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Como entender o sucesso de Michel Teló 

 

O Brasil e o mundo estão dançando ao som de 

um cantor paranaense de 30 anos, chamado Michel 

Teló. Seu maior sucesso, a canção “Ai, se eu te pego 

(assim você me mata)”, foi visto mais de 80 milhões de 

vezes no YouTube e se tornou a música brasileira mais 

acessada na história do site. No final do ano passado, 

era o sétimo vídeo musical mais visto do planeta – e 

estava subindo. A faixa lidera as vendas no iTunes, a 

loja musical da Apple, no Brasil, na Espanha, em 

Portugal, Itália, Suécia, Chile e Argentina. A última vez 

que o mundo viveu uma febre desse tipo foi nos anos 

1990, com a dança da “Macarena”. 

Quem é, afinal, Michel Teló? E por que ele faz 

tanto sucesso? No final do ano passado, o repórter 

Humberto Maia Junior acompanhou Teló em uma 

maratona de shows, gravações, programas de TV, 

videogames e até numa pescaria. “Ele concilia carisma, 

humildade e a capacidade de falar com públicos de 

todos os tipos”, diz Humberto. Sua música é uma 

síntese de ritmos brasileiros, como o vanerão do Rio 

Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão sertanejo, 

com uma levada característica do pop-rock. Essa 

receita consegue trazer para brasileiros de todas as 

classes os mesmos valores culturais. “Ele conquista de 

porteiros e manobristas a patricinhas e intelectuais”, diz 

Humberto. Teló é hoje a maior expressão cultural da 

ascensão da nova classe média no Brasil. 

Os saudosistas costumam dizer que, desde os 

tempos da Bossa Nova e da MPB dos anos 1970, a 

música brasileira adquiriu ares provincianos e 

popularescos, sem conseguir penetrar nos públicos 

mais exigentes e no mercado internacional. Pois o caso 

de Teló revela que nossa identidade cultural tem 

valores básicos, capazes de conquistar o mundo e de 

desmentir os preconceitos que possamos ter a respeito 

de nós mesmos. 

 

Fonte: Revista Época, edição 711, de 02/01/2012, pg 08. 

 
 
 
 
 

 

 

Segundo a leitura do texto, podemos afirmar 

corretamente que: 

a) O vídeo musical de Michel Teló é o mais visto do 

planeta. 

b) “Ai, se eu te pego (assim você me mata)” é a 

sétima música brasileira mais acessada na 

história do site YouTube. 

c) O texto afirma que o mundo nunca antes viveu 

uma febre musical desse tipo. 

d) O cantor paranaense é hoje a maior expressão 

cultural da ascensão da nova classe média 

brasileira. 

e) Sua música deriva direta e exclusivamente do 

vanerão do Rio Grande do Sul e do forró 

nordestino. 

 

 

 

A partir da leitura dos dois trechos do texto:  

(1)“Ele conquista de porteiros e manobristas a 

patricinhas e intelectuais”, e 

(2) “a maior expressão cultural da ascensão da nova 

classe média no Brasil”. 

Podemos afirmar corretamente que: 

a) Apesar de ser expressão cultural da nova classe 

média, Michel Teló alcança público de todas as 

classes sociais. 

b) Apesar de ser expressão cultural de todas as 

classes sociais, Michel Teló alcança 

especialmente a nova classe média. 

c) Pelo fato de ser expressão cultural da nova 

classe média, Michel Teló alcança público de 

todas as classes sociais. 

d) Pelo fato de ser a maior expressão cultural de 

todas as classes sociais, Michel Teló alcança a 

nova classe média. 

e) Porteiros e manobristas alcançam a nova classe 

média com a música de Michel Teló. 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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Segundo o texto, qual é a resposta mais correta 

acerca da “receita” que faz Michel Teló conseguir 

“trazer para brasileiros de todas as classes os 

mesmos valores culturais”? 

