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ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 
 

COPEIRO 

A B 

 

D 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Básica Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.estreito2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 6 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 
 

O Tomás não é uma criança mal comportada, mas sofre de um desiquilíbrio 

hormonal que o deixa por vezes obsecado com comida, como se estivesse sempre cheinho de 

fome. Todos os dias, imperetrivelmente há uma hora, pára o que estiver a fazer e entra numa 

enorme excitação. Quando as crianças saiem da sala em fila para almoçar, nunca quer ir na 

rectaguarda, com receio de ficar sem comer. Nessas circunstâncias, tem comportamentos 

menos adquados e, lógicamente, é repreendido. Mensalmente, encontramo-nos com os pais 

dele, que têm uma explêndida relação com o filho e estão sempre disponiveis para conversar. 
 

 

IN: http://linguamodadoisec.blogspot.com.br/2008/05/ - Visita em 26/abril/2016 

 

1) Marque a alternativa em que, de acordo com as 

novas regras, ocorre erro de acentuação de uma 

das palavras abaixo. 
 

(A) “Tomás” (L.1) 

(B) “pára” (L.3) 

(C) “circunstâncias” (L.5) 

(D) “têm” (L.7). 

 

2) Sobre o papel fonológico, é correto afirmar; 
 

(A) Na palavra “excitação” (L.4), o  /o/ é vogal, 

enquanto no vocábulo “que” (L.7), o /u/ é 

semivogal. 

(B) Na palavra “hormonal” (L.2), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

(C) Na palavra “hora” (L.3), o encontro “-ho” 

constitui exemplo de dígrafo. 

(D) A palavra “lógicamente” (L.6) recebe acento 

por ser proparoxítona. 
 

3) A palavra “mal” (L.1) tem o mesmo valor 

morfológico que a palavra na alternativa: 
 

(A) “Mensalmente” (L.6). 

(B) “comportamentos” (L.5). 

(C) “almoçar” (L.4). 

(D) “cheinho” (L.2). 

4) Uma das palavras abaixo NÃO apresenta erro 

de ortografia: 
 

(A) “obsecado” (L.2). 

(B) “saiem” (L.4). 

(C) “adquados” (L.6). 

(D) “excitação” (L.4). 

 

5) Marque a alternativa em que ocorre um ditongo 

decrescente, um hiato e um dígrafo, 

respectivamente: 
 

A) “pais” (L.6) - “deixa” (L.2) - “sem” (L.5). 

B)  “tem” (L.5) - “dias” (L.3) - “Mensalmente” 

(L.6). 

C) “receio” (L.5) - “Quando” (L.4) - “nunca” 

(L.4). 

D) “criança” (L.1) - “desiquilíbrio” (L.1) - 

“repreendido” (L. 6). 

 

6) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam separação correta: 
 

(A) “re-la-çã-o” (L.7) - “fi-lho” (L.7) - “Quan-do” 

(L.4).  

(B) “com-por-ta-da” (L.1) - “Qu-an-do” (L.4) - “fil-

ho” (L.7) 

(C) “cir-cuns-tân-cias” (L.5) - “re-cei-o” (L.5) - 

“es-ti-ves-se” (L.2). 

(D) “pa-is” (L.6) - “dis-po-ni-ve-is” (L.7) -  “re-pre-

endi-do” (L.6). 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 

06 
 

07 
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AS QUESTÕES 7 A 15 ESTÃO RELACIONDAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

O exercício pleno da leitura no dia a dia desencadeia uma série de benefícios para o 1 

homem. Dentre esses inúmeros benefícios, é cabível ressaltar que se destaca a ampliação ou o 2 

aumento dos conhecimentos científicos, políticos, sociais, culturais ou econômicos, que são 3 

responsáveis pelo desenvolvimento da humanidade. Portanto, adquiri-los através do hábito da 4 

leitura e fazer o uso destes, é de suma importância para uma convivência democrática e cidadã 5 

no mundo atual. 6 

Além disso, o prazer da leitura é insubstituível, uma vez que, ao ler textos e 7 

conteúdos de gêneros diversificados, você estará descobrindo e conhecendo novos mundos e 8 

conhecimentos. Aprendendo de certa forma a valorizar os costumes e culturas de outros povos, 9 

ou seja, de outras civilizações que habitaram o nosso planeta há milhares de anos atrás. E isso é 10 

simplesmente fantástico e maravilhoso. 11 

Também vale frisar que a sociedade moderna e o mercado de trabalho, exigem cada 12 

vez mais a presença de profissionais capacitados e qualificados nas mais diversas áreas do 13 

conhecimento humano. Profissionais que se dediquem ao seu trabalho, que se preocupem em 14 

promover o desenvolvimento humanitário. 15 

Por isso estar preparado para enfrentar este mundo competitivo é dever de todos. E 16 

cabe, portanto, a cada um de nós, exercermos o hábito da leitura, a qual, sem sombra de 17 

dúvidas é a base para todo e qualquer sucesso. 18 

 

PEREIRA, Marcondes Torres. IN: http://wwwmarcondestorres.blogspot.com.br/2012/01/acao-da-leitura-em-nossa-vida.html 

Visita em 26 de abril de 2016. 

