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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

MERENDEIRA 
 

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.  
 

Português Matemática Conhecimentos 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. 

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 Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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. 

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 Concurso Público. 

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 Concurso Público. 

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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com 

 

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

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  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 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

HISTÓRIAS COMPARTILHADAS 
 

Neste século de enormes transformações sociais, econômicas e tecnológicas, as 1 

empresas continuam vivendo o desafio dramático de atrair e reter talentos.  2 

É interessante notar que, na cabine de comando das organizações que são consideradas 3 

as melhores para trabalhar, estão o presidente e o vice-presidente de recursos humanos. Durante 4 

décadas do século passado, o copiloto era o executivo de finanças. Mas notou-se que o que faz a 5 

diferença de verdade são as pessoas. 6 

Por isso o desafio: como atrair e manter os talentos numa época em que se sabe que o 7 

discurso "seja leal e seu emprego estará garantido" não pega mais. Hoje, a relação entre empresa e 8 

funcionário é mantida por um regime de trocas, cuja base é formada pelos propósitos e valores 9 

organizacionais e pelas expectativas, competências e valores dos empregados. 10 

Para uma pessoa, os valores são a forma como lidamos com as coisas da vida e fazemos 11 

nossos julgamentos. Já para uma empresa eles normalmente são criados pelos fundadores e se 12 

expressam por meio das histórias que se contam dentro da companhia. Se uma organização escreve 13 

em suas paredes que seu ponto mais importante é a satisfação do cliente, é preciso que existam vários 14 

casos de consumidores que foram surpreendidos e encantados pela ação de um funcionário ou de 15 

uma equipe. Se não tiver história para contar, não é valor, é crença - algo em que se acredita, mas 16 

que não foi posto à prova. 17 

Os seus valores pessoais vieram de sua família, desde seus ancestrais, e passaram de 18 

geração para geração sustentados pelas histórias contadas na mesa de almoço. Na minha família, o 19 

maior deles é a educação. E lá vêm as lembranças do tio que não estudou para trabalhar e permitir 20 

que os irmãos fossem para a escola, do primo que estudava de madrugada para passar no vestibular 21 

de uma universidade pública... 22 

É importante que você conheça bem os valores de sua família para encontrar uma empresa 23 

que seja compatível. Essa nem sempre é uma tarefa fácil, mas um bom jeito de entender se a 24 

companhia tem a ver com você é se perguntar: "Do que eu não abro mão?" Ética, honestidade, 25 

meritocracia, respeito? E a empresa? Qual é a lista dela? 26 

Dessa resposta surge a compatibilidade. O sentimento de pertencimento a uma empresa 27 

não aparece do nada. A verdadeira cola é a aderência aos valores. 28 

CABRERA,  Luiz Carlos. In: Histórias Compartilhadas. VOCÊS/A, nº 246, p.226, nov. 2018. Editora Abril. 
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01) É uma ideia presente no texto a de que a 

permanência em uma empresa 
 

(A) depende tão-somente de muito estudo, pois as 

demais conquistas são consequências da prática 

do dia-a-dia. 

(B) implica, além do fator sorte, a busca incessante 

de reconhecimento e empenho profissional para 

fazer a diferença a qualquer preço. 

(C) está vinculada à combinação de valores 

inerentes ao profissional com correspondência 

nas organizações  empregadoras. 

(D) exige, acima de tudo, a habilidade de saber o 

hora exata de escolher a profissão, motivando-se 

por um trabalho que lhe traga encantamento. 
 

02) Do ponto de vista temático o texto enfoca 
 

(A) o surgimento de um novo modismo: a troca de 

profissão pelo trabalhador descontente com o 

que faz na empresa que atua. 

(B) a insegurança na escolha da profissão como a 

principal causa do descomprometimento do 

indivíduo com o trabalho que realiza. 

(C) a revolução tecnológica tem mudado o panorama 

do mercado de trabalho, mas não se tem 

constituído uma ameaça ao trabalhador. 

(D) a existência, hoje em dia, dos meios  

identificadores que possibilitam a escolha de 

uma organização compatível com o perfil 

profissional do trabalhador. 
 

03) A alternativa em que o termo transcrito constitui 

um caracterizador do substantivo é: 
 

(A) “de comando” (L.3). 

(B) “pelos propósitos” (L.9) 

(C) “de sua família” (L.18). 

(D) “bem” (L.23). 
 

