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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

(Eso no es Todo. Quino. Argentina, 2017 p.84) 

01- Por que as pessoas estão com a expressão facial retratada 

no texto? 

 

A. Porque estranham como ele está vestido. 

B. Porque não entendem o motivo dele ter chegado tão 

tarde. 

C. Porque ele acha que a folha é o ingresso. 

D. Porque ele é de outra classe social. 

E. Porque ele é o único que não trouxe casaco. 

 

02- O que demonstra a reação dos presentes ao que veem? 

 

A. Medo 

B. Surpresa 

C. Saudade  

D. Pesar  

E. Humor 

 

03- O que sugere o último quadrinho? 

 

A. Que o personagem não vai entrar no local. 

B. Que o personagem foi o último a chegar. 

C. Que o personagem não havia sido convidado. 

D. Que o personagem saiu. 

E. Que o personagem fica nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o tema “Compadrio – São João Dormiu” a Lumiar, do 

Pina, Zona Sul do Recife, foi a vencedora da 35º edição do 

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas. O resultado, 

divulgado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de 

Cultura e da Fundação de Cultura Cidade, consagrou o grupo 

que na edição de 2018 também foi campeão. Os integrantes 

receberão o prêmio de R$ 13 mil + R$ 3 mil pela classificação 

nas eliminatórias – valor que será concedido a todas as 12 

finalistas. 

O júri, responsável pelas notas, foi composto por 18 jurados, 

sendo três para cada critério avaliado: casamento, marcador, 

coreografia, figurino, trilha sonora e desenvolvimento do tema.  
(https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/sao-joao-2019/2019/07/01/ 
NWS,109294,70,1457,NOTICIAS,2190-LUMIAR-BICAMPEA-CONCURSO-

QUADRILHAS-JUNINAS-RECIFE.aspx 

 

04- Quais palavras, retiradas do texto, são acentuadas pela 

mesma regra? 

 

A. Também – prêmio 

B. Campeã – júri 

C. Eliminatórias – critério 

D. Responsável – três  

E. Será – júri 

 

05- No trecho: “Os integrantes receberão o prêmio”, o verbo: 

 

A. Expressa a ideia de uma ação concluída. 

B. Expressa uma ação que está ocorrendo no momento da 

fala. 

C. Expressa uma ação que ainda vai ocorrer. 

D. Expressa uma ação contínua. 

E. Expressa uma ação incerta. 

 

A maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de 

produzir riqueza, produz ricos. Mas ricos sem riqueza. Na 

realidade, melhor seria chamá-los não de ricos mas de 

endinheirados. Rico é quem possui meios de produção. Rico é 

quem gera dinheiro e dá emprego. Endinheirado é quem 

simplesmente tem dinheiro. Ou que pensa que tem. Porque, na 

realidade, o dinheiro é que o tem a ele.  
(COUTO, Mia. Moçambique-Jornal "Savana", 13 de Dezembro de 2003) 

 

06- Em “melhor seria chamá-los não de ricos”, o autor sugere 

que os ricos, na verdade são: 

 

A. Pessoas que apenas possuem dinheiro. 

B. Pessoas pobres. 

C. Pessoas sem dinheiro, pois não possuem meios de 

produção. 

D. Pessoas pobres que que dão empregos. 

E. Pessoas que produzem ricos. 

 

07- “Porque, na realidade, o dinheiro é que o tem a ele.” 

O período destacado introduz no texto uma relação de: 

 

A. Adversidade 

B. Conformidade 

C. Conclusão 

D. Alternância 

E. Concessão 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/sao-joao-2019/2019/07/01/
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A verdade é esta: são demasiado pobres os nossos «ricos». 

Aquilo que _____, não ______. É produto de roubo e de 

negociatas. Não podem, porém, estes nossos endinheirados 

______em tranquilidade de tudo quanto ______. Vivem na 

obsessão de poderem ser roubados. Necessitavam de forças 

policiais à altura. Necessitavam de uma ordem social em que 

______ poucas razões para a criminalidade. 
 

(COUTO, Mia. Moçambique-Jornal "Savana", 13 de Dezembro de 2003) 

 

08- Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas 

do texto: 

 

A. Têm – detêm – usufluir – roubaram – houvessem  

B. Tem – detém – usufluir – roubarão – houvessem 

C. Têm – detêm – usufluir – roubaram – houvesse  

D. Tem – detém – usufruir – roubaram – houvesse  

E. Têm – detêm – usufruir – roubaram – houvesse  

 

09- Qual das alternativas abaixo contém a variação correta de 

grau do adjetivo. 

