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TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE COZINHA
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

A

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

A
A

B

C
A
A

B

D
D

C do
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- 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.
05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO.
TEXTO
Divórcio aos 30
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A luta pelo direito de se divorciar esteve na pauta do movimento feminista brasileiro na segunda metade
do século 20.
Essa informação se casa perfeitamente com o fato de que parte principalmente das mulheres (em 73%
dos casos) a iniciativa de romper a relação, no caso de separações não-consensuais.
No entanto as estatísticas de registro civil do IBGE mostram que são os homens que, no momento de se
casar novamente, mais se beneficiam da lei.
Eles têm, em média, duas vezes mais chances de partir para a segunda união legal do que elas.
Essa desigualdade tem explicações culturais e demográficas.
Além de ainda sofrerem mais preconceito e de terem, em 91% dos casos, a responsabilidade de cuidar
dos filhos, as mulheres que tentam achar um novo parceiro encontram um mercado matrimonial extremamente
injusto para elas.
Esse fenômeno foi chamado pela demógrafa Elza Berquó, da Universidade Estadual de Campinas (SP),
de "pirâmide da solidão". Em resumo, a pirâmide mostra que, à medida que envelhece, as chances de encontrar
um parceiro vão ficando cada vez mais raras para uma mulher.
Até os 30 anos, a onda demográfica lhes é favorável. O percentual de casados dos 20 aos 29 anos é
maior para elas (31,7%) do que para eles (21,3%) e há, na população, um excedente de 1,4 milhão de jovens
solteiros, viúvos, separados ou divorciados.
A partir dos 30, no entanto, a maré muda e passa a jogar, cada vez mais, a favor dos homens. Dos 30 aos
40 anos, a comparação fica relativamente equilibrada, ainda que ligeiramente favorável a eles.
Nessa faixa etária, 54% dos homens e 55,7% das mulheres estão casados, e o excedente de não-casadas
em comparação com os não-casados é de apenas 99 mil.
Dos 40 anos em diante, essa desigualdade se acentua de maneira acelerada.
Dos 40 aos 49, há 882 mil mulheres não-casadas a mais, uma relação de 77 homens livres para um
segundo casamento para cada grupo de cem mulheres.
Na faixa etária seguinte (50 a 59), o excedente passa a 1 milhão, e a relação cai para 61 para 100.
No último nível da pirâmide populacional (70 anos ou mais), ela chega à relação de 38 homens livres
para 100 mulheres na mesma situação.
Essa injustiça demográfica, causada em boa parte pelo fato de os homens viverem menos e serem mais
vítimas de mortes violentas do que as mulheres, é acentuada por padrões comportamentais.
Em média, eles se casam com mulheres mais novas (em 2005, a média de idade ao casar era de 30 anos
para homens e de 27 para mulheres) e diferenças de mais de 20 anos de idade no casal são muito mais aceitas
socialmente quando o homem é o mais velho do que no caso contrário.
Em outras palavras, um não-casado que esteja no meio da pirâmide populacional (dos 40 aos 49 anos)
tende a olhar sempre para baixo, onde estão 19,9 milhões de mulheres livres entre 20 e 49 anos.
As mulheres dessa mesma faixa, no entanto, têm mais chances de encontrar um parceiro nos níveis
acima, ou seja, entre os que têm 40 anos ou mais e não estão casados.
Esses, no entanto, são apenas 6,6 milhões, segundo o último Censo do IBGE.
