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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO 

 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

AUXILIAR DE COZINHA 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1-  Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha 

2-  Para cada questão existe apenas uma resposta correta 

3-  Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar 

correta 

4- O entendimento faz parte da prova 

5-  Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também 

6- O caderno de questões deverá ser utilizado como rascunho, mas não poderá 

ser levado 

7-  Após ler atentamente e assinalar as respostas nas folhas de perguntas, o 

candidato deverá transferi-las para o gabarito de corazul que poderá ser levado  

8- Ao entregar o caderno de perguntas o candidato receberá então uma folha de 

respostas definitiva de cor branca  

9- Para assinalar o gabarito utilize somente caneta azul 

10- No gabarito não poderá haver rasuras, correções, tão pouco assinalar duas 

alternativas, pois isto implicará na anulação da questão 

11- Não tente se comunicar com outros candidatos 

12- Não tente utilizar qualquer tipo de livro, apontamento, legislação, máquina de 

calcular, aparelhos eletrônicos etc. 

13- O tempo de duração da prova será de 2 (duas) horas 
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Leia o poema de Giuseppe Ghiaroni que 

inspirou Erasmo Carlos a escrever a canção: 

“Sou uma criança, não entendo nada”. As 

questões de 01 a 04 se referem a essa poesia. 

 

Pontos de Vista 

 

Na minha infância, quando eu me excedia  

quando eu fazia alguma coisa errada  

se alguém ralhava minha mãe dizia  

-Ele é uma criança,não entende nada!  

Por dentro eu ria satisfeito e mudo.  

Eu era um homem, entendia tudo.  

 

Hoje que escrevo poemas  

e pareço ter tido algum estudo  

dizem quando me veem com os meus 

problemas:  

-Ele é um homem, ele entende tudo!  

 

Por dentro, alma confusa e atarantada  

eu sou criança, não entendo nada. 

 

 

01 - Assinale a alternativa incorreta: 

a) O poema mostra que o poeta, quando 

menino, achava-se um homem e pensava que 

tudo compreendia sobre o mundo 

b) O poeta quando atinge a idade madura 

percebe que apesar de ter crescido e estudado, 

não é capaz de entender o mundo 

c) Embora fosse uma criança confiante, o 

poeta quando envelhece torna-se um homem 

confuso e atarantado 

d) À medida que o poeta amadurece, ele se 

torna mais seguro e confiante 

 

 

02 - A criança do poema de Giuseppe Ghiaroni, 

após crescer, torna-se um: 

a) Músico 

b) Padre 

c) Professor 

d) Poeta 

 

 

03 - A palavra “ralhava”, retirada do texto, pode 

ser entendida como: 

a) Elogiava 

b) Repreendia 

c) Estimulava 

d) Ignorava 

 

 

04 - Assinale o antônimo da palavra “infância”: 

a) Meninice 

b) Juventude 

c) Velhice 

d) Adolescência  

 

 

05 - Aponte a oração correta: 

a) Aluga-se casas 

b) Vendem-se apartamentos 

c) Precisa- se pedreiros 

d) Faz- se reformas na escola 

 

 

06 - Assinale a alternativa em que está 

incorreta a separação das sílabas: 

a) pe-drei-ro 
b) pre-fei-to 
c) re-fres-co 
d) agrí-co-la 
 

 

07 - Assinale a alternativa onde as palavras 

estão escritas em ordem alfabética: 

a) brinca, chácara, enxada, trabalha 

b) chácara, brinca, enxada, trabalha 

c) enxada, trabalha, brinca, chácara 

d) trabalha, enxada, brinca, chácara 

 

 

08 - Moços e rapazes são palavras: 

a) antônimas 

b) sinônimas 

c) diminutivas 

d) aumentativas 

 

 

 

 

 



3 
 

09 - O antônimo da  palavra dormir é: 

a) curar 

b) vestir 

c) acordar 

d) usar 

 

 

10 - O sinônimo da palavra “charco” é: 

a) seco 

b) brejo 

c) areia 

d) vento 

 

 

11 - De acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Jambeiro, a legislatura (mandato 

dos vereadores) terá o período de: 

a) 4 anos 

b) 6 anos 

c) 3 anos 

d) 2 anos 

 

 