 

A. Ser endinheirado é mais mau que bom. 

B. O dinheiro é mais grande para os ricos. 

C. O rico é tão pobre mais que o endinheirado. 

D. Nações pobres são piores ricas. 

E. O dinheiro menor é mais grande nas nações ricas. 

 

10- Em qual das alternativas o sinal indicativo foi omitido da 

frase erradamente? 

 

A. Filipinas declararam alerta nacional devido a surto de 

dengue. 

B. Inverno requer cuidados contra a dengue. 

C. Mortes por dengue em Campinas chegam a 25 mil. 

D. O combate a dengue começou em janeiro desse ano. 

E. O uso de um drone dá acesso aos locais com a 

dificuldade de acesso. 

 

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada 

E triste, e triste e fatigado eu vinha. 

Tinhas a alma de sonhos povoada, 

E a alma de sonhos povoada eu tinha... 

E paramos de súbito na estrada 

Da vida: longos anos, presa à minha 

A tua mão, a vista deslumbrada 

Tive da luz que teu olhar continha. 

Hoje, segues de novo... Na partida 

Nem o pranto os teus olhos umedece, 

Nem te comove a dor da despedida. 

E eu, solitário, volto a face, e tremo, 

Vendo o teu vulto que desaparece 

Na extrema curva do caminho extremo. 

(Poesias, Sarças de fogo, 1888.) 

 

11- Assinale a alternativa correta sobre a análise linguística: 

 

A. No verso 1, “fatigada” dá qualidade ao sujeito ‘tu’. 

B. Em “ Tive da luz que teu olhar continha”, ‘que’ refere-

se a ‘teu olhar’. 
C. ‘triste’ e ‘fatigado’ são sinônimos no texto. 

D. ‘súbito’ significa ‘rápido’, ‘veloz’. 

E. ‘umedece’ dá qualidade a ‘olhos’. 

 

12- São substantivos do mesmo gênero: 

 

A. Alma – sonhos 

B. Dor – face 

C. Vulto – curva 

D. Pranto - estrada 

E. Partida – caminho  

 

13- Em qual das alternativas abaixo, a concordância está 

correta? 

 

A. Mais de um milhão sofre queimaduras anualmente. 

B. Menos de dois alunos foi aprovado após a recuperação. 

C. Foi ele quem realizou a pesquisa. 

D. Foram eles que fez o trabalho em grupo. 

E. Qual de vocês me pagarão? 

 

A humanidade comunica-se pela internet - só no Brasil já são 

quase 80 milhões de usuários -, mas isso não significa que ela 

seja, como gostam de dizer, uma "mídia" que promove a 

convergência de todas as outras "mídias". Ela é capaz de 

fornecer ferramentas para que um conteúdo atinja grandes 

audiências de um só golpe, ao vivo, assim como permite que 

duas pessoas falem entre si, reservadamente. Acima disso, 

porém, ela abre outras portas, muitas outras. Pensá-la 

simplesmente pelo paradigma da comunicação é estreitá-la, 

amofiná-la - e, principalmente, ameaçar a liberdade que ela 

encerra.  

 

(Eugênio Bucci, jornalista, O Estado de S.Paulo 20 de outubro de 2011 | 

03h07) 
 

14- Em qual tempo verbal está a maioria dos verbos do trecho? 

 

A. Presente 

B. Pretérito 

C. Futuro 

D. Infinitivo 

E. Imperativo 

 

15- Assinale a alternativa que contém um trecho do texto que 

contém uma expressão empregada no sentido figurado: 

 

A. “A humanidade comunica-se pela internet” 

B. “Ela é capaz de fornecer ferramentas para que um 

conteúdo atinja grandes audiências de um só golpe, ao 

vivo” 

C. “assim como permite que duas pessoas falem entre si, 

reservadamente.” 

D. “Pensá-la simplesmente pelo paradigma da 

comunicação” 

E. “e, principalmente, ameaçar a liberdade que ela 

encerra” 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

 

FUNDAMENTAL II – 39 – COZINHEIRO; 40 – MERENDEIRA   
Página 3 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Com relação aos símbolos de produtos químicos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Representa risco ambiental 

 

 

 

 

B. Representa produto tóxico 

 

 

 

 

C. Representa produto irritante ou nocivo 

 

 

 

 

D. Representa produto inflamável 

 

 

 

 

E. Representa risco ambiental 

 

 

 

 

17- Com relação à conservação de alimentos e as características 

a serem consideradas, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Natureza solida do alimento. 