É por essas razões que, no ano de 2000, para cada grupo de 1.000 viúvos ou divorciados, 32,1 se
casaram, enquanto, entre as mulheres, essa relação foi de 10,6 por 1.000.
CARGO: AUXILIAR DE COZINHA
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Para Cláudio Crespo, gerente de estatísticas vitais e estimativas populacionais do IBGE, o peso da
guarda dos filhos é um dos principais fatores inibidores do recasamento feminino.
"É a mulher quem toma a iniciativa da separação não-consensual, mas, no final do processo, é ela
também que quase sempre fica com a guarda dos filhos. Isso deixa certamente os homens mais livres para
tentar uma segunda relação", diz Crespo.
José Eustáquio Alves, pesquisador da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, acrescenta a
essa relação desigual um outro inibidor: devido ao maior avanço das mulheres na educação, quanto mais
escolarizada for, menor será a chance de encontrar um homem solteiro com o mesmo nível de instrução.
Isso pode ser verificado quando se compara o percentual de solteiras por nível de escolaridade. Quanto
mais anos de estudo tem a mulher, maior a proporção.
"Além disso, a sociedade aceita bem o fato de um homem com doutorado se casar com uma menina
com segundo grau. Ele estará exercendo seu papel tradicional numa sociedade machista. Mas a recíproca não é
tão bem aceita. Isso está mudando aos poucos, mas ainda é pouco comum a sociedade referendar a união de
uma mulher mais velha e escolarizada com um homem mais novo e menos educado."
Alves destaca, no entanto, que não se pode dizer que todas as mulheres não-casadas, especialmente as
mais escolarizadas, estejam assim por falta de opção.
Para ele, em muitos casos, a decisão de não se casar novamente ou de não formalizar uma segunda
união é uma escolha da mulher, e não uma fatalidade demográfica.
A demógrafa Maria Coleta Oliveira diz que, apesar dessas desigualdades, o divórcio foi também
extremamente benéfico para as mulheres.
"Sempre houve um duplo padrão moral vigente. No caso dos homens, valia a liberdade e seu controle
sobre as mulheres. Eles podiam, mesmo antes do divórcio, ter duas famílias sem sofrer tanto preconceito por
isso. Com a lei do divórcio e a normatização das relações financeiras e da partilha dos bens, as mulheres
tiveram reconhecido também seu direito de refazer a vida", diz.
Mas Coleta também afirma que, mesmo com a lei, as mulheres continuam sofrendo mais preconceito no
momento de uma segunda união.
"Estou terminando uma pesquisa sobre violência doméstica que mostra que, nas brigas de casais de
menor renda, os acordos informais vão muito bem até que um deles arranje um novo companheiro. Quando
isso acontece com as mulheres, muitas vezes são terríveis a tentativa de controle e as ameaças de violência por
parte do ex-marido."
As novas relações familiares tendem a provocar tensão não apenas entre os mais pobres.
Um estudo de Glaucia Marcondes (Unicamp) com casais de classe média mostra que o primeiro
impacto sofrido pelo homem no momento da separação é o medo de se afastar dos filhos, mas os conflitos
tendem a crescer quando se recasa com uma mulher que, muitas vezes, já tem filhos de outro casamento.
"O medo inicial dos homens é não ser mais reconhecido como pai. No caso das mulheres, a maior
dificuldade que apareceu nas entrevistas foi a de reconstruir a dinâmica familiar na ausência de um homem e
de gerenciar os conflitos financeiros e de guarda dos filhos com os ex-maridos", diz Marcondes.
IN: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2406200711.htm
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01) Segundo o texto,

