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1. Para fazer uma determinada receita, Sueli precisa de




6.




Assinale a afirmativa incorreta
comprometimento profissional do cabeleireiro.

de xícara de óleo. Para fazer 8 receitas dessas, quantas xícaras
de óleo Sueli deve utilizar?
A)
B)
C)
D)
E)

3 xícaras.
4 xícaras.
6 xícaras.
7 xícaras.
8 xícaras.

2.

Sueli comprou um latão com 6 litros de suco concentrado,
que ela vai preparar na razão de 2 partes de suco concentrado
para 1 parte de água. Com esse latão de suco concentrado,
quantos litros de bebida Sueli vai obter?
A)
B)
C)
D)
E)

3. Sueli comprou um saco com 60 Kg de farinha para sua






dessa quantidade. Quantos

quilogramas de farinha Sueli ainda tem?
A)
B)
C)
D)
E)

6 quilogramas.
12 quilogramas.
15 quilogramas.
20 quilogramas.
45 quilogramas.

3%
10 %
15 %
18 %
20 %

7.

O fio do cabelo é chamado de folículo piloso. A
quantidade total de folículos pilosos costuma se manter a
mesma até a velhice quando diminui 10%.

A) Papila dérmica bulbo, glândula sebácea, músculo eretor
do pêlo e vasos capilares.
B) Papila dérmica, bulbo, glândula sebácea, músculo eretor
do pêlo e hemácias.
C) Mucosa, bulbo, glândula sebácea, músculo eretor do pêlo
e vasos capilares.
D) Papila dérmica, bulbo, glândula sebácea, glândula
sudorípara.
E) Bulbo, glândula sebácea, músculo eretor do pêlo e
mucosa.

A)
B)
C)
D)
E)

Amônia e colágeno.
Hidróxido de sódio e amônia.
Triogluconato de ceramidas.
Hipoclorito de sódio e colágeno.
Hidróxido de sódio, amônia e formol.

9.

Sueli comprou um latão com 6 litros de extrato de tomate,
e vai colocar esse extrato de tomate em vidros de 300
mililitros cada um. Quantos vidros Sueli vai obter?
A) 5 vidros.
B) 18 vidros.
C) 20 vidros.
D) 30 vidros.
E) 36 vidros.

A) Cumprir as tarefas assumidas e promessas feitas.
B) Assumir sua parte de responsabilidade pelos erros
cometidos por seus colaboradores ou equipe.
C) Não se apropriar de ideias de outros como sendo suas,
nem aceitar créditos pelas realizações de outros.
D) Os valores: confiança, cooperação, honestidade são
posturas ultrapassadas do que se refere à ética.
E) Não criticar uma pessoa na frente da outra.

8.

4.

5.

ao

Há diferentes variações entre cabelos de diferentes raças
humanas: o fio mais grosso do cabelo asiático, o cabelo liso e
claro do europeu, o cabelo bem crespo do africano. Uma das
alternativas abaixo apresenta a escolha correta para aplicação
de um produto para alisamento. Assinale-a.

Que carestia! O pacote de temperos que Sueli comprava
por 15 reais agora custa 18 reais. Qual foi o percentual de
aumento desse pacote de temperos?
A)
B)
C)
D)
E)

quanto

O folículo piloso é formado estruturalmente por:

7 litros.
8 litros.
9 litros.
12 litros.
18 litros.

cozinha. Ela já usou

Cargo: Monitor II - Cabeleireiro / Nível Médio
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Uma cliente chega ao salão e deseja fazer uma
colorimetria Gostaria de um tom preto. As tintas são
nomeadas através de números. Qual das alternativas abaixo
corresponde a preto?
A)
B)
C)
D)
E)

1.07,08,09,05,0-

Página 1/5
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Concurso Público – 2011
Tipo 1

10.

O Mercado de Beleza oferece uma grande variedade de
materiais. Deverá existir por parte do profissional higiene e
cuidados com os mesmos. Sobre este assunto, assinale a
alternativa correta.
A) Lavar e secar todas as escovas e pentes colocando-os em
solução de hipoclorito uma vez na semana.
B) Lavar e secar todas as escovas e pentes colocando-os em
solução de hipoclorito uma vez no mês.
C) Lavar e secar todas as escovas e pentes colocando-os em
água ionizada uma vez na semana.
D) Lavar e secar todas as escovas e pentes colocando-os em
solução de hipoclorito uma vez a cada seis meses.
E) Descartar e adquirir novas escovas e pentes de quinze em
quinze dias.

