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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Ecologia e Progresso 
 
 Nos últimos tempos, com freqüência cada vez maior, os meios de comunicação social tem enfocado o 
grave problema da preservação ambiental. Simples constatações tornam-se denúncias de atentados contra a 
natureza. É o avanço inconseqüente das queimadas, o uso indiscriminado dos pesticidas, a má conservação dos 
solos, a morte de rios e lagoas, o envenenamento das nascentes, a destruição da flora e da fauna em todo o 
território nacional. 
 Lamentavelmente estes alertas não têm sido ouvidos pelo despreparo cultural de uns e pela ganância de 
outros. E não se trata de modismos que passam. Nossa natureza está doente, nossa terra está transformada numa 
imensa lata de lixo, ameaçando gravemente a qualidade de vida. 
 Por vezes, como tentativa de _________, coloca-se um falso dilema: poluição ou ___________. Com isso 
quer-se comparar poluição ao progresso. Na realidade não se pode falar em progresso quando estamos 
degradando a natureza. Trata-se de um atentado contra a coletividade toda e, especialmente, contra o futuro. Há 
soberbos exemplos de que o progresso pode conviver com a ecologia. O rio Tâmisa, que banha a _____________ 
Londres, depois de dezenas de anos totalmente poluído, voltou a ser um rio de águas límpidas. A poluição não 
deve necessariamente ser um subproduto do progresso. 
 O Dia do Meio Ambiente precisa ser um exame da consciência. Na realidade todos somos contra a 
poluição. No entanto, muitas vezes trata-se de um discurso apenas teórico. Todos, de alguma maneira, somos 
poluidores. Todos temos de bater no peito. Respeitar a natureza também faz parte do grande mandamento do 
Amor ao Próximo. 

Correio Riograndense. Caxias do Sul, RS, 31/05/89. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) defeza – pobreza – populoza.    c) defesa – pobreza – populosa. 
b) defesa – pobresa – populosa.    d) defeza – pobresa – populoza. 
 
02 - De acordo com o texto assinale a alternativa correta: 
a) A destruição da natureza está diminuindo porque há maior conscientização sobre a ecologia. 
b) É impossível haver progresso sem poluição ou destruição da natureza. 
c) Respeitar a natureza não quer dizer respeito ao próximo. 
d) A natureza está sendo prejudicada pela ganância dos que exploram as riquezas da terra. 
 
03 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas por obedecerem à mesma regra de acentuação de 
últimos: 
a) poluído – água.     c) território – água. 
b) próximo – ganância.     d) límpidas – teórico. 
 
04 - Analise as alternativas referentes ao conteúdo estudado e assinale a incorreta: 
a) Lixo se escreve com x. Também se escreve com x: enxente e caximbo. 
b) A separação silábica de: ter–ri–tó–rio  e  re–a–li–da–de estão corretas. 
c) Está correto o plural de: preservação – preservações e poluição – poluições. 
d) O feminino de frei é sóror e de cerzidor é cerzideira. 
 
05 - Os alunos da 8ª série do Colégio “X” fizeram uma pesquisa de opinião com 600 colegas de outras turmas, 
para saber suas preferências quanto ao estilo musical. O resultado dessa pesquisa é o apresentado na tabela 
abaixo: 

Estilo Musical Percentual de Respostas 
Sertanejo/Música Raiz 33% 
Samba/Axé/Pagode 27% 
Funk/Rap 20% 
Pop/Rock/Pop Rock 15% 
MPB 4% 
Música Clássica 1% 

O número de alunos que preferem Samba/Axé/Pagode é: 
a) 162.       c) 214. 
b) 198.       d) 270. 
 
06 - Durante a realização de uma atividade, a Professora de Matemática de Pedrinho pediu para que ele 
dobrasse uma folha retangular ao meio por três vezes, sempre tomando por base, o lado maior (comprimento) e, 
ao final da terceira dobra, Pedrinho obteve um quadrado. Sendo assim, em suas dimensões originais, o 
comprimento dessa folha é: 
a) igual ao tamanho da largura.    c) 3 vezes o tamanho da largura. 
b) 2 vezes o tamanho da largura.    d) 4 vezes o tamanho da largura. 
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07 - Clóvis aproveitou uma promoção e comprou uma bermuda e uma camiseta por R$ 68,50. Sabe-se que a 
bermuda custa R$ 13,50 a mais que a camiseta. O preço da bermuda é: 
a) R$ 13,50.       c) R$ 34,25. 
b) R$ 27,00.       d) R$ 41,00. 
 
08 - De acordo com a história, a fundação de Andirá teve início com o prolongamento da estrada de ferro e 
construção da Estação de Ingá na região. Em que ano ocorreram estes fatos? 
a) 1.926.        c) 1.928. 
b) 1.927.       d) 1.929. 
 
09 - Quem teve a iniciativa de dividir 5 (cinco) alqueires de suas terras em lotes, na ânsia de que a região onde 
hoje se localiza Andirá, progredisse com o advindo da chegada da estrada de ferro? 
a) Bráulio Barbosa Ferraz.      c) Júlio Possagnolo. 
b) Carlos Ribeiro da Silva.     d) Manoel Messias da Silva. 
 
