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CARGO: COPEIRO (HMPA) 
TEXTO:                                                                           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) A higiene geral dos alimentos deve ser garantida através de cuidados, como: 
A) Usar luvas para manipular alimentos.   D) Manter o local de estocagem seco e bem arejado. 
B) Lavar as mãos ao chegar no trabalho.   E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
C) Higienizar a faca para cortar alimentos. 

 

12) O Copeiro que atua em hospital, durante o expediente de trabalho deverá: 
A) Usar sempre sapatos fechados, cabelos limpos e cortados(ou bem presos) e penteados. 
B) Trocar de roupa sempre, usando as mais coloridas. 
C) Só em caso de necessidade usar bandeja para transportar alimentos. 
D) Fazer o horário de refeições de acordo com o paciente. 
E) Usar equipamento de proteção individual, em caso de fiscalização. 

 

13) Sobre o lixo e cuidados necessários para evitar a contaminação dos alimentos, NÃO é correto afirmar que: 
A) As lixeiras devem ser plásticas para facilitar a lavagem. 
B) Lixeiras muito grandes dificultam o manuseio. 
C) O lixo deve ser retirado diariamente da cozinha para evitar insetos e roedores. 
D) As lixeiras devem ter sacos de lixo e ficar sempre tampadas. 
E) Latões de lixo de latão podem ficar destampados. 
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14) As pequenas refeições básicas podem ser preparadas pelo Copeiro, para servir ao paciente em horários 
intermediários. Neste caso, deve-se considerar: 
A) A autorização do médico ou enfermagem. 
B) No prontuário o tipo de alimento que está liberado para o paciente. 
C) A solicitação do acompanhamento do paciente. 
D) Apenas o horário regular das refeições. 
E) As alternativas A e B estão corretas. 

 

15) Considera-se como responsabilidade de um Copeiro de Hospital, EXCETO: 
A) Zelar pela limpeza e ordem da cozinha e copa. 
B) Avaliar o serviço do cozinheiro e enfermeiro. 
C) Lavar e guardar utensílios próprios de suas tarefas. 
D) Preparar bandejas e servir café, chá e água. 
E) Controlar o uso e estoque de material de limpeza para o uso diário. 

 

16) Postura e boas maneiras combinam com a ética profissional. Neste cargo, ser ético é: 
A) Ser pontual, não faltar ao serviço. 
B) Ser honesto, não abusar da confiança de ninguém. 
C) Ser amável ao servir e discreto na convivência. 
D) Dar opiniões nos quartos para agradar os pacientes e acompanhantes. 
E) As alternativas A, B e C estão corretas. 

 

17) Algumas noções de nutrição alimentar são necessárias. Analise: 
I. O leite contribui com cálcio e proteínas. 

II. As carnes têm como contribuição principal: proteína, ferro e vitamina B. 
III. Os cereais contribuem com hidratos de carbono. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I    B) II   C) I e II   D) I, II e III  E) II e III 

 

18) Para lavar as louças de forma correta, após seu uso normal, deve-se usar: 
A) Água sanitária.      D) Detergente ou sabão. 
B) Sapólio e limão.      E) Sabão em pó. 
C) Álcool em gel. 

 

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.      D) Julho de 1959. 
B) Julho de 1958.      E) Agosto de 1960. 
C) Junho de 1959.   

 

 