04) Sobre os recursos linguísticos usados no texto,

A) Mulheres tomam mais a iniciativa de pedir o
divórcio, mas têm menor chance que os homens de
contrair outra união legal.

A) Os conectivos “que”, em “...que tentam achar um novo

B) Antigamente, por não trabalhar, a mulher tinha
medo de pedir o divórcio.
C) Em decorrência da Lei do Divórcio, as mulheres têm
mais facilidade de contrair um casamento.
D) De acordo com as estatísticas apresentadas, a relação
divórcio e novo casamento está equilibrada entre
homens e mulheres.
02) Da leitura do texto pode-se extrair,
A) Por sua fisiologia, as mulheres superam mais
facilmente as doenças, por isso vivem mais e
aumentam o número de mulheres divorciadas nãocasadas.
B) A dificuldade para que uma mulher divorciada
contraia um novo casamento é devido, em regra, ao
seu nível de escolaridade.
C) Até os 30 anos, as mulheres conseguem um novo
casamento com facilidade porque há um maior
percentual de homens com a guarda dos filhos após
o divórcio.
D) O desequilíbrio para o novo casamento de mulheres
e homens divorciados, segundo outras vozes, não é
motivado somente pela idade.
03) Conforme o texto:
A) A mulher aparece como um apoio indispensável para
o homem no enfrentamento do dia a dia.
B) As mulheres, apesar da capacidade de luta que
possuem, trazem o instinto materno incrustado na
alma, o que as impedem de contrair um novo
casamento.
C) Os traços de uma sociedade machista ainda
interferem na conquista pelas mulheres, de uma vez
por todas, da igualdade social de gênero.
D) Acredita-se na possibilidade de existência de um

parceiro” (L.10) e “que”, em “...que, mesmo com a lei,
as mulheres continuam sofrendo mais preconceito”
(L.64), são iguais do ponto de vista morfológico.
B) A expressão “para tentar uma segunda relação”
(L.43/44) funciona como paciente da ação nominal.
C) O verbo haver, em “há 882 mil mulheres não-casadas
a mais” (L.23), está usado em sua forma impessoal e,
nesse caso, só admite a sua substituição por fazer,
ficando descartada, assim, sua relação semântica
com o verbo existir.
D) A expressão “à medida que” (L.13) tem valor causal.
05) Há equivalência entre o termo transcrito e o que ele
significa em
A) “quase” (L.43) – aproximação.
B) “ainda” (L.9) - concessão.
C) “mesmo” (L.64) - conformidade.
D) “assim” (L.55) – inclusão.
06) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a
expressão
A) “explicações culturais e demográficas” (L.8).
B) “sobre as mulheres” (L.61).
C) “a dinâmica familiar” (L.75).
D) “pela demógrafa Elza Berquó” (L.12).
07) O verbo é núcleo da informação em
A) “Nessa faixa etária, 54% dos homens e 55,7% das
mulheres estão casados.” (L.20).
B) "Sempre houve um duplo padrão moral vigente.”
(L.60).

sistema de autoridade social em que a figura

C) “Esses (...) são apenas 6,6 milhões.” (L.37).

feminina comprove sua superioridade em relação ao

D) “o divórcio foi também extremamente benéfico para

gênero oposto.

CARGO: AUXILIAR DE COZINHA

as mulheres.” (L.58/59).
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08) Tem predicado
alternativa:

verbo-nominal

a

oração

na

A) “Esse fenômeno foi chamado pela demógrafa Elza
Berquó, da Universidade Estadual de Campinas (SP),
de "pirâmide da solidão".” (L.12/13).
B) “Essa desigualdade tem explicações culturais e
demográficas.” (L.8).
C) “Eles podiam (...) ter duas famílias” (L.61).
D) “o divórcio foi também extremamente benéfico para
as mulheres.” (L.58/59).
09) Leia o trecho abaixo:
“Essa injustiça demográfica (...) é acentuada por padrões
comportamentais. ” (L.28/29).
Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a
forma verbal corresponderá a
A) Acentuavam
B) Acentuariam
C) Acentuam
D) Acentua
10) Lei o trecho abaixo:
“”Quando isso acontece com as mulheres, muitas vezes
são terríveis a tentativa de controle e as ameaças de
violência por parte do ex-marido."” (L.67/69).

12) Leia o trecho abaixo:
“Até os 30 anos, a onda demográfica lhes é favorável.”
(L.15).
A forma pronominal no fragmento em destaque exerce a
função sintática de
A) Objeto indireto.
B) Objeto Direto.
C) Predicativo.
D) Complemento nominal.
13) O termo transcrito à esquerda, cuja substituição, à
direita, está coerente com o conteúdo do texto é
A) “Até” (L.15) – Bem.
B) “também” (L.43) – De repente.
C) “Quando” (L.67) – Assim que.
D) “Em outras palavras” (L.33) – Ou seja.
14) As palavras “beneficiam” (L.6), “viúvos” (L.17) e
“etária” (L.25) são respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona
B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona
C) Paroxítona - paroxítona - paroxítona
D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona

No fragmento em destaque, as palavras em negrito,
A) Modificam o sentido do nome.
B) Têm função predicativa.
C) Exercem função subjetiva.
D) Completam o sentido do nome.

