ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: COZINHEIRO
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
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
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 (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
06. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
07. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
08. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. 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.concursofortalezadosnogueiras@outlo
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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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
1

Hoje, poder acompanhar todo e qualquer comentário gerado nas mídias sociais é bom para

2

qualquer empresa. Afinal, assim como uma marca pode ser promovida, também pode se tornar

3

vulnerável por meio do conteúdo dessas páginas.

4

Apesar de muito se falar nessa questão, ainda há uma grande confusão sobre como utilizar as

5

mídias sociais a favor de uma organização. Para a maioria, basta criar uma conta corporativa

6

no Twitter e está resolvido.

7

No entanto, o marketing nas mídias sociais vai muito além. Ele pode ser dividido em dois

8

grupos de atividades: o gerenciamento da presença nas mídias sociais, onde estabelecemos o quê e

9

como a empresa deve falar com o mercado nessas plataformas, e o monitoramento, que controla o que

10

o mercado está falando sobre a companhia.

11

Esses dois grupos de atividades são completamente distintos e independentes. Mesmo que sua

12

empresa não queira estar presente nas mídias sociais, os internautas irão falar sobre ela. Fechar os olhos

13

para o que está sendo dito é uma decisão muito perigosa.

14

Por isso, as companhias devem fazer as duas coisas. Ao gerenciar a presença, deve-se definir

15

uma estratégia para fazer parte da conversa dos usuários, de preferência, criando ações que permitam

16

que os próprios usuários disseminem conteúdo positivo sobre a sua marca. Já no monitoramento, o

17

foco é ouvir e agir para corrigir problemas de processos internos e, eventualmente, intervir junto ao

18

cliente muito rapidamente.

19

Essas práticas vêm se mostrando muito eficientes não somente para estabelecer um contato

20

mais próximo com os clientes, como se tornou uma ferramenta certeira de mensuração do perfil de seu

21

público. O Social Media Monitor, novo monitor de mídias sociais criado pela Chleba Agência Digital,

22

otimiza o mapeamento dessas informações, enquanto possibilita análises por diversos ângulos. O foco

23

é auxiliar as companhias na melhoria contínua de seus processos e na elaboração de estratégias de

24

marketing cada vez mais direcionadas, baseado nos resultados pesquisados.

25

Todas as informações geradas no Twitter, Google Blog Search, Google News, YouTube,

26

Yahoo Respostas, Flickr, e Facebook, Blogs e até mesmo no site Reclame Aqui podem ser literalmente

27

escaneadas e analisadas pelo Social Media Monitor.
CARGO: COZINHEIRO
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28

Dentre as vantagens desta ferramenta está a organização dos dados por meio de filtros que

29

podem desconsiderar ou promover as citações em manifestações. Estas podem ser classificadas por

30

tipo (positivo ou negativo), por categoria (relato de insatisfação, comprometimento de imagem, etc),

31

grau de importância (alto, médio, baixo) e se requer intervenção ou não. Além disso, é possível acessar

32

relatórios instantâneos de todo e qualquer movimento na conta do usuário da Social Media Monitor e

33

baixar o Cubo de Dados, que permite a análise dos dados em planilhas dinâmicas do Excel.

34

Entre os fatores que podem ser identificados pelo monitoramento das mídias sociais estão as

35

falhas nos processos de atendimento a clientes ou em produtos, avaliação do impacto positivo de

36

elogios, identificação de melhorias nos produtos e serviços através das informações postadas pelos

37

internautas e até a identificação de clientes potenciais.

38

Por exemplo, se um cliente fizer um post no Twitter reclamando do prazo de entrega de uma

39

loja virtual, o lojista pode informá-lo sobre o status do pedido e dar um benefício pela inconveniência

40

do atraso. Com esta conduta, há uma boa chance do cliente postar um comentário positivo sobre a

41

atitude da empresa.

42

Para o mercado, em especial empresas com produtos e serviços de consumo em massa, é mais

43

do que necessário monitorar as mídias sociais. Em primeiro lugar, para a identificação de indícios que

44

a permita adequar seus processos e produtos de forma contínua de forma muito mais ágil do que por

45

meio de pesquisas. Em segundo, para identificar crises ainda em fase inicial e, por fim, para intervir

46

rapidamente e solucionar problemas de clientes insatisfeitos.
FONTE: http://wezen.com.br/site/2010/09/o-marketing-das-midias-sociais-vai-muito-alem-de-criar-uma-conta-notwitter-ou-no-facebook/
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01) De acordo com o texto, hoje em dia

05) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a
expressão.