 

a) Uma maratona de shows, gravações, 

programas de TV, videogames e até pescaria. 

b) O fato de que ele “concilia carisma, humildade e 

a capacidade de falar com públicos de todos os 

tipos”, além de sua música ser “uma síntese de 

ritmos brasileiros, como o vanerão do Rio 

Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão 

sertanejo, com uma levada característica do 

pop-rock”. 

c) O fato de que ele “concilia carisma, humildade e 

a capacidade de falar com públicos de todos os 

tipos” com o fato de fazer “uma maratona de 

shows, gravações, programas de TV, 

videogames e até pescaria”. 

d) O fato de que “sua música é uma síntese de 

ritmos brasileiros, como o vanerão do Rio 

Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão 

sertanejo, com uma levada característica do 

pop-rock” e o artista fazer “uma maratona de 

shows, gravações, programas de TV, 

videogames e até pescaria”. 

e) O fato de ser, hoje, a maior expressão cultural 

da ascensão da nova classe média no Brasil. 

 

 

 

Qual das afirmativas abaixo está errada de acordo 

com a leitura do texto? 

 

a) Alguns costumam dizer que, desde os tempos 

da Bossa Nova e da MPB dos anos 1970, a 

música brasileira adquiriu ares provincianos e 

popularescos. 

b) Teló ainda não conseguiu penetrar nos públicos 

mais exigentes e no mercado internacional.  

c) O fenômeno Michel Teló revela que nossa 

identidade cultural tem valores básicos, capazes 

de conquistar o mundo e de desmentir os 

preconceitos que possamos ter a respeito de 

nós mesmos. 

d) A música de Michel Teló é sucesso de vendas 

não apenas no Brasil, mas também na Espanha, 

em Portugal, Itália, Suécia, Chile e Argentina.  

e) A última vez que o mundo viveu uma febre 

desse tipo foi nos anos 1990. 

 
 

 
 

A palavra “países” leva acento porque: 

a) É proparoxítona. 

b) É paroxítona com hiato. 

c) O “i” tônico forma hiato com a vogal 

antecedente. 

d) Apresenta ditongo aberto. 

e) É paroxítona terminada em “s”. 

 

 

 
Qual dessas palavras está corretamente escrita? 

a) Expontânea 

b) Limpesa 

c) Usina 

d) Mixto 

e) Presado 

 
 

 

 

Qual a palavra que possui dois dígrafos? 

a) Fechar 

b) Sombra 

c) Ninharia 

d) Correndo 

e) Pêssego 
 

 
 

Qual conjunto de palavras abaixo não representa 

uma correta flexão do substantivo quanto ao 

número? 

a) nível – níveis 

b) tabelião – tabeliães 

c) o tórax – os tórax 

d) barril  - barris 

e) cidadão – cidadães 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Assinale a alternativa sem erro de pontuação: 

a) Eu, realmente preciso chegar lá. 

b) Carla, prima, de Lourdes, está aí. 

c) Como você está Júnior? 

d) Se, permitirem chegarei. 

e) Os garotos, admirados, riam muito. 

 

\ 
 

Com a entrada em vigor das modificações trazidas 

pela Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa, o 

alfabeto passou a ter: 
 

a) 22 letras 

b) 23 letras 

c) 24 letras 

d) 25 letras 

e) 26 letras. 

 
 
 
 
 

 

 
Em 2011, a população mundial atingiu o marco de 

quantos habitantes? 

a) 5 bilhões 

b) 6 bilhões 

c) 9 bilhões 

d) 7 bilhões 

e) 4 bilhões 

 

 

"Coleta seletiva de lixo" consiste em: 

a) depositar lixo em aterros sanitários longe da 

cidade. 

b) coletar lixo separadamente, de acordo com o 

tipo de material, a fim de destiná-lo à reciclagem. 

c) coletar lixo em horários preestabelecidos com o 

uso caminhões apropriados. 

d) coletar lixo armazenado em sacos plásticos, a 

fim de evitar o odor e a proliferação de insetos 

nocivos à saúde. 

e) coletar lixo para separar os materiais cortantes, 

a fim de evitar que os garis se machuquem. 