10 - Qual dos utensílios abaixo não pode ser reutilizado para armazenamento de alimentos: 
a) potes de manteiga e margarina     c) embalagens de sorvetes 
b) vidros de maionese      d) embalagens de produtos de limpeza 
 
11 - Qual a cor de roupa mais utilizada na cozinha? 
a) branca       c) preta 
b) estampada       d) vermelha 
 
12 - Não devemos utilizar perfumes fortes no ambiente de trabalho, isto por que: 
a) Para não misturar com o perfume dos outros funcionários. 
b) Porque o cheiro pode contaminar o alimento. 
c) Porque o perfume em contato com o alimento interfere no tempo de cozimento. 
d) Porque o cheiro do perfume interfere na cor do alimento. 
 
13 - Qual das atitudes abaixo não deve ser habitual no ambiente de trabalho? 
a) cordialidade       c) irresponsabilidade 
b) educação       d) gentileza 
 
14 - Durante a preparação dos Pães o profissional deve estar: 
a) com cabelos soltos      c) sem equipamentos de segurança 
b) sem camisa       d) devidamente uniformizado 
 
15 - Quando colocamos um pão na geladeira queremos: 
a) Mantê-lo por mais tempo     c) Que ele endureça mais rápido 
b) Que ele fique mais úmido     d) Que ele amoleça 
 
16 - Qual dos alimentos abaixo não é um tipo de pão: 
a) sírio        c) de mel 
b) panetone       d) crochê 
 
17 - Qual dos ingredientes abaixo não pode ser utilizado no preparo dos pães: 
a) castanha       c) semente de papoula 
b) soja        d) água oxigenada 
 
18 - Após sovar a massa de pão temos que deixá-la “descansar” isso serve para que:  
a) para ela assar mais rápido     c) para que ela cresça 
b) para ela dourar      d) para que ela não desgrude das mãos 
 
19 - O que significa sover a massa: 
a) misturar a massa      c) deixá-la de lado por alguns minutos 
b) dividir em pequenas partes     d) colocar para assar 
 
20 - Qual dos tipos de fermentos não existe: 
a) fermento químico       c) fermento biológico fresco 
b) fermento biológico seco     d) fermento químico molhado 
 
21 - O pão faz parte de qual grupo alimentar: 
a) carboidrato       c) lipídeos 
b) proteína       d) guloseimas 
 






 4 

22 - Qual dos objetos abaixo não é utilizado em uma cozinha: 
a) cilindro de massa 
b) forno 
c) carro térmico  
d) escorregador  
 
23 - Qual das afirmativas esta INCORRETA: 
a) as latas de lixo devem conter tampas. 
b) as latas de lixo devem estar próximas ao lugar de preparo dos alimentos, para facilitar. 
c) as latas de lixo não podem ter tampas, pois assim não ocorre contaminação. 
d) deve-se sempre procurar fazer a separação entre lixo químico e orgânico. 
 
24 - Para mantermos o ambiente de trabalho limpo e organizado devemos tomar alguns cuidados. EXCETO: 
a) Procurar fazer a limpeza dos utensílios logo após o uso, isto evita que o alimento agarre no mesmo, dificultando 
assim sua limpeza. 
b) Quando for utilizar um utensílio que esteja guardado não é necessário lavá-lo novamente.  
c) Todo o equipamento elétrico deve ser desligado da tomada antes de começar a limpeza do mesmo. 
d) As travessas devem ser guardadas uma dentro da outra, sendo que a maior fique por baixo, isso facilita a visão e 
ocupa menos espaço. 
 
25 - Cuidados com a higiene pessoal evita contaminação. Qual afirmativa esta CORRETA: 
a) Devemos lavar as mãos apenas após usar o banheiro 
b) Devemos lavar as mãos e os ante-braços. 
c) Devemos lavar as mãos somente com água correte, não pode ser utilizado nenhum outro produto. 
d) Devemos lavar as mãos e aguardar cerca de aproximadamente 30 minutos para começar manipular os alimentos. 
 
26 - No ambiente de trabalho, devemos ter algumas atitudes, para termos um ambiente tranqüilo. Qual atitude 
não contribui para um ambiente tranqüilo. 
a) Devemos saber ouvir e respeitar opiniões, mesmo que não concordamos. 
b) Devemos sempre brincar, independente do tipo de brincadeira. 
c) Devemos respeitar as diferenças. 
d) Devemos respeitar a hierarquia.  
 
27 - O que atrai a presença de insetos para o ambiente de trabalho. 
a) resto de alimentos expostos  
b) lixo bem armazenado 
c) ambiente limpo 
d) telas de proteção 
 
28 - O manipulador deve alguns cuidados com sua higiene pessoal. O que esta ERRADO. 
a) Unhas sempre compridas e pintadas 
b) Cabelos sempre limpos e presos 
c) Não deve usar adornos como anéis e brincos 
d) Deve ter a vestimenta sempre limpa. 
 
29 - Algumas vezes cometemos erros, quando isto acontecer devemos: 
a) ocultá-las imediatamente 
b) corrigi-lo e assumir o erro 
c) colocar a culpa em outra pessoa 
d) fingir que não foi você que errou 
 
30 - Qual dos alimentos abaixo não é utilizado para untar assadeiras: 
a) manteiga 
b) margarina 
c) óleo  
d) vinagre  
 