B. Tempo de conservação do alimento. 

C. Se o alimento é líquido. 

D. Se o alimento é pastoso. 

E. Nenhuma das alternativas.  

 

18- Em caso de vazamento de gás de cozinha, com presença de 

fogo, deve-se adotar a seguintes medidas, EXCETO: 

 

A. Chamar o corpo de bombeiros. 

B. Deitar o botijão para tirá-lo de dentro do ambiente. 

C. Se possível, fechar o registro de gás. 

D. Desligar o registro geral de energia. 

E. Afastar as pessoas da cozinha ou banheiro. 

 

19- Com relação à limpeza de geladeiras e freezers, assinala a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Antes de iniciar a limpeza de geladeiras e freezers deve 

desligar o aparelho da tomada e retirar todos os 

alimentos de dentro. Se os aparelhos tiverem acúmulo 

de gelo, deve-se esperar o descongelamento total. 

B. É interessante evitar sabão e detergentes na limpeza da 

parte interna de geladeiras e freezers, já que os 

alimentos podem absorver o cheiro de tais produtos. 

C. A geladeira deve secar completamente antes de ser 

religada. 

D. O primeiro passo da limpeza de um freezer, após a 

retirada dos alimentos e do descongelamento, é retirar a 

água resultante do gelo que estava formado. Já no 

momento de repor os produtos que estavam ali, a data 

de validade deve ser checada e todos os produtos terem 

suas embalagens higienizadas para então retornar ao 

interior do freezer. 

E. Esponjas de aço e produtos químicos que contenham 

álcool, amônia ou sejam abrasivos, ou ainda cheiros 

fortes, podem ser utilizados na limpeza sempre que 

necessário. 

 

20- Com relação ao preparo e acondicionamento dos alimentos 

e ingredientes, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Materiais e ingredientes que precisam ficar refrigerados 

podem ficar em temperatura ambiente não gerando 

risco de contaminação ou proliferação de 

microrganismos, independente de tempo. 

B. Pode existir contaminação cruzada de alimentos, isso 

pode acontecer quando um alimento contaminado 

entrar em contato com outro não contaminado. 

C. Materiais e ingredientes que precisam ser mantidos 

refrigerados só devem permanecer em temperatura 

ambiente o tempo necessário para o preparo. 

D. Pode existir contaminação cruzada de alimentos, isso 

pode acontecer por meio de contato da mão ou 

utensílios de cozinha que tiveram contato com o 

alimento contaminado e depois com o não 

contaminado. 

E. Contaminação cruzada é quando acontece transferência 

de microrganismos de um alimento contaminado para 

um que não estava contaminado. 

 

21- Com relação aos materiais químicos corrosivos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Apresenta grande risco a pele e olhos, por exemplo. 

B. A soda caustica é um exemplo de elemento corrosivo. 

C. Deve ser armazenado longe do alcance de crianças e 

animais. 

D. Não apresentam grande risco para seres humanos e 

animais. 

E. Se for ingerido pode causar problemas sérios nos 

órgãos digestivos. 

 

22- Com relação à manipulação de alimento e à higiene de 

pessoas que trabalham na cozinha, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Não se deve fumar durante o preparo de alimentos, ou 

no local de preparo. 

B. Na presença de febre, vômito ou diarreia o ideal é não 

preparar alimentos a fim de evitar contaminação. 

C. Não se deve misturar alimentos de origem animal e 

vegetal durante fase de preparação para evitar 

contaminação cruzada. 

D. Deve-se respeitar os prazos de validade. 

E. Não há problema em descongelar carnes e voltar a 

congelá-las . 
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23- Com relação à higiene no preparo de alimentos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

A. É importante higienizar bem as mãos. 

B. As pias não precisam ser lavadas com regularidade ou 

ter o excesso de água retirado. 

C. Aos lavar alimentos, o ideal para alimentos crus é 

utilizar uma colher de sopa de água sanitária para 

cada litro de água e deixar o alimento imerso por 15 

minutos. 

D. Não se deve usar anéis, pulseira e outros acessório 

por poderem conter bactérias. 