04) No texto, o pronome 
 

(A) “se”, em “algo em que se acredita” (L.16) é marca 

de indeterminação do sujeito. 

(B) “os”, em “o que faz a diferença de verdade são 

as pessoas.” (L.5/6), pode ser substituído por 

‘esses’ sem prejuízo de qualquer natureza. 

(C) “seu”, em ‘"seja leal e seu emprego estará 

garantido"’ (L.8), é possessivo representativo da 

segunda pessoa do singular. 

(D) “você”, em “É importante que você conheça bem 

os valores de sua família” (L.23), é marca de 

pessoalidade usado na linguagem formal. 

05) Tem função de sujeito o termo transcrito em 

 

(A) “o executivo de finanças” (L.5). 

(B) “os valores” (L.23). 

(C) “à prova” (L.17). 

(D) “as lembranças do tio” (L.20). 

 

06) A alternativa em que a relação estabelecida pela 

preposição está corretamente indicada é 

 

(A) “de”, em “Neste século de enormes 

transformações sociais” (L.1) – afastamento. 

(B) “para”, em “melhores para trabalhar” (L.4) – 

finalidade. 

(C) “em”, em “Se uma organização escreve em suas 

paredes” (L.13/14) – direção. 

(D) “com”, em “os valores são a forma como lidamos 

com as coisas da vida” (L.11) – meio. 

 

07) Completa o sentido do verbo o termo transcrito 

em 

 

(A) “por meio das histórias” (L.13). 

(B) “vários casos de consumidores” (L.14/15). 

(C) “história” (L.16). 

(D) “a compatibilidade” (L.27). 

 

08)  

 

 

No fragmento em  evidência, a palavra em negrito 

possui o mesmo valor morfossintático que a 

destacada em 

 

(A) “se expressam por meio das histórias que se 

contam dentro da companhia.” (L.12/13). 

(B) “Se uma organização escreve em suas paredes 

que seu ponto mais importante é a satisfação do 

cliente,” (L.13/14). 

(C) “...algo em que se acredita” (L.16). 

(D) “permitir que os irmãos fossem para a escola” 

(L.20/21). 

 

 

 

“...na cabine de comando das organizações que são 

consideradas as melhores para trabalhar,” (L.3/4) 
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09) A alternativa em que o emprego do recurso 

linguístico que aparece nesse texto está 

devidamente explicado é a  

 

(A) “como”, em “os valores são a forma como 

lidamos” (L.11), exprime, nesse caso, a ideia de 

conformidade. 

(B) “se”, em “e se expressam por meio das histórias” 

(L.12/13)  é parte integrante de “expressam”. 

(C) “contam”, em “histórias que se contam dentro da 

companhia” (L.13), possui sujeito indeterminado. 

(D) A forma verbal “existam”, em “existam vários 

casos de consumidores” (L.14/15),  se 

substituída por sua correspondente do verbo 

haver,  haveria mudança de função sintática da 

expressão “vários casos de consumidores”. 

 

10) A alternativa em que há correspondência entre a 

forma verbal transcrita e a ação por ela expressa 

é 

 

(A) “continuam vivendo” (L.2) – ação momentânea 

no presente. 

(B) “existam” (L.14) – ação hipotética no presente. 

(C) “vieram” (L.18) – ação contínua no passado. 

(D) “aparece” (L.28) – ação inacabada no passado. 

 

11) Há correspondência  modo-temporal entre a 

forma verbal simples “estudou” (L.20) e a 

composta 

 

(A) tivesse estudado. 

(B) tinha estudado. 

(C) tem estudado. 

(D) terá estudado. 

 

12) Há predicado verbal na frase declaração em  

 

(A) “eles normalmente são criados pelos 

fundadores” (L.12). 

(B) “seu ponto mais importante é a satisfação do 

cliente” (L.14). 

(C) “o maior deles é a educação.” (L.19/20). 

(D) “Essa nem sempre é uma tarefa fácil” (L.24). 

 

 

 

 

 

13) Os termos “honestidade” (L.25) e “ 

consumidores” (L.15) têm como base na sua 

formação primária 

 

(A) Um verbo adjetivo e um adjetivo. 

(B) Um substantivo e um verbo. 

(C) Um adjetivo e um substantivo. 

(D) Um adjetivo e um verbo. 

 

14) Identifique a proposição verdadeira 

 

(A) A palavra “século” (L.1) é acentuada pela mesma 

razão da palavra “histórias” (L.13). 