 

 

7) Marque a alternativa em que aparece uso INCORRETO da vírgula. 

 

(A) “Também vale frisar que a sociedade moderna e o mercado de trabalho, exigem cada vez mais a 

presença de profissionais capacitados e qualificados nas mais diversas áreas do conhecimento 

humano.” (L.12/14). 

(B) “E cabe, portanto, a cada um de nós, exercermos o hábito da leitura, a qual, sem sombra de dúvidas é a 

base para todo e qualquer sucesso.” (L.16/18). 

(C) “Profissionais que se dediquem ao seu trabalho, que se preocupem em promover o desenvolvimento 

humanitário.” (L.14/15). 

(D) “Além disso, o prazer da leitura é insubstituível, uma vez que, ao ler textos e conteúdos de gêneros 

diversificados, você estará descobrindo e conhecendo novos mundos e conhecimentos.” (L.7/9). 

http://wwwmarcondestorres.blogspot.com.br/2012/01/acao-da-leitura-em-nossa-vida.html


 
CONCURSO CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA 

8) Marque a alternativa em que o  vocábulo “que” 

tem  valor morfológico diferente da palavra 

“que’ na oração “...que são responsáveis pelo 

desenvolvimento da humanidade.” (L.3/4). 
 

(A) “...que habitaram o nosso planeta há milhares 

de anos atrás” (L.10) 

(B) “...que se dediquem ao seu trabalho” (L.14). 

(C) “...que se preocupem em promover o 

desenvolvimento humanitário.” (L.14/15). 

(D) “...que se destaca a ampliação” (L.2). 

 

9) Uma análise dos elementos linguísticos que 

compõem o texto permite afirmar: 

 

(A) “se”, em “que se destaca a ampliação” (L.2), é 

parte integrante de destaca. 

(B) “da leitura”, em “O exercício pleno da leitura” 

(L.1), completa o sentido do nome. 

(C) A expressão, “em promover o 

desenvolvimento humanitário” (L.14/15), é 

ativo em relação ao verbo. 

(D) “habitaram” em “habitaram o nosso planeta há 

milhares de anos atrás” (L.10), possui sujeito 

indeterminado. 

 

10) Marque a alternativa cuja afirmação esteja 

correta. 

 

A) “Também” (L.12)  tem sentido de retificação, 

podendo ser substituído por “aliás”, sem 

prejuízo semântico. 

B) “qual” (L.17) retoma “hábito” (L.17) e 

morfologicamente é pronome relativo. 

C) “pleno” (L.1) modifica “exercício” (L.01) e 

pode ser substituído por “total”. 

D) “homem” (L.2) tem sentido restritivo, 

especificando o gênero masculino. 

 

11) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da informação em: 

 

A) “O prazer da leitura é insubstituível” (L7). 

B) “O exercício pleno da leitura no dia a dia 

desencadeia uma série de benefícios” (L.1). 

C) “a sociedade moderna e o mercado de trabalho, 

exigem cada vez mais a presença de 

profissionais capacitados” (L.12/13) 

D) “Profissionais que se dediquem ao seu 

trabalho” (L.14). 

 

12) O termo destacado expressa meio na 

alternativa: 

 

(A) “uma vez que” (L.7). 

(B) “através” (L.4). 

(C) “no dia a dia” (L.1). 

(D) “cada vez mais” (L.12/13). 

 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele significa é: 

 

(A) “ou” (L.2) - alternância. 

(B) “Portanto” (L.17) - explicação. 

(C) “de certa forma” (L.9) - retificação. 

(D) “Além disso” (L.7) - inclusão. 

 

14) Marque alternativa que contenha a palavra que 

é acentuada pela razão de “série” (L.1). 

 

A) “gêneros” (L.8). 

B) “cabível” (L.2). 

C) “áreas” (L.13). 

D) “atrás” (L.10). 

 

15) Marque a alternativa que apresenta a 

afirmação CORRETA: 

 

(A) Em, “... habitaram o nosso planeta” (L.10), a 

expressão em negrito pode ser substituída pela 

forma pronominal “-o”, reescrita da seguinte 

forma: “habitaram-o”.  

