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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 045/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PARANÁ

CARGO: COZINHEIRA

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa do Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 36 (trinta e seis) questões objetivas, numeradas de 01 a 36, sendo:

• 08 de Língua Portuguesa;

• 08 de Matemática; e

• 20 de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização:  Fundação  de  Apoio  à  Educação,  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  da 
UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
 Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços do texto abaixo:

“  ____  muito  tempo  pesquisadores  do  mundo  todo  ____  estudado  as  línguas  e  o  seu  comportamento 
variável. Do ponto de vista conceitual, as ____ reportam ao ____ no qual uma língua, na ____ corrente, se 
modifica numa ____ lugar ou grupo social.”

(Revista Língua Portuguesa/Conhecimento Prático, nº 26/outubro 2010)

A) A – tem – ocorrencias – fenômeno – prática – época.
B) Há – têm – ocorrências – fenômeno – prática – época.
C) A – tem – ocorrências – fenômeno – prática – época.
D) Há – têm –ocorrencia – fenômeno – pratica – época.
E) Há – tem – ocorrencia – fenômeno – pratica – época.

Questão 02
Escolha  a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases  a baixo:

“ O ____ de ____ marcou uma das campanhas eleitorais mais virulentas dos últimos  tempos. ____ pessoais 
de lado ____ lado. Deslealdade no levantamento de temas pouco representativos para um governante. Falsas 
____ de campanha [...]”

(Revista IstoÉ, 2128, 3/11-Editorial, p. 28)

A) exceço – agressão – Ofenças – à  – promessas.
B) excesso – agreção – Ofenças – a – promessas.
C) excesso – agressão – Ofensas – a – promessas.
D) excesso – agreção – Ofensas- à – promeças.
E) ecesso – agressão – Ofensa – a – promessas.

Questão 03
Assinale a alternativa que contém o sentido que corresponde à palavra grifada  no texto:

As abelhas não só reconhecem as figuras geométricas,  mas também sabem distinguir figuras disfarçadas, 
como um triângulo sugerido apenas por seus contornos.

(Superinteressante, ano 8, n.º 5)

A) oposição.
B) soma.
C) negação.
D) explicação.
E) causa.
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Questão 04
Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.

A) Existia muitos processos a despachar.
B) Podem haver casos sem solução.
C) Se houvessem respostas, nós saberíamos.
D) Se existisse soluções fáceis, nós também passaríamos no teste.
E) Vai haver novos encontros entre os presidentes.

Questão 05
Assinale a alternativa correta quanto ao uso do porquê.

A) Por que parou? Parou por quê?
B) Porque parou? Parou porquê?
C) Por quê parou? Parou por quê?
D) Por que parou/ Parou porque?
E) Porquê parou?/ Parou por quê?

Questão 06
Assinale a alternativa que contém  respectivamente o sentido das palavras grifadas nas frases  abaixo:

 “Se quero saber se o Papa foi baleado, ligo a TV. Mas se quero saber como aconteceu, quem atirou e por 
que, tenho de ler uma página escrita.”

(Oriana Falaci)

A) oposição – soma – advertência.
B) condição – dúvida – explicação.
C) causa – oposição – interrogação.
D) condição – oposição – interrogação.
E) consequência – oposição – explicação.

Questão 07
Assinale a alternativa que pode substituir, sem prejuízos ao texto, o termo perplexo.

“Anísio Teixeira: um homem inquieto diante das desigualdades regionais e perplexo diante do analfabetismo 
no Brasil.”

(Marcos Cezar Freitas)

A) capaz.
B) atrasado.
C) satisfeito.
D) espantado.
E) informado.
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Questão 08
Assinale a alternativa correta referente aos pronomes destacados no texto abaixo:

 “ A ostra para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo, 
a ostra diz para si mesma: — Preciso envolver essa areia pontuda que me machuca com uma esfera que lhe 
tire as pontas [...]. (Rubens Alves).