12 - Foz do Iguaçu foi considerada a Sétima 

Maravilha da Natureza em um 

concursopromovido pela Fundação New Seven 

Wonders no mundo inteiro.Esta beleza natural 

está localizada em qual estado brasileiro: 

a) Paraná 

b) Argentina 

c) Paraguai 

d) Santa Catarina 

 

 

13 - Na manhã de 22 de janeiro na cidade de 

_________________ ocorreu a reintegração de 

posse da área conhecida como 

_________________. . 

Complete o enunciado. 

a) Jacareí - Parque meia lua 

b) São José dos Campos - Pinheirinho 

c) São Paulo - Pinheiros 

d) Taubaté - Galeão 

 

 

 

 

14 - No mês de março completa o primeiro 

aniversário do terremoto de 9 graus na escala 

Richter e o devastador tsunami que arrasou o 

nordeste do arquipélago e causou quase 20 mil 

mortos e desaparecidos, além da pior crise 

nuclear desde a de Chernobyl. 

(http://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/efe/2012/03/10) 

Em qual país aconteceu este desastre natural? 

a) China 

b) Rússia 

c) Japão 

d) Coréia do Sul 

 

 

15 - Qual é o número que completa a 

sequência a seguir: 2, 3, 5, 8, 12 e ____ 

a) 17 

b) 15 

c) 16 

d) 21 

 

 

16 - Se uma pessoa toma meio litro de leite por 

dia. Quantos litros de leite essa mesma pessoa 

tomará em uma semana? 

a) 4 0 litros 

b) 2,5 litros 

c) 3, 5 litros 

d) 4,5 litros 

 

 

17 - Uma prefeitura comprou 3 200 bombons 

para presentear crianças, deixou 600 bombons 

numa creche e ainda fez pacotes contendo 40 

bombons que seriam distribuídos nas escolas 

do município. Quantos pacotes foram feitos 

para essas escolas da cidade? 

a) 70 

b) 65 

c) 60 

d) 55 

 

 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2012/03/10
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2012/03/10
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18 - Aproximadamente 70% da massa do corpo 

humano é composto por água. Se Pedro tem 

75 quilos, qual é a massa de água do corpo 

desse homem? 

a) 52,5  

b) 50,0 

c) 45,0 

d) 55,0 

 

 

19 - Com o quádruplo de R$77,00 e com a 

adição de R$45,00 é possível comprar uma 

geladeira. Qual é o preço desse 

eletrodoméstico. 

a) 370 reais 

b) 430 reais 

c) 348 reais 

d) 353 reais 

 

 

20 - Marcos devia R$1600 em um banco da 

cidade. Para quitar seu débito, fez uma 

negociação de sua dívida, na qual daria uma 

entrada de R$850,00 e o restante seria pago 

em duas parcelas de igual valor. Qual o valor 

de cada parcela paga por Marcos? 

a) R$750,00 

b) R$425,00 

c) R$375,00 

d) R$450,00 

 

 

21 – Segundo a legislação, o auxiliar de 

cozinha deverá cumprir os seguintes hábitos 

diários de higiene.  

I.banho, escovação dos dentes, barba feita, 

bigode aparado e cabelos totalmente 

protegidos;  

II.unhas curtas, limpas, sem esmalte ou base, 

sem maquiagem.  

III.é vedada a utilização de adornos como, 

colar, amuleto, pulseira, fita, brinco, relógio, 

anel, aliança, inclusive piercing, que possa 

representar risco de contaminação. 

IV.é proibido carregar no uniforme: batons, 

escovinhas, cigarros, isqueiros, relógios e 

outros objetos. 

As afirmações corretas são: 

a) apenas I e II 

b) apenas I, II e IV 

c) apenas III e IV 

d) I, II, III e IV 

 

 

22 - Assinale a alternativa incorreta. O auxiliar 

de cozinha deve lavar as mãos: 

a) no inicio ou troca de atividade. 

b) quando tossir, espirrar ou assoar o nariz. 

c) quando usar esfregões, panos ou materiais 

de limpeza 

d) somente no inicio da atividade, pois lavando 

e higienizando com álcool já se elimina por 

completo todas as bactérias. 

 

 

23 - É proibido aos auxiliares de cozinha 

Durante a manipulação de alimentos: 

I. experimentar alimentos com as mãos 

II.cantar, assobiar, tossir, espirrar, falar sobre 

os alimentos 

III.enxugar o suor com as mãos, panos ou 

qualquer peça da vestimenta 

IV.tocar maçanetas ou qualquer outro objeto 

alheio à atividade. 