E. Esponjas de lavar prato devem ser trocadas toda 

semana. 

 

24- Com relação às substâncias inflamáveis, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. São representadas pelo desenho de chamas. 

B. Deve ser mantido fora do alcance de crianças e 

animais. 

C. Álcool é um exemplo de produto inflamável, o 

querosene não. 

D. Tem indicação de que pode pegar fogo com 

facilidade. 

E. Deve ser armazenado em local protegido de calor e 

faíscas. 

 

25- Com relação ao botijão de gás, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Botijões possuem válvulas com finalidade de impedir 

explosões. 

B. Botijões devem ser instalados em local fechado como 

armários e vãos de escada. 

C. Explosões causadas por gás de cozinha ocorrem pelo 

gás que escapou do botijão e ficou preso no ambiente. 

D. Botijões devem ser armazenados em local ventilado e 

arejado. 

E. Não se deve deixar botijões expostos na chuva e sol. 

 

26- São atitudes favoráveis ao bom atendimento e às relações 

interpessoais, EXCETO: 

 

A. Cumprimentar todos com um sorriso. 

B. Ser gentil com todos, sejam colegas de trabalho do 

mesmo setor, de outros setores ou usuários do 

serviço. 

C. Deixar as pessoas esperando enquanto realizar outras 

atividades que não tem qualquer relação com o 

trabalho. 

D. Atender bem todos os que buscarem aquele serviço. 

E. Receber todos bem e de forma educada. 

 

27- Analise os itens a seguir:  

 

I. Indica que o produto ataca ou corrói metal, podendo 

causar queimaduras na pele e olhos mediante contato. 

II. Indica que pode provocar náuseas, vômito, dores de 

cabeça, perdas de consciência e até morte. 

III. Indica que pode provocar alergias, eczemas, irritação 

nos olhos, garganta, nariz ou pele. Além de sonolência 

e envenenamento mediante exposição a doses 

elevadas. 

 

Assinale a alternativa que CORRESPONDE aos itens na ordem 

respectiva: 

 

 

A.  

 

 

 

B.  

 

 

 

C.  

 

 

 

D.  

 

  

 

 

E.  

 

 

 

 

28- São medidas de segurança com relação ao uso de gás de 

cozinha, EXCETO: 

 

A. Instalar botijões longe de tomadas, interruptores e 

instalações elétricas em geral. 

B. Fechar registro de gás ao se ausentar por longos 

períodos. 

C. Não utilizar fogareiros ou lampiões em gás de 

cozinha. 

D. Utilizar apenas mangueiras aprovadas pelo 

INMETRO.  

E. Acender boca de fogão com isqueiro. 

 

29- Com relação à limpeza e conservação de liquidificadores, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. É importante realizar a limpeza da caixa do motor e 

dos botões para evitar contaminação indireta de 

alimentos. 

B. Uma vez lavado, o copo de liquidificador não corre 

risco de conter resíduos de alimento processados, 

sendo assim não há chance de risco de contaminação 

alimentar. 

C. Bicarbonato de sódio pode ser utilizado para uma 

limpeza mais intensa dos copos de liquidificador. 

D. Realizar a limpeza correta de todos os componentes 

do liquidificador pode aumentar a vida útil dele. 

E. Pequenas sujeiras no liquidificador são restos de 

outros alimentos processados anteriormente que 

geram risco de infecção. 
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30- São formas de conservação dos alimentos, EXCETO: 

 

A. Adição de sal. 

B. Defumação. 

C. Adição de água. 

D. Adição de açúcar. 

E. Resfriamento. 

 

31- Na troca de botijões de gás deve-se realizar os seguintes 

procedimentos, EXCETO: 

 

A. Vedar com sabão, massa ou cero em caso de 

vazamento. 

B. Conferir se todas as bocas do fogão estão fechadas. 

C. Verificar se existe vazamento passando espuma de 

sabão na conexão da válvula com o registro. 

D. Não utilizar ferramentas, por exemplo martelos, na 

trova, já que isso pode causa danos no botijão ou 

nas peças de conexão. 

E. Checar validade do registro e da mangueira com 

frequência. 