(A) os consumidores obrigatoriamente só compram em
uma empresa se puderem expressar opiniões sobre

(A) “as mídias sociais” (L.4/5).

produtos e serviços dela.

(B) “as duas coisas” (L.14).

(B) é essencial que uma empresa tenha uma página nas
mídias sociais, porém a organização deve procurar

(C) “por meio de filtros” (L.28).
(D) “pelo monitoramento” (L.34).

saber como o público enxerga a sua marca e produtos.
(C) as redes sociais são uma realidade e não dá para deixar
de lado, entretanto saber a opinião de seus usuários

06) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a
expressão

sobre a atividade de uma empresa não implica
qualidade na prestação do serviço.
(D) cada informação que uma empresa posta nas redes
sociais impacta um número insignificante de pessoas.
02) No texto, há
(A) linguagem espontânea e descontraída.
(B) Exclusividade do processo narrativo.
(C) Predomínio de recursos sensoriais.
(D) Exposição de fatos.

(A) “todo” (L.1).
(B) “da presença” (L.8).
(C) “sobre a companhia” (L.10).
(D) “a presença” (L.14).
07) O verbo é o núcleo da informação em
(A) “Ele pode ser dividido em dois grupos de atividades”
(L.7/8).
(B) “Esses dois grupos de atividades são completamente
distintos e independentes.” (L.11).

03) Há equivalência entre o termo transcrito e o que ele
significa em
(A) “afinal” (L.2) – conclusão.
(B) “ainda” (L.4) – inclusão.

(C) “...é uma decisão muito perigosa. (L.13).
(D) “...pode se tornar vulnerável” (L.2/3).
08) A forma verbal transcrita, à esquerda, corresponde à
informação, à direita, em

(C) “Por isso” (L.14) – explicação.
(D) “enquanto” (L.22) – comparação.

(A) “estabelecemos” (L.8) - ação concluída no passado.
(B) “vêm se mostrando” (L.19) – ação hipotética no

04) Exerce função predicativa o termo transcrito em

presente.
(C) “tornou” (L.20) – ação passada que se prolonga no

(A) “grande” (L.4).
(B) “coisas” (L.14).

futuro.
(D) “permita” (L.44) – ação hipotética no presente.

(C) “ferramenta” (L.20).
(D) “novo” (L.21).

CARGO: COZINHEIRO
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09) Os termos “Apesar“ (L.4) e “No entanto“ (L.7), no
texto, expressam, respectivamente, ideias de

14) Os grupos de letras encontrados na palavra “grande”

(A) Condição e conclusão.
(B) Concessão e explicação.

(A) dois encontros consonantais

(L.4) são classificados como:

(B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.

(C) Concessão e ressalva.
(D) Conformidade e oposição.

(C) Apenas dígrafos
(D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.

10) Passando-se a oração “uma marca pode ser
promovida” (L.2) para a voz ativa, a forma verbal
correspondente a “pode ser promovida” ficará sendo
(A)
(B)
(C)
(D)

15) É correto o que se afirma em
(A) “chance”, em “há uma boa chance” (L.40), manterá e

pôde promover.
podem promover.
Poderão promover.
Podia promover.

mesma função sintática se houver a troca do verbo
haver por existir.
(B) “como”, em “Afinal, assim como uma marca pode ser

11) Exerce a mesma função sintática que o termo “dessas
páginas” (L.3) a expressão

promovida” (L.2), exprime uma ideia de comparação.
(C) “uma”, em “a favor de uma organização.” (L.5),
individualiza o termo “organização.

(A) “de atividade” (L.11).

(D) O sujeito de “há” (L.4) está indeterminado.

(B) “do perfil” (L.20).
(C) “dessas informações” (L.22).
(D) “de seus processos” (L.23).
12) Há um exemplo de derivação imprópria em
(A) “qualquer” (L.1).
(B) “Twitter” (L.6).
(C) “mídias” (L.7).
(D) “quê” (L.8).
13) Quanto aos elementos linguísticos que compõem o
texto, é correto afirmar
(A) “apesar de” (L.4) e “mesmo que” (L.11) são locuções
que expressam diferentes ideias.
(B) O “h”, em “Hoje” (L.1), representa uma consoante
brasileira.
(C) “se”

(L.38)

introduz

uma

condição

para

a

concretização do que se afirma depois.
(D) Os conectores “que” e “que”, em “...que controla”
(L.9) e “permitam que” (L15/16), são iguais do ponto
de vista morfológico.

