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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

01- Em qual das alternativas abaixo uma palavra foi alterada 

propositalmente para ficar com a grafia errada? 

 

A. O prêmio de R$135 milhões que será pago pela Mega 

Sena neste sábado (22) está mexendo com a imaginação 

dos recifenses. 

B. Se apenas um apostador acertar as seis dezenas, o prêmio 

será o maior já distribuído em sorteios regulares.  

C. O programador Paulo Nascimento, 25 anos, mesmo 

trabalhando na área de Tecnologia da Informação, 

investiria em construção civil. 

D. O caminhoneiro Darci Lemos, 63, não entende porque 

quem ganha tanto dinheiro vai para o exterior. "Tem 

tanta coisa bonita para se vê aqui e as pessoas vão pro 

estrangeiro. 

E. As apostas para o sorteio deste sábado (22) podem ser 

feitas em qualquer casa lotérica do País até as 19h de 

amanhã. O valor mínimo é R$ 2,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02- Em qual das alternativas está o trecho da fala que foi 

interpretado de forma diferente pelos dois personagens: 

 

A. ―Meu pai tem oitocentas cabeças de gado!‖ 

B. ―E o seu?‖ 

C. ―...oitocentas cabeças‖ 

D. ―O meu pai tem só tem um boi‖ 

E. ―ele tá inteirinho‖ 

 

03- O que Chico Bento deveria ter considerado ao ouvir a fala 

do amigo? 

 

A. Que o pai do menino é rico. 

B. Que no Brasil não é permitido colecionar partes de 

animais. 

C. Que as palavras e expressões podem assumir vários 

sentidos. 

D. Que algumas pessoas não possuem elementos para 

interpretar os textos. 

E. Que nas tirinhas a linguagem é sempre voltada para o 

humor. 

 

04- Para representar a fala de Chico Bento, o autor empregou 

uma palavra escrita com a grafia considerada errada pela norma 

padrão. Em qual das alternativas abaixo esta palavra está 

devidamente corrigida? 

 

A. Oito centos 

B. Cabêças 

C. Enteirinho  

D. Mas 

E. Ta 

 

05- Na tirinha, Chico diz que o boi está ‗inteirinho‘. O que  o 

autor pretendeu ao empregar a palavra no grau diminutivo? 

 

A. Mostrar que o boi é muito pequeno. 

B. Mostrar que é um boi grande. 

C. Reforçar o sentido de que não falta nenhuma parte ao boi. 

D. Atenuar a ironia dos bois sem cabeça que o pai do outro 

menino possui. 

E. Indicar afetividade entre Chico e seus animais. 

 

 

 
 

Um erro de português em uma carteira nacional de habilitação 

(CNH) falsificada fez um foragido da Justiça de São Paulo ser 

preso na última madrugada, na BR-101, em Garuva (SC), 210 

quilômetros ao norte de Florianópolis. O homem foi parado 

por agentes da Polícia Rodoviária Federal em uma blitz e 

apresentou CNH e carteira de identidade falsos. Mas o que 

chamou a atenção dos policiais foi um detalhe: na CNH, a 

palavra "permissão" estava escrita com "ç" - "permição". 

Os agentes desconfiaram do documento e consultaram os 

dados policiais. A identidade verdadeira do homem foi 

descoberta - havia um mandado de prisão contra ele, emitido 

pela Justiça de São Paulo. O homem foi preso e levado à 

delegacia de Garuva. 

 

06- O homem foi preso porque: 

 

A. Portava uma CNH com erro de grafia. 

B. Foi parado em uma blitz e era foragido de São Paulo. 

C. Usava uma identidade falsa. 

D. A polícia descobriu um mandado de prisão contra ele. 

E. Estava na delegacia de Guaruva. 

 

07- Ao redigir a notícia o jornalista cometeu um erro de 

concordância. Em qual das alternativas esse erro foi 

devidamente corrigido? 

 

A. ―Um erro de português em uma carteira nacional de 

habilitação (CNH) falsificado‖ 

B. ―em Garuva (SC), 210 quilômetros a norte de 

Florianópolis.‖ 

C. ―parado por agentes da Polícia Rodoviária Federal em 

uma blitz e apresentou CNH e carteira de identidade 

falsas.‖ 
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D. ―Mas o que chamou a atenção dos policiais foi um 

detalhe: na CNH, a palavra "permissão" estava escrita 

com "ç" - "permição".‖ 

E. ―A identidade verdadeira do homem foi descoberto - 

havia um mandado de prisão contra ele‖ 

 

08- São acentuadas corretamente e pela mesma regra, 

respectivamente, que ‗Florianópolis‘ e ―Rodoviária‖: 

 

A. Infância e retrógrado 

B. Árbitro e comício 

C. Depósito e músculo 

D. Rúbrica e extraordinário 

E. Gratuíto e  financiádo    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

09- Em qual dos trechos abaixo está um trecho que indica 

finalidade? 

