COZINHEIRA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01- ___________ são procedimentos que devem ser
adotados por serviços de alimentação a fim de garantir
a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos
alimentos com a legislação sanitária.
a) Desinfecção
b) Boas Práticas
c) Higienização
d) Limpeza
___________________________________________
02- Analise as afirmativas:
I- As instalações sanitárias e os vestiários não devem
se comunicar diretamente com a área de preparação e
armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo
ser mantidos organizados e em adequado estado de
conservação. As portas externas devem ser dotadas de
fechamento automático.
II- As instalações físicas como piso, parede e teto
devem possuir revestimento liso, impermeável e
lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados,
livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos,
infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros e
não devem transmitir contaminantes aos alimentos.
III- As instalações devem ser abastecidas de água
corrente e dispor de conexões com rede de esgoto ou
fossa séptica. Quando presentes, os ralos devem ser
sifonados e as grelhas devem possuir dispositivo que
permitam seu fechamento.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Todas.
b) Apenas I e III.
c) Apenas a III.
d) Apenas I e II.
__________________________________________
03- Assinale a alternativa incorreta:
a) O uniforme do manipulador de alimentos pode servir
de transporte de microorganismos patogênicos para o
interior da área de manipulação dos alimentos,
contaminando-os. Por isso, o mesmo deve ser usado
somente na área de preparo dos alimentos.
b) Os adornos pessoais acumulam sujeira e
microorganismos, além de poderem cair nos alimentos.
É imprescindível a retirada de brincos, pulseiras, anéis,
aliança, colares, relógio e maquiagem.
c) Os visitantes das áreas de preparo de alimentos não
necessitam cumprir as mesmas regras de higiene dos
manipuladores, já que não representam perigo de
contaminação aos alimentos.
d) Como a grande quantidade de microorganismos
patogênicos é encontrada na boca, no nariz e nos
ouvidos, fumar, tossir, espirrar, cantar, assoviar ou até
falar demais podem contaminar os alimentos.
___________________________________________

04- Em relação à higienização de instalações,
equipamentos, móveis e utensílios, analise as
alternativas abaixo e assinale “V” se for verdadeira e “F
se for falsa. Após analise a alternativa que contém a
sequência correta.
( ) As instalações, os equipamentos, os móveis e os
utensílios devem ser mantidos em condições higiênicosanitárias apropriadas. As operações de higienização
devem
ser
realizadas
por
funcionários
comprovadamente capacitados e com frequência que
garanta a manutenção dessas condições e minimize o
risco de contaminação do alimento.
( ) As caixas de gordura devem ser diariamente limpas.
( ) As operações de limpeza e, se for o caso, de
desinfecção das instalações e equipamentos, quando
não forem realizadas rotineiramente, devem ser
registradas.
( ) A área de preparação do alimento deve ser
higienizada quantas vezes forem necessárias e
imediatamente após o término do trabalho.
( ) Substâncias odorizantes e ou desodorantes em
quaisquer das suas formas podem ser utilizadas nas
áreas de preparação e armazenamento dos alimentos.
a) V – V – V – V – V
b) F – V – V – V – F
c) F – F – V – V – F
d) V – F – V – V – F
__________________________________________
05- As mãos são áreas de higiene pessoal que se deve
ter maior cuidado. Durante a rotina de trabalho de um
manipulador de alimentos, as mãos devem ser lavadas
em qual (ais) momento (s)?
I - Depois de usar o banheiro.
II - Entre a manipulação de alimentos crus e cozidos.
III Ao entrar na área de preparação dos alimentos e
antes de usar equipamentos ou manipular qualquer tipo
de produto alimentício.
IV - Depois de manipular lixo ou restos de alimentos.
Quais estão corretas:
a) Apenas I e III.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas I, II e IV.
d) Todas.
___________________________________________
06- Para os alimentos que forem submetidos à fritura,
além dos controles estabelecidos para um tratamento
térmico, deve-se instituir medidas que garantam que o
óleo e a gordura utilizados não constituam uma fonte
de contaminação química do alimento preparado. Os
óleos e gorduras utilizados devem ser aquecidos a
temperaturas não superiores a ________________,
sendo substituídos imediatamente sempre que houver
alteração evidente das características físico-químicas
ou sensoriais, tais como aroma e sabor, e formação
intensa de espuma e fumaça.
a) 90ºC (noventa graus Celsius)
b) 120ºC (cento e vinte graus Celsius)
c) 180ºC (cento e oitenta graus Celsius)
d) 220ºC (duzentos e vinte graus Celsius)
___________________________________________
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07- Analise as afirmativas:
I- A temperatura das matérias-primas e ingredientes
que necessitem de condições especiais de
conservação deve ser verificada nas etapas de
recepção e de armazenamento.
II- Os lotes das matérias-primas, dos ingredientes ou
das embalagens reprovados ou com prazos de validade
vencidos devem ser imediatamente devolvidos ao
fornecedor e, na impossibilidade, devem ser
devidamente
identificados
e
armazenados
separadamente.
III- As matérias-primas, os ingredientes e as
embalagens devem ser armazenados em local limpo e
organizado, de forma a garantir proteção contra
contaminantes,
devem
estar
adequadamente
acondicionados e identificados, sendo que sua
utilização deve respeitar o prazo de validade.
IV- Para os alimentos dispensados da obrigatoriedade
da indicação do prazo de validade, não há necessidade
de ser observada a ordem de entrada dos mesmos.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Todas.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas a III.
d) Apenas II, III e IV.
__________________________________________
08- No que diz respeito ao Abastecimento de Água,
analise as assertivas:
I- Deve ser utilizada somente água potável para
manipulação de alimentos. Quando utilizada solução
alternativa de abastecimento de água, a potabilidade
deve ser atestada semestralmente mediante laudos
laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências
previstas em legislação específica.
II- O gelo para utilização em alimentos deve ser
fabricado a partir de água potável, mantido em
condição
higiênico-sanitária
que
evite
sua
contaminação.
III- O vapor, quando utilizado em contato direto com
alimentos ou com superfícies que entrem em contato
com alimentos, deve ser produzido a partir de água
potável e não pode representar fonte de contaminação.
IV- O reservatório de água deve ser higienizado, em um
intervalo máximo de seis meses, devendo ser mantidos
registros da operação.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Todas.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas a III.
d) Apenas II e IV.
__________________________________________
09- O prazo máximo de consumo do alimento
preparado e conservado sob refrigeração a
temperatura de 4ºC (quatro graus Celsius), ou inferior,
deve ser de:
a) 3 (três) dias.
b) 5 (cinco) dias.
c) 8 (oito) dias.
d) 10 (dez) dias.
___________________________________________