CARGO: COZINHEIRO
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) Dado o número 1987 podemos afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CÁLCULOS

O valor posicional do algarismo 1 é 1.
O valor posicional do algarismo 9 é 987
O valor posicional do algarismo 8 é 80.
O valor posicional do algarismo 9 é 9.

17) Uma vendedora de suco precisa reduzir o preço de
cada litro de R$ 8,00 para R$ 6,00 sem reduzir sua
receita de vendas. Para isso ela deverá acrescentar
mais água no suco que já tem, tendo um estoque de 45
litros de suco a vendedora deverá adicionar:
(A)
(B)
(C)
(D)

De 1 a 10 litros de água.
De 11 a 20 litros de água.
De 50 a 60 litros de água.
De 61 a 70 litros de água.

18) Uma criança leu um livro em 5 dias lendo 8 páginas
por dia. Se tivesse lido 10 páginas por dia em quantos
dias ela teria terminado de ler esse livro?
(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1
19) Uma costureira possui 3 fitas que medem
respetivamente 4m, 8m e 6m. Ela precisa cortá-los em
pedaços iguais de maior tamanho possível. Logo cada
pedaço deve medir:
(A)
(B)
(C)
(D)

1m.
2m.
3m.
4m.

20) Para comprar um presente de aniversário para sua mãe
Paulo pagou R$ 18,00 e Pedro pagou R$ 12,00. Logo
podemos afirmar que:
2

4

3
3

3
2

(A) Pedro pagou do valor do presente e Paulo pagou .
(B) Paulo pagou do valor do presente e Paulo pagou .
(C) Paulo pagou

5
4
3
2

5
2

do valor do presente e Paulo pagou .
3
3

(D) Pedro pagou do valor do presente e Paulo pagou .
5

CARGO: COZINHEIRO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Assinale a única alternativa que apresenta uma
atribuição do cozinheiro:
(A) Participar do planejamento, coordenação e execução
dos programas, pesquisas e outras atividades de saúde,
articulando-se com as instituições para a
implementação das ações, de acordo com as diretrizes
do SUS.
(B) Identificar e analisar problemas e necessidades
materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicar aos
processos básicos do serviço social e demais
atividades inerentes à especialidade.
(C) Supervisionar, coordenar, orientar, estudar e planejar
projetos e especificações; vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento, laudo e parecer técnico.
(D) Preparar a alimentação em geral.
22) São posturas no trabalho para uma boa convivência,
EXCETO:
(A) Fale com sobriedade, sem gestos exagerados ou voz
alterada.
(B) Cumprimente a todos, sem exceção e sem intimidades,
tanto ao chegar quanto ao sair, inclusive pelos
corredores.
(C) Utilize gírias e modismos linguísticos.
(D) Trate com respeito a todos, procurando ouví-los e,
quando necessário, orientá-los em suas solicitações.
23) No ambiente de trabalho, deve-se:
(A) sempre que necessário, demonstrar firmeza, sem
porém, parecer dono da verdade.
(B) provocar desentendimentos com os demais colegas de
profissão.
(C) sempre ser engraçado, independentemente da situação.
(D) desrespeitar a hierarquia.
24) São princípios que devem ser adotados para uma boa
comunicação:
I. Considere a real finalidade daquilo que vai expressar.
II. Mantenha coerência em suas comunicações verbais e
não-verbais, ou seja, entre o discurso e a ação.
III. Seja ouvinte.
IV. Tenha as ideias claras para si, antes de comunicá-las.

CARGO: COZINHEIRO

QUESTÕES DE 21 A 40
É verdadeiro o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III
I, II, III e IV
I e IV
II, III e IV

25) Doenças Veiculadas por Alimentos – DVA são
doenças causadas pelo consumo de alimentos
contaminados por bactérias patogênicas. Os alimentos
mais envolvidos em casos de DVA são:
I.
II.
III.
IV.

Doces e salgados recheados.
Pratos preparados de véspera e mal conservados.
Preparações a base de maionese.
Pratos muito manipulados (empadão, salpicão, dentre
outros).