15) É correto o que se afirma em
A) Na palavra “homens” (L.5), o encontro “-ho” constitui
exemplo de dígrafo.
B) Na palavra “solidão” (L.13), o /o/ é vogal, enquanto
no vocábulo “entanto” (L.18), o encontro “–nt” é

11) A forma verbal transcrita, à esquerda, corresponde à
informação indicada, à direita em
A) “esteve” (L.1) - ação passada que não se concluiu.
B) “vão ficando” (L.14) – ação durativa no presente.”.
C) “podiam” (L.61) - ação passada que se prolonga no

encontro consonantal.
C) Na palavra “houve” (L.60), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
D) A palavra “viúvos” (L.17) recebe acento por ser
paroxítona.

futuro.
D) “arranje” (L.67) – ação certa no presente.

CARGO: AUXILIAR DE COZINHA
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MATEMÁTICA
16) Sabendo que uma pessoa percorre 400 metros em 10
minutos, em quanto tempo ela vai percorrer 600
metros?
A)
B)
C)
D)

QUESTÕES DE 16 A 20
CÁLCULOS

30 minutos.
25 minutos.
20 minutos.
15 minutos.

17) Maria tinha 08 coleções e Ana 07. Ana deu algumas
de suas coleções para Maria. Depois dessa doação é
possível que Maria e Ana fiquem respectivamente,
com quantas coleções?
A)
B)
C)
D)

08 e 07
07 e 08
09 e 07
09 e 06

18) Sobre o MMC e o MDC de 9 e 12 julgue os itens e
marque a alternativa CORRETA:
I.
II.
III.
IV.

O MMC de 9 e 12 é 3.
O MMC de 9 e 12 é 36.
O MDC de 9 e 12 é 3.
O MDC de 9 e 12 é 36.

A)
B)
C)
D)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e IV estão corretos.

19) Sobre múltiplos e divisores julgue os itens a seguir e
marque a alternativa CORRETA:
I. 5 é divisor de 15.
II. 15 é múltiplo de 3.
III. O número 1 sempre é o menor divisor de qualquer
número natural.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

20) João foi transferir a água de um recipiente para
algumas jarras. Ele conseguiu encher 6 jarras de 3
litros cada uma. Se as jarras usadas fossem todas de
2 litros quantas jarras seriam necessárias?
A)
B)
C)
D)

9
8
7
6

CARGO: AUXILIAR DE COZINHA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Nas alternativas abaixo assinale àquela que contém o
termo que completa o sentido do enunciado a seguir:
Os ___________________ são aqueles que devem ser
mantidos em condições especiais de temperatura
para sua conservação, pois pode ocorrer o
desenvolvimento de microrganismos devido a alta
umidade.

25) Em áreas de cocção de alimentos qual dos meios
artificiais listados abaixo, deve-se recorrer afim de
garantir o conforto térmico?

A) Alimentos Não Perecíveis

D) Tubulações

B) Alimentos Trasngênicos
C) Alimentos Vegetarianos
D) Alimentos Perecíveis
22) São requisitos para a produção higiênica de
alimentos, EXCETO:
A) Estrutura adequada.
B) Controle de matérias-primas.
C) Redução de custos.

A) Exaustor
B) Ar Condicionado
C) Coifa

26) Assinale a alternativa abaixo que lista um dos
cuidados fundamentais para garantir a preparação
adequada dos alimentos:
A) Descongelar os alimentos à temperatura ambiente.
B) Reaproveitamento de água.
C) Reaquecer bem os alimentos prontos (até levantar
fervura e/ou sair fumaça).