 

32- O símbolo a seguir significa: 

 

 

 

 

 

A. Gás comprimido. 

B. Permitido bebida. 

C. Oxidante. 

D. Inflamável. 

E. Corrosivo. 

 

33- Com relação à higiene pessoal e manipulação de alimentos, 

está correto afirmar, EXCETO: 

 

A. Deve-se evitar tocar os olhos, ouvidos, nariz, boca e 

cabelo, havendo contato deve-se higienizar novamente 

as mãos. 

B. As unhas devem estar sempre limpas, cortadas e, 

preferencialmente, sem esmalte. 

C. Mãos e antebraços devem ser lavados com sabão e água 

corrente. Devendo o procedimento ser repetido sempre 

que necessário, principalmente após uso de banheiro. 

D. Espirrar e tossir próximo a alimentos, preparados ou em 

preparo, não oferecem risco de contaminação. 

E. Deve-se trabalhar com roupa adequada, fazendo parte 

do traje itens como avental, touca ou rede para os 

cabelos e luvas. 

 

34- Em caso de acidente com o elemento corrosivo conhecido 

como soda cáustica deve-se adotar a seguinte ação, EXCETO: 

 

A. Procurar um médico. 

B. Em caso de contato com a pele, lavar a área com água 

corrente e na sequência procurar atendimento médico. 

C. Deve-se lavar a área afetada pelo acidente, sendo essa 

conduta suficiente. 

D. Em caso de contato com os olhos, lavar em água 

corrente e em seguida procurar um médico. 

E. Em caso de inalação deve-se ir para um local arejado e 

posteriormente buscar atendimento médico. 

 

35- Com relação a segurança do trabalho na cozinha, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Avental é um equipamento de proteção individual. 

B. Mascaras são importantes no manuseio e higienização 

de alimentos. 

C. Os calçados estão entre os itens de segurança na 

cozinha e devem respeitar os critérios básicos. 

D. O uso de luvas é importante na prevenção de cortes e 

queimaduras e devem ser feitas de material específico 

para a sua finalidade. 

E. Considerando que a pessoa que trabalha em cozinha 

passa muitas horas em pé, os calçados devem oferecer 

conforto sendo esse o único critério em relação a esse 

item. 

 

36- Com relação ao tempo de permanência de alimentos 

refrigerados em geladeira, sem risco a saúde humana, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Legumes e frutas: De 3 a 6 dias. 

B. Leite: 4 dias. 

C. Carnes cozidas: 30 dias. 

D. Sobras de arroz, feijão e outros alimentos: De 1 a 2 

dias. 

E. Frios: 3 dias. 

 

37- Em caso de vazamento de gás sem presença de fogo, são 

condutas a serem adotadas, EXCETO: 

 

A. A noite acionar o interruptor para ligar a luz. 

B. Não acender fósforos. 

C. Abrir portas e janelas. 

D. Fechar o registro de gás. 

E. Afastar as pessoas da cozinha e banheiros. 

 

38- Com relação a manipulação e armazenamento de alimentos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A lavagem serve para retirar microrganismos e 

resíduos da superfície do alimento. 

B. Ao manipular alimentos é importante o uso de 

máscara para evitar possível contaminação com a 

saliva, por exemplo, de quem manipula o alimento, 

caso essa pessoa fale no ato do preparo. 

C. Os alimentos podem ser guardados junto com 

produtos químicos e de limpeza, já que não há risco 

de contaminação dos alimentos. 

D. Ao lavar o alimento deve-se ter consciência de que o 

aumento da umidade pode acelerar o processo de 

deterioração do alimento. 

E. Na limpeza e desinfecção da cozinha e dos utensílios 

é importante ter atenção ao enxaguar, para evitar risco 

de contato com produtos que possam contaminar o 

alimento. 
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39- Com relação à limpeza de fogões e fornos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Em fogões com acendedor elétrico, deve-se desligar o 

fogão da tomada antes de realizar a limpeza. 

B. Produtos a base de soda cáustica podem ser utilizadas 

na limpeza sem gerar risco de danos ao equipamento. 

C. É importante fechar bem o registro de gás para então 

realizar a limpeza. 

D. Deve-se utilizar detergente neutro para limpeza de 

resíduos de gordura e alimentos. 

E. Bicarbonato de sódio e vinagre podem ser utilizados 

na limpeza de fornos. 

 

40 - O símbolo a seguir representa: 

 

 

 

 

 

 

A. Elemento tóxico. 

B. Gás comprimido. 

C. Produto inflamável. 

D. Elemento explosivo. 

E. Risco de dano ambiental. 

 