(B) Em “...valorizar os costumes” (L.9), a 

expressão em negrito pode ser substituída pela 

forma pronominal “-lhes”, reescrita da 

seguinte forma: “valorizar-lhes”.  

(C) A expressão “ao ler textos” (L.7) expressa o 

sentido de modo. 

(D) “...a cada um de nós” (L.17) exerce função 

de sujeito. 
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16) José precisa pagar uma conta de 15 reais 
usando apenas cédulas (moeda) de 1 real, 5 
reais ou 10 reais. De quantas maneiras 
diferentes ele poderia pagar essa conta? 

 
A) 5 

B) 7 

C) 6 

D) 8 

 

17) Arredondando os números 22, 455 e 3.931 

para a dezena, a soma será de: 

 

A) 4.200 

B) 4.410 

C) 4.350 

D) 4.400 

 

18) Quando Mariana nasceu, Julia tinha 4 anos e 

Marcelo tinha 6 anos, hoje, a soma das três 

idades é 49 anos. Assim Mariana tem hoje: 

 

A) 9 anos 

B) 13 anos 

C) 20 anos 

D) 17 anos 

 
19) Nas duas operações abaixo as letras: a e m 

representam respectivamente: 
 
 
 
 
A) 120 e 14 

B) 130 e 16 

C) 125 e 10 

D) 150 e 12 

 

20) Expressando 8 km2 em hectares teremos: 

 

A) 8 ha 

B) 80 ha 

C) 800 ha 

D) 8.000 ha 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                  QUESTÕES DE 16 A 20 

a: 30 =  5      4 x m = 48 
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21) Para evitar incêndios no ambiente de trabalho, 

o copeiro deve manter os seguintes cuidados: 

 

(A) Evitar o uso de álcool próximo ao fogo. 

(B) Usar álcool para ajudar a acender o fogo. 

(C) Ligar vários aparelhos elétricos na mesma 

tomada. 

(D) Manter os cabelos soltos na cozinha e instalar 

botijões ao lado da cozinha. 

 

22) Os produtos de limpeza, como água sanitária 

e desinfetantes são de bastante utilidade no 

processo de higienização das instalações, 

equipamentos e utensílios dentro de uma 

cozinha. Dentre as opções a seguir qual 

aquela que se deve ter mais cuidado. 

 

(A) Dentro do forno. 

(B) Próximo a despensa de alimentos 

(C) Em cima da pia. 

(D) Separados dos alimentos. 

 

23) Em relação ao contágio dos alimentos, esta 

pode ser provocada por agentes biológicos, 

químicos ou físicos. É considerado um perigo 

físico: 

 

(A) Resíduo de detergente em alimentos. 

(B) Armazenar alimentos próximo a materiais de 

limpeza. 

(C) Presença de um fio de cabelo em uma 

preparação. 

(D) Presença de microorganismos nos alimentos. 

 

24) Em relação ao lixo gerado por resíduos 

alimentares, analise as alternativas a seguir: 

 

I- A cozinha deve ter lixeiras de fácil limpeza, sem 

tampa, para facilitar o depósito dos resíduos 

alimentares e impedir que o manipulador 

contamine suas mãos ao encostar na lixeira. 

II- A cozinha deve ter lixeiras de fácil limpeza, com 

tampa e pedal. 

III- O lixo deve ser retirado em sacos bem 

fechados. 

IV-  lavar as mãos de vez em quando após 

manusear o lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estão incorretos apenas os itens: 

 

(A) I, III e IV estão incorretos 

(B) II, III e IV estão incorretos 

(C) I e IV estão incorretos 

(D) III e IV estão incorretos 

 

25) No ambiente da cozinha não é conduta correta 

para um copeiro: 

 

(A) Lavar sempre as mãos na pia da cozinha. 

(B) Falar ao celular. 

(C) Trabalhar em silêncio enquanto manipula os 

alimentos. 

(D) Usar roupas adequadas e toucas. 

 

26) Assinale a alternativa correta sobre o 

manuseio dos alimentos: 

 

(A) Deixar sempre os alimentos descobertos sobre 

a mesa para que haja a proliferação de 

insetos como moscas. 

(B) Superlotar as prateleiras na geladeira e não a 

limpas com frequência para preservar a 

temperatura. 

(C) Alimentos a serem armazenados em 

refrigerador devem estar devidamente 

tampados em recipientes plásticos limpos e 

secos. 

(D) Higienizar tábuas e utensílios somente após o 

preparo dos alimentos. 