 

 

Segundo o Censo do IBGE de 2010, podemos 

afirmar corretamente sobre a população brasileira: 

 

a) A maioria dos idosos no Brasil não recebe 

aposentadoria. 

b) Tendo em vista a elevada taxa de natalidade e a 

precária situação da saúde pública no País, a 

população idosa está diminuindo em termos 

percentuais. 

c) Com o reconhecimento dos direitos da união 

estável equipados aos do casamento, a taxa de 

nupcidade legal vem caindo vertiginosamente. 

d) A expectativa de vida do homem cresceu e 

superou a do sexo feminino nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

e) A taxa de natalidade vem diminuindo a cada 

ano, assim como a taxa de mortalidade infantil. 

 

 

 

Famoso terrorista, líder e fundador da Al-Qaeda, a 

qual são atribuídos vários atentados contra alvos 

civis e militares dos Estados Unidos e seus aliados, 

dentre eles os ataques de 11 de setembro de 2001. 

Deste então, ele passou a ser o maior alvo da 

Guerra ao Terrorismo e considerado um dos dez 

foragidos mais procurados pela FBI, até ser morto, 

em maio de 2011, durante uma operação militar 

americana. 

 

De acordo com o texto acima, a que personalidade 

histórica se faz referência? 

 

a) Saddam Hussein. 

b) Muammar Kadafi 

c) Osama Bin Laden 

d) Barack Obama 

e) Abu Nidal 

 

 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Notícia do Portal G1, Coluna Tecnologia e Games, 

de 23/08/2011:  

 

“Brasil deve vender 17 milhões de conversores para 

TV digital em 2011. Estimativa é do Fórum do 

Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Sinal da 

TV digital já chegou para 480 municípios, disse 

entidade”. 

 

Sobre a TV Digital, assinale a única alternativa que 

mostra uma afirmação falsa: 

a) Não há sinal de TV Digital no Estado do Piauí 

até a presente data, fato que deve mudar com a 

ocorrência de grandes eventos como os Jogos 

Olímpicos no Brasil e a Copa do Mundo de 

2014. 

b) Em 2011, 85% das 12,5 milhões de TVs 

produzidas no Brasil já vêm com conversor para 

recepção de sinal de TV Digital embutido. 

c) A TV Digital no Brasil chegou às 20h48min do 

dia 2 de dezembro de 2007, com 

pronunciamento do Presidente da República.  

d) O sinal analógico, antiga forma de transmissão 

que tem sido paulatinamente substituída pelo 

sinal digital, tem previsão de ser desligado em 

junho de 2016. 

e) A transmissão de áudio e vídeo da TV Digital 

permite uma maior qualidade de imagem e som, 

se comparada aos parâmetros do sinal 

analógico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

O Município de Nazária compõe a Bacia Hidrográfica 

do Rio Parnaíba. Qual riacho nazariense é tributário 

desse rio? 

a) Sumaré. 

b) Gurguéia. 

c) Pirapora. 

d) Longá. 

e) Mearim. 

 

 

 

Quais as principais atividades econômicas do 

Município de Nazária? 

a) Extrativista e serviços. 

b) Agricultura e piscicultura. 

c) Ceramista e agricultura. 

d) Comércio e pecuária. 

e) Financeira e serviços. 

 

 

 

Sobre o Município de Nazária, julgue os itens 

seguintes: 

I. O município de Nazária está situado ao sul da 

capital Teresina; 

II. A vegetação é marcada pelo predomínio de 

buritizeiros; seus frutos são transformados em doces 

típicos que fomentam a economia local; 

III. Não é banhado por rio perene, razão por que 

sofre com desabastecimento de água; 

IV. Possui uma população aproximada de 8 (oito) mil 

habitantes. 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I, II e IV estão corretos. 

c) Apenas I, III e IV estão corretos. 

d) Apenas I e IV estão corretos. 

e) Apenas III e IV estão corretos. 