D) Abastecimento de água potável.

D) Deixar os alimentos prontos em temperatura
ambiente pelo mínimo duas horas.

23) Uma boa prática para assegurar a qualidade dos
alimentos quando forem armazenados, é adotar o
sistema PEPS. Qual o significado desse sistema?

27) Verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras e
em seguida assinale a alternativa correta:

A) Quanto mais arrumado, melhor.

I. As caixas de gordura merecem atenção especial, pois

B) O primeiro que entra é o primeiro que sai.

podem ser a principal causa de entupimentos na

C) Separação por tipo, separação por tamanho.

rede esgoto da cozinha. O ideal é limpar toda

D) Coisas frias na geladeira, coisas não frias no armário.

semana, retirando-se os resíduos existentes.

24) Com relação a área destinada ao pré-preparo e
preparo de alimentos NÃO é correto afirmar que:

II. A limpeza periódica e correta da caixa d´água é uma

A) Lavabos, vestiários e WC não devem ter
comunicação direta para as salas de trabalho
(cozinha).
B) É necessário que a entrada direta dos raios solares
ocorra no ambiente de cozinha, uma vez que eles
aquecem o ambiente.
C) As bancadas e pias devem ser de aço inoxidável,
preferencialmente, ou de outro material (pedra, por
exemplo) desde que sejam lisas, com acabamento
arredondado,
facilmente
higienizável
e
impermeáveis.
D) As paredes devem ser revestidas com material liso,
lavável, impermeável de cor clara, e devem estar
livres de falhas, rachaduras, umidade, fungos e
descascamentos.

preparação dos alimentos. Por isso é recomendado

CARGO: AUXILIAR DE COZINHA

medida que pode contaminar a água usada na
evitar a lavação da caixa d´água. O importante é
mantê-la fechada.
III. Deve-se manter o lixo tampado e sempre esvaziar a
lixeira, porém se deve evitar a lavação da lixeira,
para que não haja contaminação. Dar preferência à
lixeira com pedal.
A) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
D) Somente a afirmação I é verdadeira.
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28) Ao observar a carne de boi, assinale nas alternativas
abaixo àquela que indica que a carne está com suas
características alterada:
A) Firme à pressão dos dedos.
B) Cor vermelha.
C) Cheiro característico.
D) Superfície pegajosa.
29) Sobre o cuidado no preparo dos alimentos, nas
afirmações abaixo assinale (V) se for verdadeira e
(F) se for falsa, e em seguida marque a alternativa
com a sequência correta:
) Utilizar sempre água filtrada ou fervida para as
preparações que não precisam de cozimento, como
no caso de sucos e leite em pó.
( ) Lavar bem as frutas, verduras e legumes em água
corrente. No caso das verduras, lavar folha por folha
e, se necessário, utilizar uma bucha limpa e macia
com detergente e sabão.
( ) Os que alimentos que são consumidos crus e com
casca também devem ficar de molho, ainda inteiros,
numa solução de água sanitária: usar 1 colher (sopa)
de água sanitária para um litro de água limpa; deixar
por 10 minutos; escorrer e enxaguar em água
corrente.
( ) A quantidade de carne a ser utilizada no preparo da
refeição não pode ser descongelada na parte inferior
da geladeira.
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31) A respeito do controle de estoque de alimentos e
limpeza de cozinha, está correto afirmar que:
A) Freezers e geladeiras devem ser mantidos limpos e
secos. Utilize bicarbonato de sódio diluído em água
com um pouco de vinagre para a limpeza interna.
B) Alimentos secos precisam de umidade. Mantenha o
local de armazenamento sempre bem ventilado.
C) Você deve colocar os alimentos recém comprados na
frente dos que já existem, ou seja, os mais “novos”
deverão estar na frente dos mais “velhos”.
D) Você deve ter um espaço reservado para o seu
estoque, separando os alimentos por tipo e por custo
de aquisição.