A) O “a”  refere-se à palavra ostra, o “essa”, à palavra areia e o “lhe”, à areia.
B) O “a” refere-se à palavra areia, o “essa” à palavra ostra e o “lhe”, à ostra.
C) O “ a” refere-se à palavra ostra, o “essa” à palavra ostra e o “lhe”, à areia.
D) Todos os pronomes referem-se à palavra ostra.
E) Todos os pronomes referem-se à palavra areia.

MATEMÁTICA

Questão 09
Um avião saiu do Rio de Janeiro às 19 horas e 37 minutos e chegou a São Paulo às 21 horas e 19 minutos. 
Qual o tempo de viagem deste avião?

A) 1 hora e 32 minutos
B) 1 hora e 42 minutos
C) 1 hora e 48 minutos
D) 1 hora e 55 minutos
E) 2 hora e 22 minutos

Questão 10
Uma pessoa vendeu duas bicicletas por R$ 600,00 cada uma. Em uma venda teve um prejuízo de 20% e na 
outra um lucro de 20%. Ao todo a pessoa teve:

A) um prejuízo de R$ 50,00.
B) um lucro de R$ 50,00.
C) nem lucro nem prejuízo.
D) um prejuízo de R$ 20,00.
E) um lucro de R$ 20,00.

Questão 11
Pedro dividiu certa quantidade de balas por 8 crianças, cabendo 8 balas para cada uma. Se ele dividir o dobro 
de balas por 4 crianças, quantas balas receberá cada uma? 

A) 8
B) 12
C) 16
D) 24
E) 32
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Questão 12
Numa rua há duas casas e em cada casa há dois galinheiros. Em cada galinheiro há dois cercados, em cada 
cercado há duas galinhas, e cada galinha tem dois pintinhos. O total de pintinhos dessas casas é:

A) 16
B) 32
C) 54
D) 48
E) 64

Questão 13
Em um país, a população cresce 5% ao ano. Se atualmente a população é de 60 milhões de habitantes, qual 
será a população daqui há dois anos?

A) 66.000.000
B) 63.000.000
C) 60.600.000
D) 66.150.000
E) 66.000.150

Questão 14
Um digitador de texto ganha um salário base de R$ 336,00, mais R$ 0,50 por folha digitada. Qual a 
quantidade de folhas digitadas num determinado mês, sabendo que ele recebeu R$ 2.436,00?

A) 1.218
B) 4.872
C) 4.200
D) 2.200
E) 1.100

Questão 15
Uma calça é vendida por R$ 108,00, com desconto de 20% sobre o seu preço normal. Então, o preço normal 
da calça é:

A) R$ 86,40
B) R$ 120,00
C) R$ 129,60
D) R$ 135,00
E) R$ 155,00

Questão 16
Mateus tem 8 anos e seu pai, 40. Daqui há quantos anos a idade do pai será o triplo da idade de seu filho 
Mateus?

A) 8
B) 11
C) 9
D) 6
E) 10
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Com relação aos  produtos de limpeza e venenos para pragas utilizados para higienização em serviços de 
alimentação, assinale a alternativa correta.

I. Somente devem ser utilizados produtos de limpeza com o número de registro no Ministério da Saúde 
ou com a frase “notificado pela Anvisa/MS”.

II. Os produtos de limpeza podem ser guardados em qualquer lugar da cozinha, mesmo junto com os 
alimentos, somente devem ser mantidos bem fechados e identificados.

III. Desinfetantes,  detergentes  e  outros  produtos  de  limpeza  contêm substâncias  tóxicas  que  podem 
contaminar os alimentos.

IV. Os  produtos  utilizados  para  controle  de  pragas  devem  ser  aplicados  somente  por  empresas 
especializadas.

V. Saneantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação 
domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água.

A) I, II e III estão corretas.
B) I, II, III, IV e V estão corretas.
C) I, III, IV e V estão corretas.
D) II, III, IV e V estão corretas.
E) I, II, IV e V estão corretas.