(B) Na palavra “empresa” (L.12), o encontro “mp” 

constitui, quanto ao papel fonológico, um 

encontro consonantal. 

(C) Na palavra “honestidade”(L.25), o encontro “ho” 

constitui exemplo de dígrafo. 

(D) Na palavra “história” (L.16), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

 

15) As palavras “meritocracia” (L.26),  “você” (L.25) e 

“histórias” (L.13) são, respetivamente,  

 

(A) proparoxítona, oxítona e paroxítona. 

(B) paroxítona, oxítona e paroxítona. 

(C) paroxítona, paroxítona, e  proparoxítona. 

(D) paroxítona, oxítona e proparoxítona. 
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16) Para o início do ano letivo Andressa comprou um 

caderno que custou R$ 11,45 e duas canetas que 

custaram R$ 1,65 cada. Quanto foi o troco de 

Andressa sabendo que ela levou uma nota de R$ 

20,00? 

 

(A) R$ 5,25 

(B) R$ 6,90 

(C) R$ 13,10 

(D) R$ 14,75 

 

17) Sobre sistema de numeração analise os itens a 

seguir e marque a alternativa correta: 

 

I. O sistema de numeração decimal é de base 1. 

II. Considerando o número 123456 o algarismo 1 

pertence a classe dos milhares. 

III. São exemplos de sistemas de numeração o 

sistema decimal e o sistema binário. 

 

(A) Todas as alternativas são verdadeiras. 

(B) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras. 

(C) Apenas a alternativa III é verdadeira. 

(D) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras. 

 

18) Na escala de trabalho João ficou designado para 

trabalhar de 4 em 4 dias, Pedro de 6 em 6 dias e 

Júnior de 8 em 8 dias. Se todos eles estão de 

serviço hoje, eles estarão trabalhando 

novamente juntos daqui a: 

 

(A) 12 dias 

(B) 20 dias 

(C) 24 dias 

(D) 26 dias 

 

 

 

 

 

 

 

19) Para adoçar 50 ml de café um copeiro usa 2 

gramas de açúcar. Para fazer uma garrafa cheia 

de café ele precisou utilizar 12 gramas de açúcar. 

Qual a capacidade dessa garrafa? 

 

(A) 300 ml 

(B) 500 ml 

(C) 700 ml 

(D) 750 ml 

 

20) A soma da idade de João com as idades de suas 

duas filhas é 90. Sabe-se que a filha mais nova 

tem 15 anos e que a mais velha tem a metade da 

idade de João. Qual a idade de João? 

 

(A) 75 

(B) 50 

(C) 25 

(D) 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 CARGO: MERENDEIRA                                                                                                                                               Página 7 de 9 
 

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

 

 

 

21) A higiene tem por finalidade destruir os 

micróbios, elementos causadores de doenças, 

ajudando a preservar a saúde, tornando os 

alimentos e o ambiente mais agradáveis e 

asseados. Dentre outros, para os micróbios se 

multiplicarem, eles necessitam de: 

 

(A) Elevadas temperaturas. 

(B) Umidade 

(C) Vento 

(D) Insetos 

 

22) Tanto na cozinha, como no depósito, a limpeza 

deve ser feita regularmente. Julgue se as 

afirmações sobre a limpeza são verdadeiras e 

em seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. O piso da cozinha deve ser lavado diariamente 

na hora de maior movimento, para 

aproveitamento de mão de obra. Deve-se varrer 

durante o preparo da merenda para com o auxílio 

do trânsito das pessoas, abaixar a poeira e não 

contaminar os alimentos. 

II. As paredes devem ser lavadas com água e 

sabão semanalmente e diariamente passar pano 

úmido. 

III. As latas ou latões dos alimentos, de preferência, 

devem ficar dentro da cozinha e tampados. 

 

(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(C) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

 

23) Os alimentos são formados por substâncias 

chamadas e cada um é responsável por 

diferentes funções no nosso corpo. No quadro 

abaixo relacione a coluna 1 com a coluna 2, e em 

seguida assinale a alternativa correta: 

 

COLUNA 1 COLUNA 2 

(1) Alimentos 

Construtores 
(  ) Alface, abacaxi e cenoura. 

(2) Alimentos 

Energéticos 
(    ) Ovos, feijão e queijo. 