(

A) ( V ); ( V ); ( V ); ( F )
B) ( V ); ( F ); ( V ); ( F )
C) ( F ); ( F ); ( V ); ( F )
D) ( V ); ( V ); ( V ); ( V )
30) Assinale a alternativa abaixo em que o procedimento
para a conservação de alimentos NÃO está correto:

32) Nas alternativas abaixo, assinale a afirmação que
NÃO é verdadeira, quanto à medidas de segurança
para a prevenção e manutenção da saúde do
profissional na cozinha:
A) Utilizando-se da refrigeração, congelamento, cocção
e esterilização, você vai ter alimentos sempre
saudáveis.
B) Se o óleo de cozinha pegar fogo, jogue água e tente
remover a panela do fogão, isto vai conter o fogo e
proteger a área de um a explosão.
C) Sempre acenda o forno antes de abrir sua porta. Esta
simples dica pode salvar sua vida evitando o
vazamento de gás e o risco de explosão.
D) Para o cozimento prolongado de alimentos no microondas, evite os utensílios de vidro, cerâmica e
porcelana refratários, pois eles são menos
resistentes à altas temperaturas.
33) Brigada de cozinha é o sistema de hierarquia
encontrado nos restaurantes. Assinale a alternativa
que descreve as atribuições do auxiliar de cozinha:
A) Organiza, coordena e controla o serviço da cozinha.

