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CARGO: AUXILIAR DE COZINHA 
TEXTO I:                                                                        O velho e a flor 

Por céus e mares eu andei 
Vi um poeta e vi um rei 

Na esperança de saber o que é o amor 
Ninguém sabia me dizer 
E eu já queria até morrer 

Quando um velhinho com uma flor assim falou: 
 

O amor é o carinho 
É o espinho que não se vê em cada flor 

É a vida quando 
Chega sangrando 

                                                  Aberta em pétalas de amor.   (Vinícius de Moraes/Toquinho) 
01) Segundo o texto, o autor ao andar por céus e mares, encontrou:  

A) Um poeta e uma mulher.      D) A esperança e o amor. 
B) Um rei e o amor.        E) Um velhinho e uma mulher. 
C) Um poeta e um rei. 

 

02) “Na esperança de saber o que é o amor  
Ninguém sabia me dizer” 
Observe a palavra sublinhada anteriormente e assinale o sinônimo: 
A) Ato de decorar.       D) Existir, ter vida.  
B) Estar enamorado.      E) Recomeçar. 
C) Expectativa, o que se espera ou deseja. 

 

03) Assinale a alternativa que apresenta palavra no feminino: 
A) Céus.    B) Amor.   C) Poeta.   D) Velhinho.   E) Flor. 

 

04) Assinale a palavra que encontra-se acentuada INCORRETAMENTE: 
A) Vê.    B) Pétalas.   C) Sangrândo.   D) Céus.   E) Ninguém. 

 

05) Assinale a alternativa que apresenta palavra no diminutivo: 
A) Espinho.   B) Velhinho.   C) Carinho.   D) Assim.  E) Morrer. 

 

MATEMÁTICA 
 

06) Marília tem 7 anos e sua mãe, 35. Que idade tinha a mãe de Marília quando ela nasceu? 
A) 25   B) 26   C) 27   D) 28   E) 29 

 

07) Eduardo trabalha em um escritório de contabilidade 6 horas por dia. Sabendo-se que a semana de serviço é de 5 
dias, ao final desta semana, quantas horas ele trabalhará? 
A) 30   B) 35   C) 25   D) 32   E) 37 

 

08) Marli ganhou 18 rosas vermelhas e vai colocá-las em 3 vasos em quantidades iguais. Quantas flores serão colocadas 
em cada vaso? 
A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6 

 

09) Assinale o número que antecede 498: 
A) 499   B) 497   C) 496   D) 500   E) 490 

 

10) Assinale abaixo a alternativa correta:  
A) 35 + 35 = 60  B) 10 + 23 = 33  C) 52 − 25 = 30  D) 45 − 10 = 25  E) 30 − 15 = 16  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11) Sobre os segredos da cozinha, marque o INCORRETO: 
A) As batatas fritas ficarão mais crocantes se fritar em óleo mais frio e fogo baixo. 
B) Para cozinhar feijão é necessário colocar três vezes mais de água do que a quantidade de feijão. 
C) Para frituras à milanesa deve-se usar só as claras porque  as gemas fazem o óleo espumar. 
D) Para tirar o excesso de pimenta dos alimentos é necessário adicionar algumas azeitonas nos mesmos. 
E) Para tirar o excesso de sal dos alimentos, deve-se adicionar claras de ovos nos mesmos. 

12) Em relação às noções de nutrição, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
((        ))   A vitamina B encontrada na carne, leite, ovos e feijão protege o sistema nervoso e estimula o apetite. 
((        ))   A vitamina D é encontrada na abóbora e protege a visão e a pele. 
((        ))   A vitamina A é encontrada na cenoura, gema e manga, protege contra a gripe, resfriados e infecções. 
 A seqüência está correta em: 
A) V, F, V  B) V, V, F  C) F, F, V  D) F, V, F  E) V, V, V 

13) Sobre a estocagem de alimentos, marque a afirmativa INCORRETA: 
A) A higiene do local deve ser priorizada e organizada. 
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B) Todo alimento recém chegado do supermercado deverá ter sua embalagem limpa e a mesma não poderá estar 
danificada. 

C) Os armários, prateleiras e embalagens dos alimentos devem ser limpos mensalmente. 
D) É necessário verificar o prazo de validade. 
E) As embalagens mais pesadas deverão ficar por baixo das demais. 

14) Analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA: 
A) Nunca leve a carne da geladeira direto para a panela. 
B) A massa estará pronta para ser escorrida e passada em água fria, quando estiver macia e sem nenhuma rigidez no centro. 
C) Quanto mais fresco os ovos, maior é o valor protéico. 
D) A água em que foram cozidas as hortaliças para molhos e sopas não deverá ser aproveitada. 
E) As hortaliças e frutas possuem minerais e vitaminas que protegem o corpo contra doenças. 