(3) Alimentos 

Reguladores 
(    ) Mel, arroz e mandioca 

 

 

 

 

(A) (3); (1); (2) 

(B) (1); (2); (3) 

(C) (3); (2); (1) 

(D) (1); (3); (2) 
 

24) Os gêneros alimentícios devem ser estocados 

em depósito, com boa ventilação e iluminação, 

seco, sem goteira, protegido com grade contra 

roubos e o calor excessivo. Nas afirmações 

abaixo a respeito da arrumação dos alimentos, 

assinale àquela que não é verdadeira: 
 

(A) Material de limpeza, inseticida e objetos de uso 

pessoal (bolsa, avental, entre outros) não devem 

ser armazenados junto dos alimentos. 

(B) Deve-se controlar o estoque de gêneros através 

da ficha de controle de estoque da escola, 

registrando a data de entrada e saída dos 

gêneros na despensa. 

(C) Não deixar nenhum volume em contato direto 

com o solo ou paredes da despensa. 

(D) Colocar os gêneros alimentícios mais antigos 

mais atrás nas prateleiras, para que sejam 

usados por último. Utilizar os gêneros dentro do 

prazo de validade. 
 

25) Higiene é asseio, limpeza, e tem uma relação 

direta com a saúde e o bem-estar. Assinale a 

alternativa que preenche respectivamente, as 

lacunas do texto abaixo de forma correta: 

 

Quando lavamos uma louca com água e sabão estamos 

_________________a louça e quando passamos um 

pano com álcool estamos ________________. 

 

(A) sanitizando; higienizando 

(B) limpando; hidratando 

(C) higienizando; sanitizando 

(D) ensaboando; lustrando 
 

26) Um dos fatores importantes que deve ser 

observado durante o armazenamento é a 

temperatura de estocagem do alimento. 

Alimentos conservados com temperatura entre 

0ºC a 10ºC, seguindo a seguinte, estão: 
 

(A) Congelados 

(B) Refrigerados 

(C) Sob temperatura ambiente. 

(D) Umidificados 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Qual tipo de armazenamento de alimentos, pode 

também ser chamado de estoque seco? 
 

(A) Armazenamento refrigerado. 

(B) Armazenamento controlado. 

(C) Armazenamento quente. 

(D) Armazenamento sob temperatura ambiente. 

 

28) Dos fatores a serem observados na estocagem 

de alimentos, descritos abaixo, assinale àquele 

que não está correto: 
 

(A) Manter a área de estocagem em condições 

ambientais e higiênico-sanitárias satisfatórias, de 

acordo com as normas técnicas estabelecidas. 

Estas normas incluem presença de ralos, 

ausência de iluminação, ventilação e umidade. 

(B) Utilizar estrados vazados para sacarias, 

afastados da parede e elevados do piso, e 

prateleiras distantes do piso, do teto e da parede. 

(C) Utilizar métodos apropriados de estocagem, 

armazenando os alimentos em grupos por tipo ou 

espécie. 

(D) Realizar a retirada de gêneros alimentícios 

seguindo o critério da validade, ou seja: “PVPS” 

– primeiro que vence, primeiro que sai. 

 

29) A organização de prateleiras, armários e 

geladeira, além de ajudar muito no dia a dia da 

cozinha, ajuda a evitar desperdícios e 

contaminações de alimentos. Nas geladeiras, as 

hortaliças devem sempre ser higienizadas 

previamente, assim como os outros produtos. Na 

prateleira superior da geladeira deve ser 

colocado: 
 

(A) Verduras de folhas 

(B) Caixas de leite e sucos 

(C) Frios e sobremesas. 

(D) Legumes 

 

30) O grupo de carnes vermelhas inclui as carnes 

provenientes de bovinos, ovinos, caprinos e 

suínos. Sobre o preparo das carnes, é correto 

afirmar que: 

 

(A) As carnes não devem ser descongeladas na 

geladeira, e sim fora delas. 

(B) Quando cortamos uma carne para fazer bife, 

devemos procurar cortar as fibras na direção 

certa, por isso se o corte for feito ao longo da 

fibra, a carne ficará macia. 

(C) Para carnes assadas no forno, é melhor que o 

corte seja macio, já que os pedaços muito duros 

demoram muito tempo para ficar prontos e a 

carne fica mais seca. 

(D) Se a carne for cozida muito rapidamente e em 

temperatura muito alta, ela ficará bem mais 

macia. Por isso, o cozimento lento não é o mais 

recomendado. 