A quantidade de assertivas corretas é:
(A)
(B)
(C)
(D)

1
2
3
4

26) São práticas diárias que geram contaminações
alimentares:
(A) Descongelamento inadequado.
(B) Cozimento insuficiente (quando o cozimento for
insuficiente, os microrganismos podem sobreviver nos
alimentos).
(C) Contaminação cruzada (no caso de misturar alimentos
crus não higienizados com alimentos cozidos; quando
usar o mesmo utensílio para preparar alimentos
diferentes, como faca e tábua).
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
27) Alguns procedimentos de higiene e apresentação
pessoal são fundamentais, como:
I. Conservar as unhas curtas e limpas.
II. Não enxugar as mãos e/ou rosto com panos de prato.
III. Prender os cabelos para não cair fios nos alimentos.
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) I e III
(B) II
(C) I
(D) I, II e III
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28) NÃO é considerada uma boa prática de limpeza na
cozinha:
(A) Manter o lixo sempre tampado e lavar a lixeira toda
vez que esvaziá-la.
(B) Sempre colocar plantas na cozinha.
(C) Os utensílios e equipamentos da cozinha devem estar
sempre limpos: lavar após cada utilização.
(D) Manter a cozinha sempre limpa e em ordem: arrumar
diariamente.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

32) “É o arroz que não passa pelo processo de
industrialização, o que conserva suas fibras e tem um
valor nutricional maior. Ele precisa de mais água e
mais tempo no fogo para ficar pronto”.
O enunciado acima se refere ao:
(A) Arroz integral.
(B) Arroz negro.
(C) Arroz agulha.
(D) Arroz arbóreo.

29) Em regra, é considerado um alimento perecível:
(A)
(B)
(C)
(D)

33) Em termos culinários, descaroçar significa:
arroz.
feijão.
iogurte.
açúcar.

30) Acerca do pré-preparo, preparo e distribuição dos
alimentos, assinale a opção INCORRETA.
(A) Quando a área da cozinha não permitir realizar as
atividades de pré-preparo e preparo do alimento em
espaços diferenciados, deve-se fazê-las separadas por
tempo, higienizando imediatamente após cada tarefa,
as bancadas, equipamentos e utensílios.
(B) Todos os alimentos pré-preparados que necessitem de
refrigeração devem ser mantidos em geladeira até a
etapa de preparo.
(C) Deve-se utilizar sempre a mesma placa de corte ou
faca para diversas operações seguidas, sem uma
adequada higienização entre as etapas.
(D) Durante a distribuição das refeições, deve-se manter
os recipientes tampados nos intervalos entre a chegada
de um grupo e outro.
31) É função desempenhada pelo Cozinheiro:
I. Acompanhar, orientar e transmitir informações a
pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas e
municipais.
II. Realizar o levantamento dos materiais necessários
para elaboração do cardápio.
III. Garantir os padrões de qualidade técnica em
supervisão, coordenação, orientação técnica, estudo,
planejamento, projeto e especificação em baixa e alta
tensão com destaque para iluminação pública.

(A) Retirar a casca, como nas laranjas, bananas, maçãs,
etc.
(B) Remover o caroço ou a semente, como nas ameixas e
azeitonas.
(C) Retirar da forma (gelatina, pudins, bolos, etc.).
(D) Tirar o excesso de gordura de uma calda, sopa ou
molho.
34) Sobre os alimentos e nutrientes, marque a alternativa
ERRADA.
(A) Os alimentos são substâncias sólidas e líquidas que
após serem ingeridas são quebradas pelo organismo
em partes menores para serem usadas na formação e
na manutenção do corpo, na regulação dos processos
orgânicos e no fornecimento de energia.
(B) Os nutrientes, por sua vez, são substâncias que estão
presentes nos alimentos e são absorvidas pelo corpo
humano para nutrí-lo.
(C) Ter uma alimentação saudável é muito importante para
manter o corpo em boas condições que permitam a
realização de todas as atividades do dia-a-dia.
(D) Os minerais são as principais substâncias responsáveis
pela formação dos músculos do nosso corpo e também
são essenciais porque fazem parte da formação do
nosso sangue.

