
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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01 - Em uma das alternativas a letra z foi indevidamente usada. Assinale-a: 
a) clareza - batizado - natureza 
b) frieza - catequizar - canaliza 
c) deslizar - riqueza - fineza 
d) gazolina - pesquisar - cazamento 
 
02 - As palavras que seguem podem ser acentuadas graficamente ou não. Identifique a alternativa em que todas 
as palavras são paroxítonas: 
a) intuito - rubrica - benção  
b) latex - recem - tulipa 
c) medico - civil - cerebro 
d) fígado - proprio - convivencia 
  
Leia o texto e faça a interpretação. 
 

Um domingo 
Paulo Mendes Campos 

 
   Diante da Lagoa Rodrigo de Freitas, eu nada tinha a fazer, nem a pensar, nem a sofrer. Reconhecia as coisas. A 
cor da água que parece olho baço, a cor da relva, a cor do eucalipto, a cor do firmamento, que era uma cor de 
liquido azul. Estava sentado com os olhos abertos, num banco de pedra. 
   É bom que um homem, vez por outra, deixe o litoral misterioso e grande, querendo contemplar uma lagoa. O mar, 
este é terrível e resiste à nossa sede com seu sal profundo. Sim, são belas as palavras do ar: hipocampo, sargaço, 
calmaria. Oceanus. No entanto, uma lagoa, muda e fechada, compreende as nossas pequeninas desventuras, o 
efêmero que nos fere. Nenhum poeta seria tonto a tal ponto de escrever ao lago uma epopéia, uma saga. Nele 
podemos esquecer apenas os nossos naufrágios. 
   O domingo se aquietara, quando passou zunindo um automóvel vermelho. O ar continha tubos translúcidos e 
dentro deles revoavam urubus. São as aves mais feias do céu mas têm um belo vôo alçado e tranqüilo. 
   Um pequeno barco a avelã seguia o caminho invisível do vento. Depois, surgiram outros brancos e silenciosos. 
Acrescento que nada mais bonito existe do que um barco a vela. E havia também as casas dos pobres do outro lado, 
construções admiráveis no ar. 
   O sol foi acabando. Levantei-me do banco e fui embora. Pensando: Há domingos que cheiram a claustros 
brunidos pelo esforço dos navios. Aquele, entretanto, tinha um perfume de outono. 
 
03 - Assinale a alternativa corretas de acordo com o texto: 
Quando o cronista afirma que “aquele domingo tinha perfume de outono” quis sugerir que: 
a) Estávamos no outono. 
b) O homem descobre a felicidade intima no silêncio da vida. 
c) O domingo parecia ambiente de claustro. 
d) É no outono que a natureza se torna mais conveniente para a contemplação. 
 
04 - Os aspectos que predominam na paisagem descrita são: 
a) o brilho, a cor, o perfume 
b) a calma, a indolência, o vazio 
c) a felicidade, o som, o barulho 
d) a ausência humana, o domingo, a calma 
 
05 - A separação silábica está correta em: 
a) pa – sse – ar 
b) pro – teger 
c) a – mar 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
06 - O feminino de anão é: 
a) anã 
b) anoa 
c) anana 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - Escreva na forma de fração o número -2,0313131... 

a) 
2011

990
−  






 3 

b) 
2101

950
−  

c) 
2110

960
−  

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08 - Uma bomba puxa 30 litros de água a cada 15 segundos. Quanto tempo essa bomba levaria para encher um 
reservatório com capacidade para 4500 litros se ele estivesse completamente vazio? 
a) 22 minutos e 50 segundos. 
b) 35 minutos. 
c) 37 minutos e 30 segundos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09 - Se R$ 100,00 foram aplicados a juros simples pelo prazo de 1 ano, 8 meses e 15 dias a uma taxa de 15% ao 
ano, calcule os juros gerados neste prazo. Dado: 1 ano igual a 365 dias. 
a) R$ 25,27. 
b) R$ 25,35. 
c) R$ 25,62. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Calcule a área da figura abaixo: 

 
a) 13 cm². 
b) 14 cm². 
c) 15 cm². 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Arapongas é um dos três municípios paranaenses que vai participar do programa Saúde do Homem, lançado pelo 
Ministério da Saúde. 
b) Arapongas é o segundo pólo moveleiro do Brasil. 
c) A principal fonte econômica de Arapongas é a indústria têxtil e confecções. 
d) Arapongas fica localizada no norte central paranaense. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
 “Há mais de um século o homem vem sujando o céu. carros, fábricas, queimadas, liberam para a atmosfera, 
bilhões de dióxido de carbono, além de outros poluentes que elevam da Terra e podem gerar mudanças 
climáticas sem precedentes.” 
Trata-se do fenômeno conhecido como: 
a) transtornos naturais 
b) efeito estufa 
c) nicho ecológico 
d) distúrbios atmosféricos  
 
13 - Quantos Estados Federados o Brasil possui atualmente? 
a) 28  
b) 25 
c) 24 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Qual o nome do atual Ministro do Esporte? 
a) José Gomes Temporão 
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b) Gilberto Gil 
c) Orlando Silva 
d) José Múcio Monteiro 
 
15 - Quando o processo de descongelação previa for necessário, em grande peças de carne ou peixe. Devemos 
fazer: 
a) em temperatura ambiente 
b) em temperatura próxima dos 4°C 
c) próximo a outros alimentos 
d) em água fervendo 