10- As boas práticas de higiene pessoal merecem
atenção especial no processo de manipulação dos
alimentos, pois muitos microrganismos habitam o
nosso corpo. Alguns procedimentos são fundamentais:
I - Conservar as unhas curtas e limpas.
II - Cabelos presos e cobertos com redes ou toucas.
III - Não usar anéis, pulseiras, relógios ou outros
adornos durante o preparo dos alimentos.
IV- Enxugar as mãos e/ou rosto com panos de prato.
Analisando as afirmativas acima podemos concluir que
a única alternativa incorreta é a:
a) I
b) II
c) III
d) IV
PORTUGUÊS
Um saco plástico com água realmente afasta
moscas?
Afasta sim. Na verdade, um saco cheio de água
funciona como um excelente repelente não apenas
para moscas, mas contra qualquer inseto que voe. Isso
acontece porque os bichinhos percebem o objeto como
se ele fosse um espelho e mudam a trajetória de seu
voo. Ao entrar em um lugar qualquer e topar com o saco
cheio de água, a mosca vê sua imagem refletida no
líquido. Aí, por instinto ou mesmo por susto, ela para e
sai do ambiente. [...] A comprovação científica desse
antigo hábito popular surgiu quando alguns
pesquisadores da USP notaram o costume de bares e
restaurantes usarem o tal saco d’água para afugentar
os insetos. Intrigados, eles decidiram fazer vários testes
com a mosca doméstica (Musca domestica) para
comprovar se havia ou não fundamento naquela
prática. Não deu outra: depois de uma série de
medições, os cientistas publicaram trabalhos em
revistas acadêmicas especializadas validando a receita
do povão, cerca de seis anos atrás.
(Mundo Estranho, nº 21. Editora Abril)