Questão 18
De acordo com a RDC N° 216, de 15 de setembro de 2004, da Anvisa, são considerados contaminantes em 
alimentos:

A) substâncias ou agentes de origem biológica,  química ou física,  estranhos ao alimento,  que sejam 
considerados nocivos à saúde humana ou que comprometam a sua integridade.

B) exclusivamente as substâncias de origem biológica e física que comprometam a  saúde ou integridade 
do consumidor.

C) exclusivamente  as  substâncias  de  origem biológica  e  química,  estranhas  ao alimento,  que  sejam 
consideradas nocivas à saúde humana.

D) exclusivamente as substâncias de origem biológica, estranhas ao alimento, que sejam consideradas 
nocivas à saúde humana.

E) exclusivamente  as  substâncias  de  origem  química  e  física,  estranhas  aos  alimentos,  que  sejam 
consideradas nocivas à  saúde humana ou que comprometam a  sua integridade.

Questão 19
Para diminuir riscos de contaminação dos alimentos é importante que  o manipulador de alimentos lave as 
mãos adequadamente. Assinale as alternativas corretas quanto à necessidade do manipulador de alimentos 
em lavar as mãos durante o preparo dos alimentos.

I. Ao chegar ao trabalho.
II. Antes e após manipular alimentos.
III. Após qualquer interrupção do serviço e após tocar materiais contaminados.
IV. Após usar os sanitários.
V. E sempre que se fizer necessário.
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A) Somente a  I, II e III estão corretas.
B) Somente a  I e III estão corretas.
C) Somente I, III, IV estão corretas.
D) Somente a II, III e V estão corretas.
E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 20
Com relação ao preparo dos alimentos assinale a alternativa incorreta.

A) O manipulador deve evitar risco de contaminação cruzada e para isto deve evitar o contato direto ou 
indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo.  

B) Após manipular alimentos crus, o manipulador deve realizar a lavagem das mãos, antes de manipular 
alimentos cozidos.

C) Óleos e gorduras utilizados no preparo de alimentos fritos não devem ultrapassar a temperatura de 
180ºC.

D) Alimentos adquiridos congelados podem ser descongelados à temperatura ambiente e congelados 
novamente  ou  quantas  vezes  forem  necessárias,  caso  não  se  utilize  a  totalidade  do  alimento 
descongelado.

E) Quando  ingredientes  ou  matérias-primas  não  forem  utilizados  na  sua  totalidade  deve  ser 
adequadamente acondicionados e identificados.

Questão 21
No preparo de alimentos como hortaliças, frutas e legumes que podem ser consumidos crus, a higienização é 
uma etapa importante e que deve ser realizada de forma correta. Assinale a alternativa  incorreta sobre os 
procedimentos adequados com relação à higienização de hortaliças, frutas e legumes.

A) Selecionar, retirando folhas, partes e unidades deterioradas.
B) Colocar de molho por 10 minutos em água clorada ou vinagre, na concentração de 200 ppm.
C) Após a sanitização os vegetais folhosos devem ser enxaguados em água corrente, folha a folha, e 

frutas e legumes um a um.
D) Colocar de molho por 10 minutos em água clorada, na diluição de 200 ppm.
E) Os alimentos preparados devem ser mantidos sob refrigeração até o momento de servir.

Questão 22
O manipulador de alimentos deve ter  atenção especial  com a higiene e a saúde corporal.  Para que isso 
aconteça é necessário que o manipulador siga as seguintes recomendações:  

I. manter as unhas curtas e sem esmalte ou base.
II. o manipulador pode usar base nas unhas, mas estas devem ser mantidas curtas.
III. retirar brincos, colares, anéis, maquiagem, relógio podendo apenas permanecer com a aliança.
IV. deve participar de cursos de capacitação em higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e 

doenças transmitidas por alimentos. 
V. os  manipuladores  devem usar  cabelos  presos  e  protegidos  por  redes,  toucas  ou  outro  acessório 

apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba.  
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A) Somente a I, II e III estão corretas.
B) Somente a I, IV e V estão corretas.
C) Somente a I, III, IV e V estão corretas.
D) Somente a III, IV e V estão corretas.
E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 23
O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de forma a minimizar o risco de 
contaminação  cruzada  e  a  permanência  do  mesmo  em  temperaturas  que  favoreçam  a  multiplicação 
microbiana. De acordo com essa afirmação assinale a alternativa correta.