11.

Na colorimetria existem várias alternativas para
clareamento. Dentre as alternativas abaixo, assinale a
incorreta.
A)
B)
C)
D)

Reflexos – clareamento intenso.
Balayage – descoloração irregular.
Decapagem – despigmentação.
Mechas – clareamento feito com faixas largas bem
definidas.
E) Descoloração – escurecimento dos fios para coloração
preto azulado.

12.

Quais os profissionais necessários para compor um
salão? Assinale a alternativa correta:
A) Cabeleireiro,
escovista,
manicure,
podóloga
e
recepcionista.
B) Cabeleireiro, escovista, manicure, podóloga, pintor e
encanador.
C) Cabeleireiro, escovista, manicure, podóloga, pintor e
recepcionista.
D) Tinturista, cabeleireiro, escovista, manicure, podóloga,
pintor e encanador.
E) Cabeleireiro, escovista, manicure, podóloga, recepcionista
e um digitador.

13. O que deveremos ter

em nossa vitrine para melhor
atender ao nosso cliente? Assinale a alternativa correta:
A) Shampoo, condicionador, máscara e leave-in.
B) Shampoo, condicionador, tintas, taças para colorimetria e
revista como pintar o cabelo.
C) Toucas para hidratação, condicionador, máscara, taças
para colorimetria e revista como pintar o cabelo.
D) Shampoo, condicionador, tintas, taças para colorimetria e
revista como pintar o cabelo e fazer reflexo.
E) Shampoo, condicionador, saco de lixo, detergente para
higienização do ambiente banheiro.

Cargo: Monitor II - Cabeleireiro / Nível Médio

14.

Diante das definições abaixo, assinale a alternativa
incorreta.
A) Babyliss – aparelho usado para fazer cachos bem
marcados e dar volume aos cabelos finos.
B) Bigudinho - rolo de metal, plástico ou emborrachado que
enrola os fios para deixá-los encrespados.
C) Água oxigenada - descolorante líquido que remove os
pigmentos do cabelo deixando-os mais claros.
D) Mousse - modelador em forma de espuma.
E) Navalha – denominado touca para mechas.

15.

No salão, a forma de se comunicar com o cliente é
fundamental. Assinale a alternativa incorreta quanto às
definições abaixo apresentadas.
A) Caspa – descamação do couro cabeludo.
B) Alopecia – queda exagerada dos fios o que pode estar
relacionado com distúrbios orgânicos.
C) Alisamento – mudança da estrutura do cabelo feito com
descolorante.
D) Queratina – proteína presente na cutícula do fio.
E) Termoativados – produtos que são ativados com o calor
do secador.

16.

Com relação à forma mais adequada para convidar o
cliente para realizar uma hidratação profunda, assinale a
alternativa incorreta.
A) A senhora deseja melhorar a estrutura do seu cabelo?
B) A senhora deseja levar proteína e ceramidas ao seu
cabelo?
C) O seu cabelo necessita de ingredientes para nutrir a sua
cutícula, vamos realizar uma hidratação profunda?
D) O seu cabelo necessita de ingredientes para descolorir a
sua cutícula, vamos realizar uma hidratação profunda?
E) O seu cabelo necessita de ingredientes para recompor a
sua cutícula, vamos realizar uma hidratação profunda?

17. O que deverá ter no estoque de um salão de beleza?
A) Tintas, descolorante, algodão, água oxigenada, shampoo,
condicionador, máscara capilar.
B) Tintas, descolorante, algodão, água oxigenada, shampoo,
condicionador, feijão e açúcar.
C) Tintas, descolorante, algodão, água oxigenada, arroz,
macarrão, água sanitária e carne defumada.
D) Papel higiênico, sapólio, frango defumado, algodão, água
oxigenada, shampoo, condicionador, máscara capilar.
E) Tintas, descolorante, algodão, água oxigenada, shampoo,
condicionador, máscara capilar, condimentos.
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18.

Cargo: Monitor II - Cabeleireiro / Nível Médio

23.

A função e as atitudes de uma recepcionista são muito
importantes. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa
incorreta.