 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas a 

seguir: 

I. Segundo o IBGE, o Piauí é 3º (terceiro) maior 

produtor de grãos do Nordeste, perdendo apenas 

para Bahia e Maranhão; 

II. A segunda cidade mais populosa do Estado é 

Floriano, com mais de 140 (cento e quarenta) mil 

habitantes; 

III. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB); 

IV. Possui uma população predominantemente 

parda. 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e III estão corretos. 

c) Apenas II e III estão incorretos. 

d) Apenas I e II estão corretos. 

e) Todos estão incorretos. 

 

 

Quais importantes tipos de vegetação são 

encontrados no Município de Nazária? 

a) Floresta Equatorial e Caatinga. 

b) Cerrado e Savana. 

c) Mata de Cocais e Cerrado. 

d) Pantanal e Caatinga. 

e) Floresta Tropical e Chapada. 

 
 
 
 

 

 

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 são 

denominados: 

a) Saneantes 

b) Água Sanitária 

c) Produtos Biológicos 

d) Raticidas  

e) Repelentes 

 

 
Formulações que têm na sua composição 

substâncias microbicidas e apresentam efeito letal 

para microrganismos não esporulados são 

denominados: 

a) Detergentes 

b) Fungicidas 

c) Algicidas 

d) Desinfetantes 

e) Água Sanitária 

 

 

 
Sobre os desodorizantes, julgue os itens a seguir. 

(    ) Os desodorizantes são formulações que têm na 

sua composição substâncias microbioestáticas. 

(    ) Os desodorizantes são capazes de controlar os 

odores desagradáveis advindos do metabolismo 

microrgânico. 

(    ) Os desodorizantes não apresentam efeito 

letal sobre microrganismos, mas inibem o seu 

crescimento e multiplicação. 

Assinale a alternativa correta. 

a) F,V,F 

b) V,V,V 

c) F,V,V 

d) V,F,F 

e) F,F,F 

 

 

 

Instrumento de uso pessoal, cuja finalidade é 

neutralizar a ação de certos acidentes que poderiam 

causar lesões ao trabalhador, e protegê-lo contra 

possíveis danos à saúde, causados pelas condições 

de trabalho é denominado: 

a) Vassoura 

b) Pano 

c) Balde 

d) Escova 

e) Equipamento de Proteção Individual 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Sobre os equipamentos de proteção individual, 

julgue os itens a seguir. 

(    ) Os equipamentos de proteção individual 

necessários devem ser fornecidos gratuitamente 

pelo empregador. 

(    ) Cabe ao funcionário cuidar da manutenção, 

limpeza e higiene de seus 

própriosequipamentos de proteção individual. 

(   ) Os riscos que o serviço oferece bem como as 

condições de trabalho são critérios utilizados na 

escolha dos equipamentos de proteção individual. 

Assinale a alternativa correta. 

a) F,V,F 

b) V,V,V 

c) F,V,V 

d) V,F,F 

e) F,F,F 
 

 

 

Sobre os equipamentos de proteção individual 

utilizados pelos profissionais de serviços gerais, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Os trabalhadores do serviço de limpeza devem 

utilizar equipamentos de proteção individual 

(EPI) uma vez que suas tarefas exigem cuidados 

especiais. 

b) O Avental Impermeávelé usado sempre que 

houver contato com líquidos e risco de respingo 

de material orgânico.  

c) As Luvas de borracha cano longo 

(antiderrapante)são usadas para limpeza e 

manipulação de soluções, podendo ser usadas 

para pegar em maçanetas, telefones e 

mobiliários.  

d) A Máscara facialdeve ser usada quando houver 

risco de respingo em mucosa oral, nasal, 

durante manipulação de soluções desinfetantes.  

e) A Máscara facial deve ser usada para cobrir 

boca e nariz sendo desprezada quando úmida 

ou danificada. 