A) A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60ºC (sessenta graus Celsius) a 10ºC (dez 
graus Celsius) em até duas horas.

B) O tempo para a redução da temperatura de um alimento não é importante, contando que o alimento 
seja resfriado.

C) Após o resfriamento do alimento,  o mesmo deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas 
inferiores a 15 ºC (quinze graus Celsius)  ou congelado à temperatura igual  ou inferior  a -18 ºC 
(dezoito graus Celsius negativos).  

D) Após o resfriamento o mesmo deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5ºC 
(cinco  graus  Celsius),  ou  congelado  à  temperatura  igual  ou  inferior  a  -1ºC  (um  grau  Celsius 
negativo). 

E) A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60ºC (sessenta graus Celsius) a 10ºC (dez 
graus Celsius)  em até cinco  horas.

Questão 24
O que são consideradas Boas Práticas para serviços de alimentação?

A) São procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade 
higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária.

B) São práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores no que diz respeito apenas à 
higiene pessoal.

C) São procedimentos utilizados para a escolha,  compra e preparo dos alimentos não precisando se 
preocupar com a venda ou distribuição dos alimentos.

D) São práticas que não diminuem o risco de Doenças Transmitidas por Alimentos.
E) São práticas que cada manipulador pode realizar de acordo com os conhecimentos pessoais de cada 

um sem a necessidade de receber treinamento. 

Questão 25
Os microrganismos (micróbios) são organismos vivos tão pequenos que só podem ser vistos por meio de um 
equipamento com potentes lentes de aumento chamado microscópio.  Sobre microrganismos é  incorreto 
afirmar que:

A) alguns  chamados  de  deteriorantes  podem  estragar  os  alimentos  que  ficam  com  cheiro  e  sabor 
desagradáveis. 

B) alguns quando presentes nos alimentos podem causar doenças, são os chamados de prejudiciais à 
saúde ou patogênicos.

C) multiplicam-se  nos  alimentos  quando  encontram  condições  ideais  de  nutrientes,  umidade  e 
temperatura.
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D) os microrganismos prejudiciais à saúde se multiplicam bem em temperaturas inferiores a 5ºC .
E) a maioria das Doenças Transmitidas por Alimentos são provocadas por bactérias.

Questão 26
A higienização de um alimento ou equipamento é uma operação que compreende:

A) a operação de redução, por método físico e ou agente químico, do número de microrganismos em 
nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.  

B) a operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, 
gordura e outras sujidades. 

C) a operação que compreende a etapa de desinfecção.
D) a operação que compreende a etapa de limpeza.
E) a operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.  

Questão 27
Com relação ao manuseio das esponjas usadas nos procedimentos de lavagem de louças e utensílios da 
cozinha, qual das afirmativas abaixo está correta?

A) Após cada lavagem de louças e utensílios da cozinha a esponja usada precisa ser descartada mesmo 
que esteja em perfeito estado de conservação 

B) Não é necessário descartar a esponja empregada na lavagem de louças e utensílios da cozinha após 
cada lavagem quando a mesma estiver em perfeito estado de conservação, mas é necessário deixar a 
esponja umedecida em água com bastante sabão.

C) Após cada lavagem de louças e utensílios da cozinha a esponja usada precisa ser lavada com sabão 
ou detergente neutro para retirar qualquer resíduo de alimento e deixada em suporte limpo e seco.