O que é preciso ter numa maleta de um cabeleireiro?
Assinale a alternativa correta.

A) Atender bem, e estar sempre com o fardamento e estar
atenta ao cumprimento de normas e rotinas.
B) Orientar clientes e profissionais quanto à rotina do salão.
C) Controlar a entrada e saída de clientes.
D) Não se dirigir ao cliente ao chegar esperar o cliente vir ao
seu encontro.
E) Apresentar-se de bom humor para os funcionários e
clientes

A) Escovas, secador, tesoura, navalha, presilhas, pentes,
máquinas de acabamento.
B) Alicate, secador, tesoura, navalha, presilhas, afastador de
cutículas, máquinas de acabamento.
C) Escovas, secador, navalha, presilhas, pentes, máquinas de
acabamento, penteador de corte.
D) Rádio, cesto de lixo, tesoura, navalha, presilhas, pentes,
máquinas de acabamento.
E) Escovas, secador, tesoura, navalha, presilhas, pentes,
alicate.

19.

Quanto à melhor maneira de receber a cliente, assinale a
alternativa incorreta dentre os exemplos abaixo apresentados.
A)
B)
C)
D)

Seja bem-vinda, o que a senhora deseja fazer?
Deseja realizar algum serviço?
O nosso salão está aqui para melhor servi-la!
Os funcionários não podem lhe atender porque estão
cansados venha outra hora!
E) Seja bem vindo, com qual profissional deseja fazer!

20. O oxidante é utilizado para a coloração. A oxidação

pode ter três níveis de concentração. Qual a alternativa que
mostra os níveis de concentração do oxidante usado em
salões?
A)
B)
C)
D)
E)

10, 20, 30, 40 volumes.
30, 40, 50, 60volumes.
120, 10, 30, 40volumes.
0,5, 10, 50, 30volumes.
40, 45, 10, 15 volumes

A) Pré-disposição genética, trauma, stress, desnutrição e
medicamentos.
B) Pré-disposição genética, alegria, entusiasmo, stress,
nutrição e medicamentos.
C) Quimioterapia, obesidade, stress, alegria, nutrição e falta
de estudo.
D) Pré-disposição genética, trauma, tranquilidade, nutrição
rica em proteínas e medicamentos.
E) Trauma, stress, nutrição rica em cálcio e medicamentos e
boa resistência física.

25. Tricotilomania é uma ação:

21.

Diante de uma escala universal de cores, elas são as
cores chamadas de fundamentais e podem ser claras, médias e
escuras. Assinale a alternativa incorreta quanto à relação
número e cor.
A)
B)
C)
D)
E)

24.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as
razões principais da perda de cabelos.

A) compulsiva de puxar e arrancar seu próprio cabelo.
B) de cortar seu próprio cabelo.
C) de trançar e arrancar seu próprio cabelo de maneira
agressiva.
D) amável de pentear seu próprio cabelo.
E) relaxante de pentear e cachear seu próprio cabelo

3 -castanho escuro.
9 -louro muito claro.
7 -louro.
4 -castanho.
1- vermelho intenso.

22.

Como deverá proceder o dono de um salão no
recebimento de um novo funcionário?
A) Apresentar o novo funcionário todos do salão e informar
normas e rotina, apenas.
B) Deixar o novo funcionário conhecer a todos e descobrir as
rotinas.
C) Dar boas vindas ao novo funcionário e deixá-lo à vontade
para descobrir as normas de funcionamento.
D) Dar as boas vindas, apresentar o novo funcionário a todos
do salão, informar normas e rotina e observar o seu
desempenho.
E) Propor dinâmica de grupo e oferecer um jantar a todos.
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TEXTO 1

Cargo: Monitor II - Cabeleireiro / Nível Médio
CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

30.

A justificativa utilizada para grafar a palavra enfatizar
com |Z | é:
A)
B)
C)
D)
E)

um substantivo com sufixo grego izar.
um termo derivado de outro grafado com |Z|
um verbo formado pelo sufixo izar.
um substantivo abstrato formado a partir do sufixo ez.
um verbo derivado de um adjetivo terminado em osa.

31.

Em “e enfatizar o lado espiritual do Natal”, o termo
destacado apresenta valor semântico de:

26.