 

A. ―As cantoras, que não se bicam...‖ 

B. ―não se cruzaram‖ 

C. ― não se cruzaram durante a festa Top Deluxe‖ 

D. ―Preta Gil vai embora correndo de show‖ 

E. ―para não se encontar com Valesca Popozuda.‖ 

 

10- A expressão ‗que não se bicam‘ refere-se: 

 

A. Ao fato das cantoras não se darem bem. 

B. A uma música de sucesso que a duas gravaram juntas. 

C. Às assessorias das celebridades que criam eventos 

separados para cada uma. 

D. À data da festa. 

E. Ao fato delas sempre se encontrarem nos eventos. 

 

11- Leia os trechos abaixo e depois assinale a alternativa que 

contém a sequência lógica correta do texto: 

 

1- Esse é o Silvio Santos que pouca gente conhece. O nosso 

herói, agoniado, porque nunca consegue circular à 

vontade no Brasil ou fora daqui, encomendou uma 

máscara do Orival Pessini, responsável pelos 

personagens Fofão e Patropi, entre outros, que usam este 

tipo de recurso. O assédio, que sempre é muito grande, 

acaba comprometendo os seus passeios. 

2- Óculos escuros mais avantajados também serão usados 

para compor o tipo ideal. As duas últimas 

recomendações, por fim, é que ele fale baixo e disfarce o 

sorriso, senão não vai adiantar. 

3- A estreia do novo SS está confirmada para o próximo 

mês, em Celebration, condomínio em que ele passa as 

férias em Orlando, no Estados Unidos. 

4- O Pessini, logo no primeiro encontro, esclareceu que uma 

máscara para disfarçar o rosto inteiro não seria possível, 

porque ninguém, nem ele próprio quando está em cena, 

consegue suportar o calor por muito tempo. 

5- A partir daí, os dois passaram a buscar uma solução, que 

por fim foi encontrada. Silvio vai usar uma careca de 

látex, com cabelos compridos do lado e que irá das 

sobrancelhas à nuca. Entre moldes e provas já foram 5 

visitas. 

 

A. 3, 4, 1, 2, 5 

B. 1, 2, 4, 5, 2 

C. 1, 4, 5, 2, 3 

D. 4, 5, 3, 1, 2 

E. 2, 1, 4, 5, 3 

 

Isto aconteceu na Bahia, numa tarde em que eu visitava a mais 

antiga e arruinada igreja que encontrei por lá, perdida na última 

rua do último bairro. Aproximou-se de mim um padre velhinho, 

mas tão velhinho, tão velhinho que mais parecia feito de cinza, 

de teia, de bruma, de sopro do que de carne e osso. Aproximou-

se e tocou o meu ombro: 

   — Vejo que aprecia essas imagens antigas — sussurrou-me 

com sua voz débil. E descerrando os lábios murchos num 

sorriso amável: - Tenho na sacristia algumas preciosidades. 

Quer vê-las? 

      Solícito e trêmulo foi-me mostrando os pequenos tesouros 

da sua igreja: um mural de cores remotas e tênues como as de 

um pobre véu esgarçado na distância; uma Nossa Senhora de 

mãos carunchadas e grandes olhos cheios de lágrimas; dois 

anjos tocheiros que teriam sido esculpidos por Aleijadinho, pois 

dele tinham a inconfundível marca nos traços dos rostos 

severos e nobres, de narizes já carcomidos... Mostrou-me todas 

as raridades, tão velhas e tão gastas quanto ele próprio. Em 

seguida, desvanecido com o interesse que demonstrei por tudo, 

acompanhou-me cheio de gratidão até a porta. 

— Volte sempre — pediu-me.                            

— Impossível — eu disse. — Não moro aqui, mas, em todo o 

caso, quem sabe um dia...    — acrescentei sem nenhuma 

esperança. 

  — E então, até logo! — ele murmurou descerrando os lábios 

num sorriso que me pareceu melancólico como o destroço de 

um naufrágio. (Lygia Fagundes Telles. Então, adeus!) 

 

12- O texto: 

 

A. É objetivo e não percebemos os interesses da 

personagem. 

B. Retrata as impressões da personagem. 

C. Relata uma vivência imaginária. 

D. É um conto de terror. 

E. Incentiva o turismo religioso. 
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13- ―foi-me mostrando os pequenos tesouros da sua igreja: um 

mural de cores remotas e tênues como as de um pobre véu 

esgarçado na distância; uma Nossa Senhora de mãos 

carunchadas e grandes olhos cheios de lágrimas; dois anjos 

tocheiros que teriam sido esculpidos por Aleijadinho, pois dele 

tinham a inconfundível marca nos traços dos rostos severos e 

nobres, de narizes já carcomidos‖  

A partir da leitura do texto, podemos caracterizar os objetos 

descritos como: 

 

A. Fósseis 

B. Ruínas  

C. Relíquias 

D. Brindes 

E. Lembrancinhas  

 

14- Em ―Quer vê-las?‖, a forma pronominal ―las‖ refere-se a 

que termo anterior no texto? 