D) Após cada lavagem de louças e utensílios da cozinha a esponja não precisa ser lavada, mas precisa 
ser deixada de molho em água com vinagre.  

E) A mesma esponja usada para lavar louças e utensílios da cozinha pode ser usada para limpeza de 
frutas que serão usadas no preparo de saladas.

Questão 28
Com relação ao armazenamento de produtos alimentícios no freezer da cozinha, qual das afirmativas abaixo 
está correta?

A) Podem  ser  armazenadas  no  mesmo  freezer  carnes,  frutas,  massas  sem  identificação  desde  que 
embaladas em sacos plásticos.   

B) Quando a cozinha recebe novas peças de carnes que devem ser mantidas congeladas até o uso, é 
necessário colocar rapidamente as mesmas no freezer por cima das peças que já estão armazenadas e 
congeladas, não havendo necessidade de controlar a ordem de entrada e saída das carnes do freezer.  

C) Os  peixes  devem ser  congelados  dentro  de  potes  com água  para  evitar  a  eliminação de  odores 
desagradáveis.

D) Quando novas peças de carnes são colocadas no freezer é necessário tomar o cuidado para que a 
primeira peça que entrou no freezer seja a primeira a ser retirada para uso, ou seja a primeira que 
entra deve ser a primeira que sai.  

E) Dentro  do  freezer  deve  ser  colocado  um  sachê  impregnado  com  vinagre,  para  evitar  odores 
desagradáveis.
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Questão 29
Com  relação  aos  procedimentos  adequados  de  limpeza  e  higienização  do  piso  da  cozinha,  qual  das 
afirmativas abaixo é a correta?

A) No final do expediente de trabalho o piso da cozinha deve ser limpo com água e sabão e esterilizado 
com jato de vapor, pois a legislação brasileira exige que o mesmo seja esterilizado com vapor.

B) No final do expediente de trabalho o piso da cozinha deve ser lavado com uma solução de soda 
cáustica  para  a  completa  remoção de  resíduos  de  gordura,  pois  a  legislação brasileira  exige  tal  
procedimento.      

C) O piso da cozinha deve ser lavado com água e detergente e seco após sua lavagem de modo que não 
fique escorregadio.  

D) É necessário e exigido pela legislação brasileira o uso de tapetes de algodão na cozinha para evitar 
que o piso fique escorregadio.

E) A limpeza do piso deve ser feita sempre com vapor de água, não havendo a necessidade de limpeza 
mecânica com água e detergente.  

Questão 30
Com relação ao vestuário do manipulador de alimentos, qual das alternativas abaixo está correta?

A) É  inadequado  que  o  manipulador  de  alimentos  use  brincos  durante  o  manuseio  e  preparo  de 
refeições. 

B) O manipulador não precisa usar tocas higiênicas quando estiver preparando refeições,  desde que 
tenha cabelos curtos.

C) As tocas higiênicas devem ser sempre usadas e a mesma toca pode ser utilizada por um período de 
sete dias, sem a necessidade de trocá-la.   

D) A mesma toca higiênica pode ser usada por diferentes manipuladores de alimentos. 
E) O jaleco usado pelo manipulador durante as atividades de preparo dos alimentos deve ser lavado uma 

vez por semana.

Questão 31
No preparo de 4 porções de merenda escolar são utilizados 600 g de arroz, 200 g de feijão, 400 g de batata, 
200 g de quiabo e 200 g de cebola. Para preparar 50 porções de merenda e sendo mantidas as mesmas  
proporções de cada ingrediente, serão necessários: 

A) 7,5 kg de arroz, 2,5 kg de feijão, 5 kg de batata, 2,5 kg de quiabo e 2,5 kg de cebola.
B) 12,5 kg de arroz, 7,5 kg de feijão, 10 kg de batata, 2,5 kg de quiabo e 2,5 kg de cebola.
C) 7,5 kg de arroz, 3,5 kg de feijão, 6 kg de batata, 2,5 kg de quiabo e 2,5 kg de cebola.
D) 2,5 kg de arroz, 1,5 kg de feijão, 500 g de batata, 2,5 kg de quiabo e 2,5 kg de cebola.
E) 7,5 kg de arroz, 2,5 kg de feijão, 5 kg de batata, 3,5 kg de quiabo e 1,5 kg de cebola.