___________________________________________
As questões a seguir referem-se ao texto acima:
11-Qual palavra tem o mesmo número de fonemas de
“bichinhos”?
a) afasta
b) objeto
c) popular
d) hábito
__________________________________________
12- Dadas as palavras:
1 – es – pe – cia – li – za - dos
2 – re – cei - ta
3 – ci – en – tí – fi – ca
4 – de – po - is
Constatamos que a separação silábica está correta:
a) apenas na nº 1 e nº 2
b) apenas na nº 2 e nº 3
c) apenas na nº 3 e nº 4
d) apenas na nº 1 e nº 4
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13- Quanto ao número de sílabas, é incorreto afirmar
que:
a) “excelente” e “trajetória” são polissílabas.
b) “cheio” e “água” são dissílabas.
c) “qualquer” e “espelho” são trissílabas.
d) “um” e “com” são monossílabas.
___________________________________________
14- Leia as afirmativas a seguir e coloque V para as
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Nas palavras “funciona” e “voo” há hiato.
( ) Nas palavras “água” e “vários” há ditongo crescente.
( ) Na palavra “outra” há ditongo decrescente.
( ) Na palavra “cheio” há tritongo.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V – V – V – F
b) F – F – F – V
c) V – F – V – V
d) F – V – F – V
___________________________________________
15- Assinale a alternativa em que ocorre ERRO na
classificação das palavras quanto à posição da sílaba
tônica:
a) As palavras “afasta” e “inseto” são paroxítonas.
b) As palavras “hábito” e “científica” são
proparoxítonas.
c) As palavras “alguns” e “surgiu” são oxítonas.
d) As palavras “vê” e “aí” são monossílabas tônicas.
___________________________________________
16- O plural do substantivo “mosca” é “moscas”.
Também está correto o plural em:
a) alemão – alemãos
b) cidadão – cidadães
c) casarão – casarões
d) escrivão – escrivões
___________________________________________
17- Quanto ao gênero do substantivo, a palavra
“cientistas” classifica-se em:
a) biforme
b) sobrecomum
c) epiceno
d) comum de dois gêneros
___________________________________________
18- Em “...cerca de seis anos atrás”, o ordinal
correspondente ao algarismo em destaque é “sexto”.
Também está correto o ordinal na alternativa:
a) 50º - quingentésimo
b) 80º - octogésimo
c) 90º - nongentésimo
d) 60º - seiscentésimo
___________________________________________

19- Considerando as formas verbais destacadas nas
três frases abaixo, a opção com a correta classificação
de
tempos
e
modos
é,
respectivamente:
1 – “...um saco cheio de água funciona como um
excelente repelente...”
2 – “A comprovação científica desse antigo hábito
popular surgiu quando...”
3 – “...os cientistas publicaram trabalhos...”
a) pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do
indicativo, futuro do presente do indicativo.
b) presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo,
pretérito perfeito do indicativo.
c) presente do subjuntivo, pretérito perfeito do
indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo.
d) pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do
indicativo, futuro do presente do indicativo.
___________________________________________
20- Em “...um saco cheio de água funciona...”, as
palavras são, na sequência:
a) numeral, substantivo, adjetivo, advérbio, substantivo,
verbo
b) numeral, substantivo, advérbio, preposição,
advérbio, verbo
c) artigo, substantivo, adjetivo, preposição, substantivo,
verbo
d) pronome, substantivo, adjetivo, artigo, substantivo,
advérbio
MATEMÁTICA
21- João aplicou R$ 7.500,00 durante 5 meses em uma
aplicação a juros simples com uma taxa de 9% ao mês.
Qual o valor recebido por João ao final desta aplicação?
a) R$ 3.375,00
b) R$ 12.162,00
c) R$ 10.875,00
d) R$ 11.010,05
___________________________________________
22- Determine quantos metros de cerca serão
necessários para isolar uma área de terra em formato
retangular de dimensões 143m por 98m.
a) 725m
b) 295m
c) 509m
d) 482m
___________________________________________
23- O triplo de um número adicionado ao seu dobro
resulta em 585. Qual é o número?
a) 112
b) 120
c) 115
d) 117
___________________________________________
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24- Martina é uma doceira de mão cheia. Na última
semana recebeu uma encomenda de doces para um
casamento. Sabendo que com 5kg de açúcar ela
produz 250 doces de 60g cada, determine quanto
açúcar ela deverá adquirir para produzir 48kg de
doces?
a) 16kg
b) 11kg
c) 21kg
d) 18kg
___________________________________________
25- Joana comprou uma motocicleta e como vai pagar
à vista, terá um desconto de 22%. Determine o valor
pago pela mesma, sabendo que o valor original era de
R$ 9.500,00?
a) R$ 7.410,00
b) R$ 2.090,00
c) R$ 8.102,00
d) R$ 7.890,00

____________________________________________
26- Manuela ganhou um livro e ficou muito
entusiasmada para sua leitura. Sabendo que no
primeiro dia ela leu ¼, correspondente a 188 páginas,
determine quantas páginas o livro possui.
a) 567
b) 752
c) 632
d) 898
___________________________________________
27- Qual a área de um losango que possui diagonal
maior medindo 21 cm e diagonal menor medindo 12
cm?
a) 126cm²
b) 215cm²
c) 145cm²
d) 98cm²
___________________________________________
28- Jonatan usou apenas notas de R$ 5,00 e de R$
2,00 para fazer um pagamento de R$ 246,00. Quantas
notas de R$ 2,00 ele usou, sabendo que no total foram
69 notas?
a) 39
b) 36
c) 30
d) 33
___________________________________________
29- Rose aplicou em regime de juros simples R$
32.400,00 por um semestre a taxa mensal de juros de
1,8%. Nessas condições determine o rendimento no
final do período.
a) R$ 3.499,20
b) R$ 4.658,20
c) R$ 5.987,36
d) R$ 2.690,00
___________________________________________