 

 

Sobre os cuidados com utensílios de limpeza, julgue 

os itens a seguir. 

(    ) As escovas devem ser lavadas com água e 

sabão diariamente após o uso e postas para secar 

com as cerdas para baixo. 

(    ) Os baldes devem ser lavados diariamente ou 

desinfetados, devendo ser guardados limpos, secos 

e embocados. 

(    ) Todos os panos, após uso, devem ser lavados 

com água e sabão.  

Assinale a alternativa correta. 

a) F,V,F 

b) V,V,V 

c) F,V,V 

d) V,F,F 

e) F,F,F 

 

 
Sobre os cuidados necessários pelos funcionários, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Manter perfeita higiene pessoal, através de 

banho diário, cabelos limpos, penteados e 

presos, unhas limpas e aparadas.  

b) Usar uniforme limpo.  

c) Usar equipamento de proteção individual quando 

recomendado.  

d) Lavar as mãos com água e sabão após o uso do 

sanitário, antes da alimentação, ao iniciar e 

terminar as atividades. 

e) É desnecessário o uso de equipamentos de 

proteção individual, pois são prejudiciais a 

saúde. 

 

O serviço de limpeza deve dispor dos seguintes 

equipamentos e materiais, EXCETO: 

a) Rodos 

b) Baldes  

c) Pranchetas 

d) Panos  

e) Esponjas 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Sobre os tipos de limpeza, julgue os itens a seguir. 

(    ) Limpeza diáriaé aquela realizada diariamente 

utilizando água, sabão e fricção mecânica, após a 

retirada do lixo. 

(    ) Antes de qualquer tipo de limpeza, deve-se 

recolher o lixo. As latas de lixo deverão ser 

esvaziadas ao atingir 2/3 de sua capacidade.  

(    ) Limpeza concorrente é aquela realizada nas 

dependências, após a saída das pessoas, devendo-

se retirar o lixo e resíduos em saco plástico. 

Assinale a alternativa correta. 

a) F,V,F 

b) V,V,V 

c) F,V,V 

d) V,V,F 

e) F,F,F 

 

 

Operação de limpeza que visa à remoção de detritos 

mediante o uso de água e sabão neutro, incluindo a 

remoção de detritos soltos, lavagem, enxague e 

secagem denomina-se: 

a) Lavar 

b) Varrer 

c) Aspirar 

d) Encerar 

e) Passar o pano 

 

 
Sobre as técnicas de limpeza, assinale a alternativa 

correta. 

a) Recolher todos os resíduos encontrados em 

saco plástico branco, cuidadosamente, com a 

maior agitação possível. 

b) É desnecessária a limpeza dos equipamentos 

após sua utilização. 

c) Na limpeza de paredes e teto, limpa-se primeiro 

a parede com movimentos de cima para baixo e 

depois o teto. 

d) Na limpeza de pias, deve-se retirar detritos da 

abertura do esgoto, usando um gancho.  

e) Na limpeza de paredes e teto, afasta-se sempre 

os móveis do local a ser limpo para não danificá-

los, sendo desnecessário retorná-los para o 

lugar ao final da limpeza.  

 

 

 
Sobre os estoques, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

a) Em qualquer Instituição, os estoques 

representam componentes pouco significativos, 

seja sob aspectos econômico-financeiros ou 

operacionais críticos. 

b) Estoque é uma reserva para utilização em tempo 

oportuno. 

c) O objetivo mais amplo dos estoques é manter 

em níveis economicamente satisfatórios o 

atendimento às necessidades de material. 

d) Pode-se definir estoque como materiais, 

mercadorias, ou produtos acumulados para 

utilização posterior, de modo a permitir o 

atendimento regular das necessidades dos 

usuários para a continuidade das atividades da 

Organização. 

e) Os estoques tem sua natureza compreendida 

em materiais produtivos e improdutivos. 

 

 

 
Sobre as funções do controle de estoques, julgue os 

itens a seguir. 

