) 15,04 m2;
d) 15,40 m2.

12) O administrador de uma feira faz um
levantamento de dados, e percebe que 5% das
frutas estragam antes mesmo de ser revendidas
aos seus clientes. Sendo que a feira adquire uma
tonelada de frutas semanalmente, a quantidade
de frutas que não podem ser revendidas é:
a) 5 kg;
b) 50 kg;
c) 100 kg;
d) 500 kg.
13) Ao distribuir uma garrafa de 2 litros de
refrigerante em copos com capacidade de 125 ml,
uma dona de casa irá conseguir encher:
a) 5 copos;
b) 8 copos;
c) 10 copos;
d) 16 copos.
14) Marcelo vai ao supermercado e compra 6
pacotes de macarrão instantâneo que custam R$
0,89 cada. Ao chegar ao caixa, Marcelo paga a
sua compra com uma nota de R$ 10,00, o troco
que Marcelo deve receber é:
a) R$ 3,66;
b) R$ 4,66;
c) R$ 5,34;
d) R$ 6,34.
15) O consumo médio de um automóvel é de 1
litro de combustível para 14 km rodados. Ao
realizar uma viajem de 448 km o motorista deste
automóvel gastou R$ 85,76 em combustível, o
preço pago por 1 litro de combustível por este
motorista foi:
a) R$ 2,68;
b) R$ 2,73;
c) R$ 2,93;
d) R$ 3,02.
LEGISLAÇÃO
16) Conforme o Art. 24 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009_____________ é a
investidura do Servidor efetivo em cargo de
atribuições, responsabilidades, habilitação e nível

de escolaridade compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna:
a) Remoção;
b) Recondução;
c) Reversão;
d) Readaptação.
17) Conforme o Art. 14 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 _______ é a aceitação
expressa
das
atribuições,
deveres
e
responsabilidades inerentes ao cargo público,
com o compromisso de bem servir, formalizada
com a assinatura de termo pela autoridade
competente e pelo nomeado. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna:
a) Posse;
b) Nomeação;
c) Investidura;
d) Aceite.
18) Conforme o Art. 89 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 o adicional por tempo de
serviço é devido à razão de cinco por cento a
cada:
a) dois anos;
b) três anos;
c) quatro anos;
d) cinco anos.
19) Conforme o Art. 20 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público adquire estabilidade:
a) imediatamente após nomeação;
b) após um ano de efetivo exercício;
c) após três anos de efetivo exercício;
d) após cinco anos de efetivo exercício.
20) Conforme o Art. 77 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 constituem indenizações
ao servidor, exceto:
a) diárias;
b) transporte;
c) ajuda de custo;
d) prêmio assiduidade.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Assinale a alternativa que corresponde a um
tempero ácido:

a) Gengibre;
b) Vinagre;
c) Canela;
d) Coentro.
22) Qual o objetivo principal da pirâmide
alimentar:
a) Mostrar-nos que uma alimentação saudável deve
ser variada e moderada;
b) Promover o emagrecimento;
c) Mostrar o que não devemos comer;
d) Evitar doenças.
23) Na alimentação infantil, os alimentos
construtores são mais importantes, são eles:
a) Bolachas e doces;
b) Verduras e legumes;
c) Frituras, arroz e pães;
d) Carnes, ovos, leite e derivados.
24) Assinale a alternativa que não corresponde às
características do peixe para o seu preparo:
a) Carne resistente à pressão digital;
b) As escamas são brilhantes e soltam facilmente;
c) A coloração da pele é variada e brilhante;
d) Os olhos são brilhantes e vivos.
25) Sobre as recomendações para o pré-preparo e
preparação dos alimentos, é incorreto afirmar:
a) Higienizar as mãos antes de tocar em qualquer
alimento, durante as diferentes etapas do processo e
a cada mudança de tarefa de manipulação;
b) Área do pré-preparo bem higienizada;
c) Não é obrigatório utilizar toucas, luvas e sapatos
fechados;
d) Utilizar utensílios adequados na manipulação do
alimento e, somente em último caso, tocar os
alimentos com as mãos.
26) Ao serem entregues para o seu devido
armazenamento, os alimentos devem estar,
exceto:
a) Com a embalagem limpa e inteira;
b) Dentro do prazo de validade;
c) Com a embalagem violada;
d) Com a temperatura correta.
27) É correto afirmar que 4 copos (americanos)
de qualquer líquido, equivalem à:
a) 2 litros (2.000 ml);
b) 1 litro (1.000 ml);
c) 4 litros (4.000 ml);