15) Sobre a ética profissional do Auxiliar de Cozinha, marque o INCORRETO: 
A) Administrar bem o tempo e servir na hora certa.  D) Ser disponível. 
B) Ter iniciativa e ser eficiente.    E) Tentar impor opinião, sempre. 
C) Ser educado e discreto. 

16) Em relação à ordem e limpeza de eletrodomésticos, marque o INCORRETO: 
A) Limpar bem as grelhas, os queimadores e as bandejas do forno. 
B) Nunca retirar o gelo com a faca na limpeza da geladeira. 
C) O motor do liquidificador deve ser molhado na limpeza. 
D) É necessário que se faça uma limpeza geral no fogão uma vez por semana. 
E) A limpeza da geladeira deve ser semanal, desligando-a cinco horas antes aproximadamente. 

17) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
((        ))   Uma cozinha limpa e bem arrumada, por mais simples que seja, é o indicador mais expressivo da qualidade dos 

produtos que nela são fabricados. 
((        ))   É necessário evitar de deixar o fogão em local onde haja corrente de ar, pois além de demorar mais para cozinhar, o 

gás será consumido mais rapidamente. 
((        ))   Os alimentos quentes devem ser guardados no freezer ou geladeira. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, V   B) F, V, F  C) V, V, F  D) V, F, V  E) F, F, V 

18) Sobre a segurança no trabalho, marque o INCORRETO: 
A) Ter cuidado na remoção de recipientes quentes e pesados. 
B) Ligar o bico de gás antes de acender o fósforo. 
C) Manter o local de trabalho sempre limpo. 
D) Ao limpar um equipamento, verificar se está desligado da tomada elétrica. 
E) Usar luvas ou toalhas secas para manusear objetos quentes como frigideiras e panelas. 

19) “_________ é o ato que investe o cidadão em cargo ou função gratificada”. (Art. 27 Estatuto do Servidor Municipal de Paulo 
Afonso) Marque abaixo a alternativa que completa corretamente o artigo citado anteriormente: 
A) Posse.    B) Remoção.  C) Provimento.   D) Revisão.  E) Reintegração. 

20) O funcionário terá direito anualmente a férias regulamentares, que será de: 
A) 15 dias úteis.   B) 18 dias úteis.  C) 20 dias úteis.  D) 25 dias úteis.  E) 30 dias úteis.  

CONHECIMENTOS GERAIS 
21) Assinale o estado que NÃO pertence à região Nordeste: 

A) Paraíba.   B) Pernambuco.  C) Tocantins.  D) Piauí.  E) Ceará. 
22) Assinale a alternativa que apresenta a capital do estado da Bahia: 

A) Feira de Santana.  B) Salvador.  C) Porto Seguro. D) Ilhéus.  E) Itabuna. 
23) Brasília a capital do Brasil é sede do Governo: 

A) Municipal.   B) Estadual.  C) Federal.  D) Federativo.  E) Estadualizado. 
24) A preservação do meio ambiente tem sido muito discutida porque está acontecendo uma devastação extensa de 

florestas, principalmente nos estados de(o): 
A) Alagoas e São Luís do Maranhão.    D) Pará e Amazonas. 
B) São Paulo e Minas Gerais.    E) Salvador e Goiânia. 
C) Paraná e Santa Catarina. 

25) Na ausência do Presidente e Vice Presidente do Brasil, o substituto natural será o: 
A) Presidente do Senado Federal.    D) Juiz Federal.  
B) Presidente da Câmara dos Deputados Federais.  E) Desembargador. 
C) Presidente do Poder Judiciário.  

CONHECIMENTOS LOCAIS 
26) Paulo Afonso foi desmembrado do município de Glória, por ato assinado pelo governador da Bahia em: 

A) Junho de 1958.  B) Julho de 1958.  C) Junho de 1959. D) Julho de 1959.          E) Agosto de 1960. 
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27) O Cangaço é um importante marco histórico na região Nordeste e a mulher mais famosa do Cangaço era apelidada 
de: 
A) Maria do Capitão Velho. B) Maria Celeste.  C) Maria do Davi.  D) Maria Bonita.  E) Maria Luíza. 

28) A usina inaugurada pela Chesf em 1955, que trouxe grande desenvolvimento para esta região é denominada: 
A) Usina do São Francisco.     D) Centrais Elétricas do Nordeste. 
B) Companhia Siderúrgica do São Francisco – Cosf.  E) Companhia de Energia Elétrica. 
C) Usina de Paulo Afonso. 

29) Dos estados do Nordeste abaixo citados, marque o que faz divisa com a cidade de Paulo Afonso: 
A) Maranhão.      D) Piauí. 
B) Rio Grande do Norte.     E) Existem anteriormente duas alternativas corretas. 
C) Sergipe. 

30) Prato típico da região do São Francisco  que dá sustança, feito com feijão de corda seco, milho e carne seca. A 
afirmativa anterior refere-se a: 

 A) Feijão fradinho.  B) Mungunzá salgado. C) Farinhada.  D) Buchada.  E) Feijoada. 
  