30- Ana foi com a mãe ao circo. Sabendo que o
espetáculo iniciava as 15h15min e tinha duração de
1h50min, determine o horário que o espetáculo
terminou.
a) 17h20min
b) 16h15min
c) 17h05min
d) 16h45min
LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS
Segundo a Lei Municipal nº 3.004/2009 - Dispõe
sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos
do município de Guaporé, responda as questões nº
31 a 34.
31- Analise as afirmativas:
I- Para os efeitos da Lei Municipal nº 3.004/2009,
Servidor Público é a pessoa legalmente investida em
cargo público.
II- Cargo público é o criado em Lei, em número certo,
com denominação própria, remunerado pelos cofres
municipais, ao qual corresponde um conjunto de
atribuições e responsabilidades cometidas a Servidor
Público.
III- A investidura em cargo do Magistério Municipal será
por concurso de provas e títulos.
IV- Somente poderão ser criados cargos de provimento
efetivos para atender encargos de direção, chefia ou
assessoramento.
Analisando as afirmativas acima podemos concluir que
a única alternativa incorreta é a:
a) I
b) II
c) III
d) IV
___________________________________________
32- Analise a sentença abaixo:
O prazo de validade do concurso será de até três anos,
prorrogável uma vez, por igual prazo. (1ª parte).
Exercício é o desempenho das atribuições do cargo
pelo Servidor. (2ª parte). São formas de provimento dos
cargos públicos nomeação, recondução, readaptação,
reversão, reintegração e aproveitamento. (3ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª e 3ª parte.
d) Totalmente correta.
___________________________________________
33- O serviço extraordinário será remunerado por hora
que exceda à jornada normal de trabalho, com
acréscimo de __________________ por cento em
relação à remuneração da hora normal e com
acréscimo de _______ por cento nos domingos e
feriados.
a) vinte e cinco - cinquenta
b) quarenta - oitenta
c) cinquenta - cem
d) oitenta - sessenta
___________________________________________
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34- O serviço noturno prestado em horário
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia
e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora
acrescido de _____________sobre o valor-hora diurno.
a) 20% (vinte por cento)
b) 30% (trinta por cento)
c) 50% (cinquenta por cento)
d) 100% (cem por cento)
__________________________________________
Segundo a Lei Orgânica do Município de Guaporé e
suas emendas, responda as questões nº 35 e 36.
35- Analise as afirmativas:
I- A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria
de cidade, enquanto a sede do Distrito tem a categoria
de vila.
II- São símbolos do Município a Bandeira, o Hino e o
Brasão, representativos de sua cultura e história.
III- A data oficial do Município é o dia 11 de dezembro.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Todas.
b) Apenas I e III.
c) Apenas a III.
d) Apenas I e II.
__________________________________________

38- Os procedimentos previstos na Lei Federal nº
12.527/2011: Regula o acesso a informações destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em
conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com quais diretrizes?
I- observância da publicidade como preceito geral e do
sigilo como exceção;
II- divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
III- utilização de meios de comunicação viabilizados
pela tecnologia da informação;
IV- fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na administração pública;
V- desenvolvimento do controle social da administração
pública.
Quais estão corretas?
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas II, IV e V.
c) Apenas II, III e IV.
d) Todas.
__________________________________________
39 - “_____________: Aversão aos estrangeiros ou
ao que vem do estrangeiro, ao que é estranho ou
menos comum.”
Qual das alternativas abaixo
preenche corretamente a lacuna? (Dicionário do
Aurélio)

36- É de competência exclusiva da Câmara Municipal
de Vereadores, entre outras, as seguintes atribuições,
EXCETO:
a) Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas do
Estado, a fiscalização financeira, orçamentária e
operacional e patrimonial do Município, e julgar as
contas do Prefeito Municipal.
b) Autorizar o Prefeito Municipal a se ausentar do
Município, quando a ausência exceder a quinze dias,
do Estado por dez dias e do País por qualquer tempo.
c) Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração direta, indireta
e fundacional.
d) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a
legislação vigente.
________________________________________

a) Xenofobia
b) Bullying
c) Racismo
d) Facismo
___________________________________________
40- Assinale a alternativa que compreende as cores da
reciclagem para o papel, vidro, metal e plástico?
a) verde, azul, vermelho e amarelo
b) azul, verde, amarelo e vermelho
c) vermelho, amarelo, verde e azul
d) azul, amarelo, verde e vermelho
___________________________________________

Segundo a Constituição Federal de 1988, com as
alterações introduzidas por suas Emendas
Constitucionais, responda a questão nº 37.
37- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
I- garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os
que percebem remuneração variável;
II- remuneração do trabalho noturno superior à do
diurno;
III- repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos;
IV- aposentadoria.
Quais estão corretas?
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas II e IV.
c) Apenas II, III e IV.
d) Todas.
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