 
16 - Para qual finalidade devem-se guardar amostras refrigeradas das refeições servidas: 
a) para não repetimos o cardápio 
b) para elaborarmos a mesma refeição caso tenha uma boa aceitação 
c) para ser provado no dia seguinte 
d) para possível analise do alimento em caso de surto de gastrenterite  

 
17 - Qual das afirmativas abaixo esta incorreta: 
a) Os estabelecimentos devem ser mantidos em rigoroso estado de arrumação e asseio. A limpeza deve ser feita antes da 
abertura ou depois do encerramento ao público. 
b) Os recipientes destinados a guardar lixos e desperdícios resultantes da laboração devem ser esvaziados e limpos 
semanalmente. 
c) Só podem ser fornecidos e consumidos produtos alimentares e bebidas que estejam dentro dos prazos de validade. 
d) Os utensílios de cozinha, talheres e louças para clientes, bem como toalhas de mesa, guardanapos, etc., devem ser 
acondicionados em armários próprios e fechados, existentes em cada secção. 
 
18 - A contaminação dos alimentos pode ocorrer por meios de: Exceto  
a) Ferimentos 
b) Cabelo 
c) Não usando adornos 
d) Tosse e espirros 

 
19 - No planejamento do cardápio leve em consideração a oferta de cores, pois quanto mais colorida: 
a) mais caro o cardápio se torna 
b) mais rejeitado  
c) mais atrativa e nutritiva será a refeição 
d) mais sobras se terá  

 
20 - Qual destes alimentos não é uma hortaliça: 
a) ervilha 
b) couve 
c) espinafre 
d) chicória  

 
21 - Qual das afirmativas abaixo esta incorreta: 
a) consumo legumes e frutas com a casca, sempre que possível, para aproveitar as fibras contidas na casca. 
b) consumo os sucos de frutas muitas horas após seu preparo, pois a ação do ar e da luz altera seu valor nutritivo 
tornando cada vez mais nutritivo. 
c) com a água de verdura e legumes você pode preparar outros pratos, como risotos, sopas etc. 
d) preparar os legumes no vapor, a fim de preservar os nutrientes destes alimentos. 
 
22 - Como higienizar frutas, verduras e legumes de forma correta. Exceto: 
a) Retirar as partes estragadas. 
b) Enxaguar em água filtrada, pois a água corrente sem filtrar possui sujeira e microorganismos. 
c) Colocar em utensílio limpo e coberto. 
d) Lavar todas as folha juntas para evitar o desperdício de água. 

 
23 - Devemos combater o desperdício de alimentos. Qual das afirmativas esta incorreta. 
a) A casca da laranja fresca pode ser usada em pratos doces à base de leite, como arroz doce e cremes. 
b) As cascas da batata, depois de bem lavadas, podem ser fritas em óleo quente e servidas como aperitivo. 
c) Devemos utilizar todas as folhas para o consumo até as folhas com aparência amarelada e levemente estragadas. 
d) Não jogue fora os talos do agrião, pois ele contém muitas vitaminas. Limpe pique e refogue com tempero e ovos 
batidos. 
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24 - Durante o recebimento do material solicitado não devemos aceitar o produto quando: 
a) o alimento estiver dentro do prazo de validade 
b) estiver com a embalagem violada 
c) estiver em perfeitas condições para o consumo 
d) for o produto solicitado 

 
25 - Ao fazermos o pedido de compra devemos levar em conta: 
a) a quantidade do produto no estoque 
b) a quantidade de consumidores 
c) o cardápio a ser elaborado 
d) comprar apenas um alimento de cada vez 

 
26 - As afirmativas abaixo estão relacionadas com congelamento e descongelamento de alimento. Qual esta 
errada. 
a) a programação do cardápio facilita as compras e o preparo dos alimentos.  
b) utilizar sempre o que estiver congelado há menos tempo. 
c) não se esquecer de etiquetar tudo, evitando a perda de alimentos por ultrapassar do limite de tempo de conservação.  
d) para transportar alimentos congelados usa-se caixas de isopor com blocos de gelo, feitos em caixas plásticas e 
embalados em sacos plásticos (colocar primeiro os alimentos, e em seguida os blocos). 

 
27 - Os alimentos abaixo não são apropriados para o congelamento, exceto: 
a) Maionese 
b) Saladas cruas 
c) Claras em neve ou cozidas 
d) Peixes 
 
28 - Os produtos de limpeza devem: 
a) Nunca colocar produtos de limpeza em embalagens de produtos alimentares ou vice-versa, dado que qualquer uma 
destas situações pode levar a enganos e a intoxicações graves.  
b) Manter-se em locais de armazenamento adequados, de acordo com as instruções do rótulo.  
c) Guardar os produtos com o rótulo bem visível, de forma a que se perceba facilmente qual o produto e as suas 
características. 
d) Nunca guarda-los na embalagem original. 
 
29 - A amostra deve ser colocada num saco plástico transparente, de preferência esterilizado e próprio para o 
efeito, com um rótulo que identifique o produto:  
a) Nome de todos os responsáveis pela elaboração do cardápio e seus fornecedores 
b) Assinatura de quem recolheu a amostra 
c) Refeição em que foi servido (almoço/jantar)  
d) Data da recolha  
 
30 - Com a utilização do cortador manual de legumes pode ocorrer alguns riscos. Qual destes riscos não esta 
relacionado com o equipamento citado: 
a) cortes nos dedos ao manusear a lamina do equipamento 
b) prensar os dedos na lamina durante a operação 
c) quebrar a lamina ou soltar parafusos e estes irem junto com os alimentos 
d) risco de choque elétrico durante a limpeza 

 