(   ) Determina o que deve permanecer em estoque, 

ou seja, o número de itens. 

(   ) Determina quando se devem reabastecer os 

estoques, ou seja, a periodicidade. 

(   ) Determina quanto de estoque será necessário 

para um período predeterminado, ou seja, a 

quantidade de compra. 

Assinale a alternativa correta. 

a) F,V,F 

b) V,V,V 

c) F,V,V 

d) V,V,F 

e) F,F,F 

 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Sobre os cuidados tomados com a água para a 

preparação dos alimentos, assinale a alternativa 

CORRETA. 

a) A caixa d’água deve ser lavada e desinfetada no 

mínimo anualmente. 

b) A caixa d’água deve estar conservada, 

destampada, sem rachaduras, vazamentos, 

infiltrações e descascamentos. 

c) Os estabelecimentos devem ser abastecidos 

com água corrente tratada.  

d) No caso de sistema alternativo, como poços 

artesianos, a água deve ser analisada 

anualmente. 

e) Limpar a caixa d’água duas vezes ao ano e 

deixá-la tampada, contamina a água tratada. 

 

 

 

Sobre as condições higiênicas na cozinha, julgue os 

itens a seguir. 

(    ) A cozinha deve ter lixeiras de fácil limpeza, com 

tampa e com pedal. 

(    ) O lixo deve ser retirado frequentemente para 

fora da área de preparo de alimentos em sacos bem 

fechados.  

(    ) Após o manuseio do lixo, deve-se lavar as 

mãos. 

Assinale a alternativa correta. 

a) F,V,F 

b) V,V,V 

c) F,V,V 

d) V,V,F 

e) F,F,F 

 

 

 

 

 

Sobre a higiene pessoal na preparação dos 

alimentos, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) É necessário usar cabelos presos e cobertos 

com redes ou toucas e não possuir barba.  

b) Os cabelos devem ser mantidos presos para 

evitar que caiam sobre os alimentos.  

c) O uniforme deve ser usado somente na área de 

preparo dos alimentos. 

d) Quando da preparação dos alimentos, é 

desnecessário retirar brincos, pulseiras, anéis, 

aliança, colares, relógio e maquiagem. 

e) As mãos devem ser bem lavadas antes de 

preparar os alimentos e depois de usar o 

banheiro, de atender ao telefone e de abrir a 

porta. 

 

 

 

Sobre os insumos utilizados na preparação dos 

alimentos, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Devem ser armazenados imediatamente os 

produtos não perecíveis e depois os produtos 

congelados e refrigerados.  

b) Para evitar a contaminação dos alimentos, o 

armazenamento dos ingredientes deve ser 

realizado no local certo, em temperatura e tempo 

adequados. 

c) Os fornecedores dos ingredientes também 

devem atender as Boas Práticas, caso contrário, 

esses ingredientes podem transmitir micróbios 

patogênicos, parasitas ou substâncias tóxicas 

aos alimentos preparados. 

d) Os ingredientes devem ser comprados em esta-

belecimentos limpos, organizados e confiáveis. 

e) Os locais de armazenamento devem ser limpos, 

organizados, ventilados e protegidos de insetos 

e outros animais. 

 

 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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Entre as condições de saúde que devem ser 

comunicadas à gerência para avaliar a necessidade 

de uma pessoa ser submetida a exame médico e ou 

afastada da atividade de manipulação de alimentos, 

podem-se incluir, EXCETO: 

a) Dor de cabeça 

b) Icterícia; 

c) Diarréia; 

d) Vômitos; 

e) Febre; 

 

 

 

As pessoas envolvidas em atividades de 

manipulação de alimentos devem evitar 

comportamentos que podem contaminar os 

alimentos. Dentre estes comportamentos, pode-se 

citar os seguintes, EXCETO: 

a) Fumar. 

b) Cuspir. 

c) Mascar. 

d) Espirrar ou tossir sobre alimentos não 

protegidos. 

e) Lavar as mãos. 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