 

27) Quanto aos utensílios domésticos utilizados 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Facas e tesouras são utensílios que  podem 

ser utilizados para o corte dos alimentos e 

devem ser lavados apenas uma vez por dia. 

(B) Após a utilização de facas para o corte de 

vegetais, um enxágue com água corrente para 

a sua perfeita limpeza é suficiente. 

(C) Para economizar espaço e tempo , aconselha-

se que os alimentos como carnes e feijão deve 

ser mantidos fora da geladeira para o 

consumo do dia sequinte. 

(D) O congelamento permite armazenamento de 

carnes e pescados por períodos de tempo 

geralmente superiores a do refrigerador. 

 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Para ter uma boa   refeição devemos  ter  

alguns cuidados . Se os alimentos vão ser 

servidos frios, o correto é  estar: 

 

(A) em vasilhas plásticas, guardadas em cima da 

geladeira. 

(B) na geladeira, até a hora do consumo. 

(C) em vasilhas metálicas, guardadas no forno. 

(D) no congelador, até o momento de servir ou 

em cima da pia a noite inteira. 

 

29) No caso de uma pequena queimadura 

superficial, o procedimento correto é: 

 

(A) passar pasta de dente ou lavar com sabão. 

(B) passar cloreto de sódio no local. 

(C) passar azeite ou margarina no local. 

(D) lavar o local com água ou soro fisiológico e 

cobrir com um pano limpo e macio. 

 

30) Assinale a alternativa correta. Para serem 

armazenados na despensa deve se ter alguns 

cuidado sobre os alimentos. 

 

(A) Os cereais, como  enlatados, massa ,e os 

alimentos com maior tempo de validade, café, 

óleo comestível e outros. 

(B) Os de menor tempo de duração ou validade. 

(C) Os ovos, batatas, alguns legumes. 

(D) As frutas e verduras. 

 

31) O cozinheiro, ao receber gêneros alimentícios 

na unidade de produção de refeições, deve ter 

alguns cuidados: 

 

(A) guardar imediatamente os não perecíveis e 

depois os refrigerados. 

(B) manté-los em local sem ventilação para evitar 

a contaminação. 

(C) armazená-los em local limpo e organizado, 

próximo aos produtos de limpeza. 

(D)  retornar ao local onde comprou para devolver  

os produtos cujas embalagens estejam 

violadas. 

 

32) Qual dos profissionais abaixo tem a obrigação 

de preparar um cardápio balanceado, 

recomendar ingredientes a serem utilizados e 

determinar a quantidade de alimentos a 

serem preparados diariamente em uma 

cantina ou cozinha? 

 

(A) o chefe de cozinha. 

(B) Merendeira (cantineira). 

(C) A nutricionista 

(D) A dona do restaurante. 

33) Que tipo de postura  deve ser adotado por 

todos os funcionários nos locais de trabalho? 

 

(A) ingratidão 

(B) intolerância 

(C) Presteza 

(D) Ineficiência. 

 

34) Ainda de acordo com a RDC 216/04, da 

ANVISA, quais dos itens abaixo estão 

incorretos: 

 

I. As instalações elétricas devem estar embutidas 

ou protegidas em tubulações externas e 

íntegras para que o ambiente seja  

higienizados. 

II. A ventilação deve garantir a renovação do ar e 

a manutenção do ambiente livre de fungos, 

gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, 

condensação de vapores dentre outros que 

possam comprometer a qualidade 

higiênicosanitária do alimento. O fluxo de ar 

não deve incidir diretamente, sobre os 

alimentos. 

III. Os equipamentos e os filtros para climatização 

devem estar conservados. A limpeza dos 

componentes do sistema de climatização, a 

troca de filtros e a manutenção programada e 

periódica desses equipamentos devem ser 

registradas e realizadas conforme legislação 

específica. 

IV. As instalações sanitárias e os vestiários 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. 

V. Os equipamentos, móveis e utensílios que 

entram em contato com alimentos devem ser 

fabricados com materiais que transmitam 

substâncias tóxicas, odores e sabores a esses, 

conforme estabelecido em legislação 

específica. Devem ser mantidos em adequado 

estado de conservação e resistentes à 

corrosão e a repetidas operações de limpeza e 

desinfecção. 

 

Estão INCORRETAS: 

 

(A) I, II e III. estão incorretos 

(B) IV e V. estão incorretos 

(C) II, III e V.  estão incorretos 

(D) I, II, III e IV estão incorretos  

 



 

                                                                                                                                                          Página 9 de 9 
  

CARGO: COPEIRO 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

35) Para saber que tipo de arroz usar em cada 

prato, é preciso conhecer as variedades e os 

diversos tipos  de cada um. Com base nessa 

afirmação, marque a alternativa que contém o 

nome do arroz que é utilizado no preparo de 

risotos. 