Questão 32
Para preparar um suco de laranja é indicado usar 35 gramas do suco concentrado em em pó para 1 litro de  
água. Para preparar 100 litros de suco, quantos gramas de suco em pó serão usados?

A) 3,0 kg.
B) 3,1 kg.
C) 3,5 kg.
D) 3,6 kg.
E) 4,5 kg.
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Questão 33
O que são Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA)?

A) São doenças provocadas pelo consumo de alimentos, que ocorrem quando micróbios prejudiciais à 
saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no alimento.

B) São doenças que acometem o estômago de pessoas que consumiram alimentos mantidos fora da 
geladeira

C) São  doenças  que  acometem  consumidores  que  consomem  grandes  quantidades  de  alimentos 
industrializados

D) São doenças que acometem exclusivamente crianças e idosos que consumiram alimentos mantidos 
fora da geladeira

E) São doenças que pode ocorrer quando qualquer pessoa consome grandes quantidades de alimentos 
industrializados.  

Questão 34
Os micróbios se desenvolvem nos alimentos quando:

A) os micróbios se desenvolvem em qualquer tipo de alimento mantido fora da geladeira, inclusive em 
enlatados.  

B) os micróbios não se desenvolvem em alimentos mantidos em geladeira.    
C) os micróbios não se desenvolvem em sucos que contenham adoçantes artificiais. 
D) os micróbios se desenvolvem mais facilmente em alimentos com baixo conteúdo de umidade do que 

em alimentos com maior teor de umidade.  
E) os  micróbios  multiplicam-se  nos  alimentos,  quando  encontram  condições  ideais  de  nutrientes, 

umidade e temperatura.

Questão 35
Com relação à etapa de servir os alimentos após seu preparo, assinale a alternativa correta.

I. É necessário deixar a área das mesas e cadeiras bem limpa e organizada
II. Os  equipamentos  (estufas,  balcões,  buffets,  geladeiras,  freezers,  etc.)  devem  estar  conservados, 

limpos e funcionando bem.
III. A temperatura das estufas, bufês e geladeiras deve estar regulada de forma que os alimentos quentes 

permaneçam acima de 60ºC e os alimentos frios permaneçam abaixo de 5ºC.
IV. É necessário diminuir ao máximo o tempo entre o preparo e a distribuição dos alimentos
V. A temperatura das estufas, bufês e geladeiras deve estar regulada de forma que os alimentos quentes 

permaneçam em 45ºC e os alimentos frios permaneçam em 5ºC.

A) I, II, IV e V estão corretas.
B) I, II, III e V estão corretas.
C) II e V estão corretas. 
D) I e V estão corretas.
E) I, II,  III e IV estão corretas.
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Questão 36
Com relação ao transporte dos alimentos preparados assinale a alternativa correta.

I. O alimento deve ser transportado em vasilhames bem fechados.
II. O alimento deve ser transportado sempre em vasilhas de aço inoxidável que garante sua qualidade.
III. Os vasilhames devem ser identificados com: o nome do alimento, a data de preparo e o prazo de 

validade.
IV. Se o transporte for demorado, o alimento deve ser mantido em caixas térmicas apropriadas.  
V. O veículo utilizado no transporte não necessita ter cobertura para proteção dos vasilhames, mas deve 

estar limpo e os vasilhames cobertos com plástico.

A) I, II e IV estão corretas.
B) I, III, IV  estão corretas.
C) I, II e V estão corretas.
D) I, IV e V estão corretas.
E) II, IV e V estão corretas.