 

São corretas as afirmativas: 

a) apenas I e III  

b) apenas I e II 

c) apenas I, II e IV 

d) I, II, III e IV 

 

24 - Sobre o armazenamento de alimentos é 

incorreto afirmar que: 

a) o ambiente deve estar com temperatura e 

ventilação adequada. 

b) não há a necessidade de separar por 

categorias, pois basta que o local esteja limpo 

e arejado. 

c) todo material de limpeza, higiene, 

perfumaria e material químico deve ser 

armazenado separadamente dos alimentos. 

d) alimentos com risco de contaminação por 

odores ou microrganismos devem ser 

armazenados separadamente 
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25 - O uso de luvas descartáveis é obrigatório 

nos seguintes casos: 

I.na manipulação de alimentos prontos para o 

consumo e que já tenham sofrido tratamento 

térmico. 

II. na manipulação de frutas, legumes e 

verduras que já tenham sido selecionadas e 

higienizadas. 

III. em todas as fases de manipulação e 

preparo de alimentos, visto que é indispensável 

para a higiene da cozinha independente do 

alimento e da atividade realizada. 

IV.em nenhum caso é obrigatório, se a 

ajudante de cozinha mantiver as mãos 

regularmente limpas, ou seja, no inicio, meio e 

fim do processo. 

 

As afirmações corretas são: 

a) apenas IV 

b) apenas I, II e IV 

c) apenas I e II 

d) apenas II e III 

 

 

26 - Assinale a alternativa incorreta: 

a) Os alimentos que tenham sido 

descongelados podem ser congelados 

novamente, desde que estejam bem 

conservados 

b) A reutilização do óleo só será permitida 

quando este não apresentar alterações das 

características sensoriais, cor, aroma e sabor, 

presença de fumaça em temperatura de fritura, 

presença de espuma, entre outras 

c) Produtos industrializados em embalagens já 

abertas devem ser conservados de acordo com 

as recomendações do fabricante 

d) O óleo deve ser filtrado em filtros próprios. 

Em caso de utilização de fritadeira com filtro, 

serão obrigatórias as recomendações do 

fabricante e as características físico-químicas e 

sensoriais. 

 

 

 

 

 

27 - Assinale a alternativa correta: 

a) Os alimentos que estragam mais facilmente 

são chamados de alimentos perecíveis 

b) Os alimentos que demoram mais para 

estragar são chamados de alimentos não 

perecíveis 

c) Os alimentos perecíveis devem ser 

armazenados em local refrigerado 

d) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas 

 

 

28 - Assinale a alternativa correta quanto a 

higiene dos uniformes: 

a) O uniforme devem ser limpo, com troca 

diária e utilização somente nas dependências 

internas do estabelecimento. 

b) Vir uniformizado corretamente de casa até o 

local de trabalho não interfere na higiene do 

uniforme. 

c) Os sapatos devem ser limpos e abertos para 

facilitar as ventilações no pé 

d) Enxugar as mãos somente nos aventais 

 

 

29 - Assinale a alternativa correta. Ao usar um 

equipamento da cozinha, por exemplo, um 

moedor de carne, a merendeira deve: 

a) Ligar o moedor rapidamente a fim de 

adiantar o serviço 

b) Desinfetar o moedor e montá-lo 

corretamente antes da utilização 

c) Moer a carne cozida para não estragar o 

moedor 

d) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta 

 

 

30 - Sobre a higiene, limpeza e conservação de 

alimentos e utensílios é correto afirmar que: 

I. Os equipamentos e utensílios devem ser 

higienizados antes e após o uso 

II. Todos os utensílios de limpeza devem ser 

mantidos em bom estado de conservação e 

guardados em local próprio, separados de 

acordo com o tipo de utilização 
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III. É permitido o uso de panos convencionais 

para a limpeza, secagem de mãos, utensílios, 

equipamentos, não necessitam ser utilizados 

aqueles constituídos de materiais descartáveis 

IV. Os equipamentos e os utensílios 

higienizados podem ser colocados diretamente 

sobre o piso, quando este estiver corretamente 

limpo 

 

São corretas as afirmações: 

a) Apenas I e III 

b) Apenas I, II e III 

c) Apenas I e II 

d) I, II, III e IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