É verdadeiro o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

III
II
I e II
I, II e III

CARGO: COZINHEIRO
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35) O preparo dos alimentos deve garantir que eles não
ofereçam riscos à saúde. O perigo alimentar é tudo
aquilo que possa causar algum mal à saúde. No caso
dos alimentos, os perigos podem ser:
I. Contaminação por organismos vivos (perigos
biológicos).
II. Contaminação por substâncias químicas (perigos
químicos).
III. Contaminação por perigos físicos (materiais estranhos
encontrados em alimentos, como: fragmentos de
vidro, metais, pedras, madeira, joias, insetos, ossos,
espinhas de pescados, materiais plásticos, dentre
outros).
É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) I e III
(C) II e III
(D) II
36) Além das mãos, a faca é a principal ferramenta de
trabalho de um cozinheiro. É um instrumento de
precisão que deve ser tratado com cuidado e estar
sempre limpo e afiado. A Faca de pão serrilhada é:
(A) usada para desossar carnes e aves, geralmente possui
lâmina mais fina que o cabo, para facilitar a operação.
(B) empregada para fatiar e abrir pães. Não tem ponta e
seu fio é serrilhado para facilitar o corte.
(C) a mais versátil e a mais utilizada na cozinha. Possui
lâmina larga (de 20 cm a 30 cm) e pontiaguda. Por
isso, oferece mais estabilidade ao cozinheiro quando
está picando ou fatiando grande quantidade de
alimentos
(D) costuma ser usada para descascar e para fazer cortes
pequenos. Permite tornear legumes. É pequena e de
lâmina curta.
37) Acerca da utilização da panela de pressão, assinale a
opção INCORRETA.
(A) A Panela de pressão é usada para cozimento. Deve-se
ter muito cuidado em seu manuseio e seguir
corretamente as instruções de uso, para evitar
acidentes. Toda atenção é pouca com alimentos que
soltam a pele, como o grão-de-bico, porque a pele
pode entupir a válvula e causar a explosão da panela.
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(B) Deve-se ter atenção para o nível de água e o controle
do fogo: não se deve encher a panela com água – ou
outros líquidos ou alimentos – até a borda, de modo a
não deixá-los próximos das válvulas (a recomendação
de fábrica é encher até ⅔ da altura).
(C) Os alimentos cozinham mais devagar nessa panela do
que em outras.
(D) o fogo deve ser reduzido após a formação de pressão
que escapa pela válvula, pois mantê-lo forte não
apressará o cozimento, apenas desperdiçará gás ou
energia elétrica.
38) A limpeza e a organização do ambiente de trabalho são
as duas palavras de ordem na cozinha. Para isso, a
infraestrutura do local, ou seja, sua estrutura física,
deve ser adequada para a manipulação de alimentos.
Devem ser adotadas as seguintes medidas, dentre
outras:
I. Manter em bom estado de conservação o piso, as
paredes e o teto: sem rachaduras, goteiras, infiltrações,
mofos e descascamentos. Uma rachadura, por
exemplo, pode abrigar insetos e fungos sem que se
perceba.
II. Fazer a limpeza da cozinha sempre que necessário e
no final das atividades de trabalho. Ela é importante
para prevenir e controlar baratas, ratos e outras pragas.
III. Retirar todos os objetos sem utilidade para o trabalho
na cozinha. Eles atrapalham a circulação e o manuseio
dos equipamentos e podem concentrar poeira e
microrganismos.
É correto o que se afirma em:
(A) II
(B) I e III
(C) I
(D) I, II e III
39) Assinale a assertiva que indica um atividade realizada
pelo Cozinheiro:
(A) Atendimento em saúde mental e participação dos
programas de saúde.
(B) Efetuar levantamentos topográficos fornecendo dados
para estudos, cadastro, projetos e mapeamento,
conforme normas técnicas e normas de serviços
topográficos da Companhia.
(C) Controlar os alimentos utilizados na elaboração das
refeições.
(D) Planejamento, organização e direção de serviços de
arquivo.
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40) “Planta de origem oriental, é uma especiaria com
aplicação generalizada em culinária. O pó́ preparado
com os estigmas dessa planta tem cor amarelo forte e
é utilizado como corante, tempero de gosto e perfume
delicados e também como medicamento. Como
especiaria interfere diretamente no aroma das
comidas, além de emprestar aos alimentos sua cor
característica. É indispensável no arroz à valenciana,
arroz pilaf e na paella”.
O texto acima se refere a(o):
(A) Aceto.
(B) Acaçá.
(C) Açafrão.
(D) Basílico.
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