 

(A) Arroz negro.  

(B) Arroz arbóreo.  

(C) Arroz parbolizado.  

(D) Arroz vermelho.  

 

36) Qual objeto é utilizado para cortar legumes, 

feito de aço inoxidável, e, em seu centro, 

atravessa uma ou duas aberturas nas quais 

estão ligadas as lâminas, possuindo, ainda, 

um dispositivo de regulagem para cortes mais 

finos ou mais grossos? 

 

(A) Mandolin 

(B) Cortador de batatas.  

(C) Chinois.  

(D) Estreladeiras.  

 

 

37) A limpeza das carnes tem por objetivo a 

retirada do excesso de gorduras para que não 

tragam danos a saúde, como  nervos e partes 

que podem prejudicar as preparações. Analise 

as afirmações abaixo sobre os procedimentos 

de limpeza das carnes e assinale V para as 

verdadeiras e F para as falsas. 

 

( ) Lave a carne, sempre que for necessário. 

( ) Não retirar o sebo e impurezas utilizando uma 

faca. 

( ) Retire o excesso de gordura com o auxílio de 

um cutelo e fique atento ao tipo de receita 

executada, pois algumas exigem uma 

quantidade maior de gordura. 

( ) Retire as peles com as mãos com o auxílio de 

uma faca pequena, quando necessário. 

( ) Retire os ossos introduzindo um fouet entre os 

músculos, desprenda a carne ao redor dos 

ossos utilizando o fouet e, finalmente, retire 

os ossos. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência 

CORRETA. 

 

(A) V, F, F, V, F.  

(B) F, F, V, F, F.  

(C) V, V, F, V, F.  

(D) V, V, V, V, V.  

 

38) Uma das principais formas de conquistar um 

cliente é apresentar um prato que  atrai aos 

olhos antes mesmo que ao paladar. Sobre o 
exposto, assinale (V) nas afirmativas 
verdadeiras e (F) nas falsas. 

 

( ) No serviço de pratos individuais, o 
acompanhamento e a decoração  precisam 
harmonizar em sabor, coloração e 
apresentação. 

( ) A apresentação dos pratos deve considerar o 
prazer estético e o tipo de refeição. 

( ) Para servir de uma a cinco pessoas, as 

travessas devem ser divisíveis pela 
quantidade de pessoas à mesa. É preciso 
atentar para o número de pessoas e o 
tamanho da travessa. 

( ) os elementos de um prato  devem ser 
apresentados trinchados nem devidamente 
arrumados e decorados no prato. 

( ) No serviço em Buffet, o cozinheiro deve fazer 
cada porção igualmente desejável/ 
organizada/arrumada, para que o cliente 
retire sua porção, sem desarrumar todo o 
restante. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA. 
 

(A) F, V, V, F, V 
(B) F, V, V, V, F  
(C) V, V, V, V, V 

(D) V, V, V, F, V  
 

39) Em relação ao  processo de mise-en-place dos 
alimentos é correto afirmar que: 

 

(A) desidratação, refrigeração e mistura. 
(B) limpeza, divisão e/ou mistura e cocção. 
(C) amassar, dividir e misturar os alimentos. 

(D) refrigerar, descascar e misturar os alimentos. 
 

40) A cozinha é o local ideal, e para que o fluxo de 
trabalho ocorra sem dentro das normas 

estabelecidas, é bom  que seja dividida em 
alguns setores, que são: 

 

(A) Área de recebimento; almoxarifado e 
despensa; lavagem de legumes e frutas; 

lavagem de roupas; preparações frias e 
quentes; copa-cambuza; lavagem de louças e 
panelas; lavagem de talheres; entrega; 
vestiários e banheiros. 

(B) Área de recebimento; almoxarifado ou 
despensa; câmaras frigoríficas; setor de 
legumes; garde-manger; cozinha quente; 

confeitaria; abouyer; copa-cambuza; limpeza 
de pratos e talheres; limpeza de panelas; 

banheiros e vestiários. 
(C) Área de recebimento; almoxarifado; 

despensa; lavagem de legumes; lavagem de 
roupas; preparações frias e quentes; 
cambuza; lavagem de louças e panelas; 

lavagem de talheres e banheiros. 
(D) Área de recebimento; despensa; câmaras 

frigoríficas; setor de lavagem de legumes; 
cozinha quente; copa-cambuza; limpeza de 
pratos e panelas; limpeza de talheres; 
banheiros e vestiários.  