Em relação às ideias veiculadas no texto, é adequado
afirmar que:
A) o consumismo deve ser mantido, pois é de grande valia
para a relação entre pais e filhos.
B) o consumismo é enaltecido no texto por meio da
comparação com o Natal.
C) alguns valores materiais devem ser substituídos por
valores espirituais.
D) o lado espiritual do Natal é bastante enaltecido pelo
consumismo.
E) é importante ser consumista no período natalino.

27. O termo “enfatizar” poderia ser substituído sem causar

A)
B)
C)
D)
E)

32. A flexão do verbo dançar é justificada adequadamente

em:

A) acompanha a flexão adotada pelo verbo acabar
B) tem como referência a flexão do verbo ter
C) é flexionado por conta do sujeito os meus tênis na 3ª
pessoa do plural.
D) acompanha a flexão adotada pelo verbo enfatizar.
E) é um sujeito indeterminado, logo é flexionado na 3ª
pessoa do plural.

prejuízo textual em:
A)
B)
C)
D)
E)

adição
explicação
alternância
conclusão
oposição.

TEXTO 2

desconsiderar
amenizar
respeitar
atenuar
salientar

28.

Quanto à tipologia e ao propósito textual, pode-se
afirmar que é:
A)
B)
C)
D)
E)

descritivo, porque descreve um fato.
narrativo, porque descreve um fato.
injuntivo, pois conduz à ação
argumentativo, porque apresenta um ponto de vista.
expositivo, pois explica o que é consumismo.

29.

O termo que se enquadra na mesma justificativa de
tênis, quanto à tonicidade, é:
A)
B)
C)
D)
E)

enfatizar
acabar
Natal
consumismo
espiritual
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33. O texto 2 tem como propósito:
fazer apologia à amizade.
informar que o sal faz mal à saúde.
despertar o interesse pelo tema hipertensão.
instruir a respeito dos malefícios do sal.
promover ações que garantam a prática da saúde.

VILA BRASILÂNDIA SE VÊ NO CINEMA
Projeção de “Antônia”, longa sobre cantoras da periferia,
reúne moradores do bairro e circo de “celebridades”.

34. O significado contextual presente em seu amigo do
peito é uma referência:
A)
B)
C)
D)
E)

35.

é uma palavra derivada de primitiva com |S|.
é uma paroxítona terminada em O.
apresenta o prefixo hiper
depois da consoante n, grafa-se com S.
é um substantivo, por isso tem que ser grafado com S.

A) paroxítona terminada em a e oxítona terminada em e.
B) paroxítona terminada em hiato e oxítona terminada em e
C) paroxítona terminada em ditongo e monossílabo átono
terminado em e.
D) oxítona terminada em ditongo e monossílabo tônico
terminado em e.
E) paroxítona terminada em ditongo e monossílabo tônico
terminado em e.

40. Nas construções, “cantoras da periferia, moradores do

bairro e circo de celebridades”, as estruturas destacadas têm
função de:

36. No texto, a vírgula é utilizada para:

A)
B)
C)
D)
E)

separar constituintes sintáticos idênticos.
indicar o elipse de um termo.
isolar o vocativo.
indicar um adjunto adverbial deslocado.
isolar o oposto.

37. Os verbos tratar, evitar e praticar estão flexionados.
A)
B)
C)
D)
E)

no modo indicativo, na 2ª pessoa do singular
no modo imperativo, na 2ª pessoa no plural.
no modo subjuntivo, na 2ª pessoa do singular
no modo imperativo, na 3ª pessoa do singular.
no modo indicativo, na 2ª pessoa do plural.

38. “Trate bem seu amigo do peito”, o termo em destaque

tem função:
A)
B)
C)
D)
E)

objeto indireto.
adjunto adnominal
complemento nominal
agente da passiva
adjunto adverbial.

HO

A)
B)
C)
D)
E)

39.

No título, os termos Brasilândia e vê são acentuados
porque se classificam, respectivamente, como:

ao sal
à saúde
ao coração
aos hipertensos
à pressão.

De acordo com a ortografia oficial, o termo hipertenso é
grafado com |S| porque:
A)
B)
C)
D)
E)

Cariello, Rafael. Folha de S. Paulo, 13 jan. 2007.p.E3.

adjetiva
adverbial
substantiva
conjuntiva
prepositiva

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)

TEXTO 3

Página 5/5
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