 

31) Que produto de limpeza relacionado abaixo, tira 

sujeiras e mancha difíceis de pisos frios e de 

vasos sanitários e tanques? 

 

(A) Água Sanitária 

(B) Saponáceos 

(C) Cera em pasta 

(D) Soda Cáustica 

 

32) A coleta seletiva do lixo constitui em separar o 

lixo em grupos distintos, cada um com tipos de 

lixo correspondente com sua classificação. 

Nesse contexto, restos de comida, devem ser 

descartados em lixeira de que cor? 

 

(A) Cinza 

(B) Preta 

(C) Verde 

(D) Marrom 

 

33) Após o descongelamento de carnes em geral, 

com exceção dos pescados, as mesmas devem 

ser consumidas em até: 

 

(A) 24 horas 

(B) 48 horas 

(C) 72 horas 

(D) 96 horas 

 

34) Produtos ou receitas light são aquelas nas quais 

ocorre uma redução de 25% da quantidade de 

algum nutriente, sendo normalmente: 

 

(A) O sódio e a gordura. 

(B) O açúcar e o glúten. 

(C) A lactose e a gordura. 

(D) O sódio e o açúcar. 
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35) A doença celíaca é uma intolerância ao glúten, 

que é uma proteína presente em quais 

alimentos? 

 

(A) Na fécula de mandioca, no leite e no amido de 

milho. 

(B) No trigo, no centeio, na cevada e na aveia. 

(C) Na cevada, na farinha de arroz e no polvilho. 

(D) No polvilho, na fécula de mandioca e na aveia. 

 

36) Sobre a utilização de álcool gel para limpeza em 

geral, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Como é inflamável, manter afastado fogo ou 

calor. 

(B) Pode ser aplicado em fórmica, pisos e azulejos. 

(C) Indicado para superfícies como madeiras 

pintadas, enceradas ou laqueadas. 

(D) Serve para limpar e desinfetar. 

 

37) Nas afirmações abaixo sobre o comportamento 

no ambiente de trabalho, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida 

assinale a alternativa correta: 

 

(    )  Manter um bom relacionamento com seu 

chefe fora da empresa, facilita e permite 

que a vida pessoal se misture com a vida 

profissional, descartando assim, atitudes 

formais perante os seus superiores. 

(    )  Assumir a culpa e tentar corrigir o erro que 

você cometeu, com certeza, não é a 

conduta mais correta que você deve ter no 

ambiente de trabalho. 

(    )  O desempenho é sem dúvida alguma um 

dos pontos mais avaliados pelos gestores 

de uma empresa, e se você não cumpre 

com os prazos e as metas estabelecidos 

em seu ambiente de trabalho com certeza 

será um nome certo na lista dos futuros 

desempregados. 

(    )  É preciso ter cuidado com a vestimenta, 

pois caso não seja uma confraternização 

ou algum evento mais informal, o ideal é 

que você escolha uma roupa mais formal e 

discreto. 
 

(A) (V); (F); (V); (V) 

(B) (F); (V); (F); (V) 

(C) (V); (F); (V); (F) 

(D) (F); (F); (V); (V) 

38) Assinale a alternativa que se refere a descrição 

abaixo: 

 

Conserva e dá brilho em pisos. Existem as incolores e 

as coloridas. É ideal para pisos que podem ser lavados, 

mas também pode ser usada em pisos de madeira. Sua 

vantagem é não exigir o uso de enceradeira para dar 

brilho. 

 

(A) Cera pastosa 

(B) Lustra Móveis 

(C) Cera líquida 

(D) Limpador Instantâneo 

 

39) Nas alternativas abaixo estão relacionados 

alimentos cuja deterioração em temperatura 

ambiente ocorre após um período de tempo 

relativamente longo, os não perecíveis, exceto: 

 

(A) Massas 

(B) Vegetais 

(C) Enlatados 

(D) Cereais 

 

40) No que se refere a higienização das mãos, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Após lavar as mãos, seque-as nas roupas e 

depois use o álcool em gel. 

(B) Deve-se lavar as mãos quando tocar em 

alimentos crus. 

(C) Toda vez que entrar na cozinha, é necessário 

que se lave as mãos. 

(D) Até antes de vestir luvas descartáveis, é preciso 

que se lave as mãos. 

 

 

 