A) As frutas antes de serem colocadas na geladeira
devem ser colocadas em saco plástico e bem
lacradas. Nunca deixar amadurecer em temperatura
ambiente.
B) Com os enlatados, depois de a lata aberta, passe o
alimento para um recipiente de vidro ou de plástico
com tampa.
C) Ervilha e feijão frescos, quiabo e vagem devem ser
colocados na geladeira sem debulhar.
D) O leite integral e desnatado não utilizado não deve
ser colocado de volta no saquinho.
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B) Responsável pela limpeza pesada e higienização do
ambiente, equipamentos e utensílios.
C) Suas atribuições serão as de elaborar os molhos, que
são o suporte primordial de uma boa cozinha,
executar pratos de carne, ensopados e entradas
quentes.
D) Responsável diretamente em ajudar os cozinheiros
em suas obrigações específicas.
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34) Sobre os cortes em legumes e suas aplicações na
cozinha assinale a afirmação verdadeira:
A) Cubos: com o uso de um boleador, consegue-se fazer
um corte em formato de esfera em batatas, frutas
(mamão, melão, melancia), abobrinha, cenoura,
entre outros.
B) Paysanne: termo em francês, que significa à
camponesa e o alimento é cortado de forma
irregular. O formato pode ser o mais variado, como
quadrado, arredondado ou ovalado, por exemplo. Os
vegetais assim cortados são utilizados em sopas,
como guarnições ou em carnes.
C) Julienne: esse tipo de corte é indicado para folhas,
como couve, alface, repolho ou espinafre, por
exemplo. As folhas são colocas umas sobre as outras
e, em seguida são enroladas bem firmemente. Cortase o rolinho, de tal forma que tiras sejam formadas.
Não há um tamanho específico a ser seguido.
Normalmente esse corte é usado para saladas, como
a couve cortada que acompanha uma feijoada.
D) Chiffonade: consiste em cortar legumes em fatias
longas e finas, como palitos de fósforo. Os bastonetes
deverão ter 3mm x 3mm x 2,5 cm. Pode ser usado em
legumes e vegetais, em pratos como sopas e saladas.
35) Sobre as regras que devemos seguir para uma boa
convivência com os colegas, assinale a alternativa em
que a afirmação NÃO está correta:
A) Todos sabem ouvir e é um dom que todos possuem.
Mas cuidado, fale mais e ouça menos.
B) Evite ser “puxa-saco”, assim evitará a ira dos colegas.
C) Faça parte do time. Envolva-se no trabalho, nas
atividades diárias. Se for possível, invista um pouco
do seu tempo em pesquisa ou novas ideias para o
grupo.
D) Seja positivo. Todas as coisas parecem
impossíveis de serem realizadas e de ter um
resultado real. Mas, ajude desde o início com
novas ideias. Nunca diga não!
36) Assinale abaixo o fator que interfere no trabalho em
equipe:
A) Hierarquia
B) Integração
C) Autoritarismo
D) Cooperação
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37) Qual o utensílio de cozinha utiliza as ondas
eletromagnéticas para transformar a energia elétrica
em energia de alta frequência para cozinhar os
alimentos?
A) Banho Maria
B) Salamandra
C) Grelhadora
D) Micro-Ondas
38) A carne é a parte comestível dos músculos dos
animais de açougue (bovinos, suínos, aves, ovinos,
caprinos), saudáveis e abatidos. Sobre a carne é
CORRETO afirmar que:
A) O corte da carne, ou seja, sua localização no animal é
fator determinante na maciez da carne. Os músculos
do pescoço, pernas e quarto dianteiro são as partes
mais exercitadas nos animais, portanto, produzem
carnes menos tenras e possuem sabor mais
acentuado (forte).
B) Com referência à idade, os animais mais velhos têm
carne e textura mais delicadas que animais mais
novos.
C) Em relação ao local, os animais confinados
apresentam carne menos macia que animais que se
exercitam com frequência.
D) As carnes das fêmeas são menos macia do que a
carne dos machos.
39) Nas alternativas abaixo assinale àquela em que o
método de cocção descrito está correto:
A) Cozimento em líquido (fervura) - consiste em
submeter o alimento ao vapor da água ou de outros
líquidos, com ou sem pressão.
B) Grelhar - é imergir o alimento em óleo à alta
temperatura.
C) Brasear - método de cocção lento, que utiliza chama
ou forno, visando dar um colorido ao alimento,
mantendo o suco no seu interior.
D) Fritar - consiste na cocção através de chapa de metal
quente, colocada sobre brasas ou diretamente no
fogão elétrico ou a gás.
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40) Todo o utensílio móvel de cozinha que serve para preparar, cozinhar ou conservar alimentos. Cada utensílio tem
uma missão e finalidade específicas e deve ser usado dessa forma para prevenir a deterioração. Nas colunas abaixo,
relacione a coluna 1, que indica um tipo de utensílio de cozinha, com a coluna 2 que descreve a sua finalidade, e em
seguida marque a alternativa com a sequência CORRETA:
COLUNA 1
( 1 ) Panela
( 2 ) Frigideira
( 3 ) Caçarola
( 4 ) Escumadeira
( 5 ) Grelha

COLUNA 2
( ) É um utensílio para saltear pequenas quantidades de alimentos, fritar ou ferver líquidos.
( ) Utensílio utilizado não só para retirar a espuma de alimentos que estão sendo cozidos,
mas também para retirar da panela ou frigideira os alimentos sem o líquido onde estão
sendo fritos ou cozidos.
( ) Pela sua forma redonda, ampla e baixa, usa-se especialmente para cozinhar produtos
que não sejam aconselháveis amontoar, como o arroz, hortaliças, etc.
( ) É um utensílio de grande dimensão utilizada para confeccionar sopas, guisados em
grandes quantidades, fundos e cozidos. Normalmente são fabricadas em alumínio, cobre ou
aço inoxidável.
( ) Elemento, geralmente com frisos, utilizado para grelhar, dourar certos alimentos como
carnes, peixes, etc.

A) ( 5 ); ( 4 ); ( 1 ); ( 3 ); ( 2 )
B) ( 5 ); ( 2 ); ( 3 ); ( 1 ); ( 4 )
C) ( 2 ); ( 4 ); ( 3 ); ( 1 ); ( 5 )
D) ( 2 ); ( 5 ); ( 1 ); ( 3 ); ( 4 )
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