d) ½ litro (500 ml).
28) Qual a temperatura ideal para o uso do óleo:
a) 50°C;
b) 120°C;
c) 180°C;
d) 90°C.
29) Assinale a alternativa que corresponde as
atribuições da merendeira:
a) Fazer o cardápio do mês;
b) Cuidar da limpeza e manutenção do material e
locais destinados à preparação, estocagem e
distribuição;
c) Servir os alimentos em qualquer temperatura;
d) Preparar o alimento de acordo com o seu
conhecimento e não seguir a receita.
30) Para prevenir o escurecimento das maçãs,
pêssegos e peras é correto afirmar:
a) Jogue-as numa solução de água salgada e vinagre;
b) Descasque-as debaixo de água corrente;
c) Jogue-as numa solução de água sanitária;
d) Não é possível evitar o escurecimento.
31) Os microrganismos patogênicos podem
causar doenças alimentares, que são chamadas
de:
a) DTA;
b) DST;
c) DDA;
d) DTS.
32) O conjunto de procedimentos que visam
impedir a introdução de germes patogênicos em
determinado organismo, ambiente e objetos. É o
cuidado com a limpeza e higiene de tudo que nos
cerca. Estamos falando de:
a) Dedetização da cozinha;
b) Assepsia;
c) Incineração;
d) Reciclagem.
33) Para controlar uma hemorragia externa de
um ferimento você deve:
a) Costurar o ferimento;
b) Colocar vinagre ou álcool sobre o ferimento;
c) Fazer uma compressão no local do ferimento com
gaze ou pano limpo;
d) Colar um esparadrapo.

34) A sigla que corresponde ao gás de cozinha é:
a) GLP;
b) GCC;
c) GNV;
d) GNP.
35) Os Principais erros ou práticas diárias que
geram contaminações alimentares são, exceto:
a) Preparação de alimentos muito tempo antes do
consumo;
b) Alimentos prontos deixados por muito tempo em
temperatura ambiente;
c) Cozimento insuficiente;
d) Descongelamento dos alimentos dentro da
geladeira.
36) São boas práticas de higiene pessoal no
processo de manipulação dos alimentos, exceto:
a) Conservar as unhas curtas e limpas;
b) Conservar a roupa limpa;
c) Enxugar as mãos e/ou rosto com panos de prato,
desde que estes estejam limpos;
d) Não assoar o nariz, não espirrar ou tossir sobre os
alimentos.
37) São considerados
exceto:
a) Carnes;
b) Geléias;
c) Peixes;
d) Verduras.

alimentos

Perecíveis,

38) São considerados alimentos não perecíveis:
a) Legumes;
b) Grãos em geral;
c) Ovos;
d) Queijo fresco.
39) São considerados alimentos que devem ser,
prioritariamente, congelados, exceto:
a) Frango;
b) Peixe;
c) Queijo;
d) Carne.
40) São considerados EPIs, exceto:
a) Máscara;
b) Aventais;
c) Luvas;
d) Extintor de incêndio.
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OBSERVAÇÕES:
NO DIA 29/09/2014 SERÁ PUBLICADO O
GABARITO PROVISÓRIO E AS PROVAS NO
SITE www.infinityprovas.com.br
O PRAZO DE RECURSOS CONTRA QUESTÕES
E GABARITO DAS PROVAS SERÁ OS DIAS
30/09, 1º E 02/10/2014 DIRETAMENTE NO SITE
www.infinityprovas.com.br