 

A. Imagens antigas 

B. Voz débil 

C. Amável 

D. Sacristia 

E. Algumas preciosidades 

 

15- Em ―lábios num sorriso que me pareceu melancólico como 

o destroço de um naufrágio.‖ 

O termo sublinhado introduz: 

 

A. Uma negação. 

B. Uma condição. 

C. Uma explicação. 

D. Uma comparação. 

E. Uma conclusão. 

 

16- ―Solícito e trêmulo foi-me mostrando os pequenos tesouros 

da sua igreja‖. No trecho, ‗solícito‘ é sinônimo de: 

 

A. Precavido 

B. Prestativo 

C. Criativo  

D. Habilidoso 

E. Impaciente  

 

17- ―— Impossível — eu disse. — Não moro aqui‖. 

Outra maneira de organizar essa fala, sem prejuízo de seu 

significado para o texto seria: 

 

A. ―— Impossível — ele disse. — Não mora aqui.‖ 

B. ―— Impossível: ainda não moro aqui.‖ 

C. ―— Impossível, pois não moro aqui.‖ 

D. ―— Impossível e nunca morei aqui.‖ 

E. ―— Impossível quem disse que moro aqui?‖ 

 

18- ―Aproximou-se e tocou o meu ombro‖. Em qual das 

alternativas a seguir ‗tocou‘ tem o mesmo sentido que no trecho 

destacado? 

 

A. ―Ele tocou para Neymar fazer o gol.‖ 

B. ―O homem suspeito algemou e tocou fogo no 

comerciante Manoel Santana, 61 anos.‖ 

C. ―Fátima já dançou axé, funk, valsa, tocou castanholas, 

embalada pelo gênero espanhol, e não para de 

surpreender.‖ 

D. "Como foi o ruído quando tocou no cometa‖? O Philae 

gravou seu primeiro contato hoje, anunciou a NASA. 

E. ―E ele contou a história que sem dúvida tocou a todos os 

presentes ao evento.‖ 

 

19- No texto, os verbos: 

 

A. Estão predominantemente empregados no pretérito. 

B. Simbolizam a busca da personagem por um futuro 

melhor. 

C. Trazem no emprego do subjuntivo a dúvida contumaz 

aos viajantes. 

D. Foram empregados no presente do modo indicativo na 

maior parte do texto. 

E. Estão no modo imperativo na maior parte das falas da 

personagem feminina. 

20- Em um dos trechos a seguir houve uma alteração que 

provocou desvio da norma de regência. Assinale-o. 

 

A.  Na última sexta-feira, sentou-se no banco de reservas 

e assistiu triste a partida. 

B. Os auxiliares de enfermagem chegam 

a assistir os pacientes a domicílio. 

C. A detenção dos envolvidos com o tráfico visa também 

reduzir outros crimes. 

D. ―Os estudantes visam à melhor colocação profissional.‖ 

E. Filho do ator Arnold Schwarzenegger, está namorando  

Miley Cyrus. 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21- Indique a alternativa CORRETA: 

 

A. A legislação determina a coleta de uma amostra de todos 

os alimentos servidos, de aproximadamente 10% do 

produto servido para ser armazenado sob refrigeração ou 

congelamento por 24 horas.  

B. A legislação determina a coleta de uma amostra de todos 

os alimentos servidos, de aproximadamente 10% do 

produto servido para ser armazenado sob refrigeração ou 

congelamento por 48 horas.  

C. A legislação determina a coleta de uma amostra de todos 

os alimentos servidos, de aproximadamente 10% do 

produto servido para ser armazenado sob refrigeração ou 

congelamento por 72 horas.  

D. A legislação determina a coleta de uma amostra de todos 

os alimentos servidos, de aproximadamente 100 gramas 

do produto servido para ser armazenado sob refrigeração 

ou congelamento por 48 horas.  

E. A legislação determina a coleta de uma amostra de todos 

os alimentos servidos, de aproximadamente 100 gramas 

do produto servido para ser armazenado sob refrigeração 

ou congelamento por 72 horas.  
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22- É a contaminação que acontece quando microorganismos 

são transferidos de um alimento ou superfície para outro 

alimento através de utensílios, equipamentos ou do próprio 

manipulador. Exemplo: cortar com a mesma faca e na mesma 

tábua carne crua e cozida sem antes higienizar. 

No ramo da nutrição esta contaminação é denominada? 

 

A. Contaminação cruzada. 

B. Contaminação violenta. 

C. Contaminação própria. 

D. Contaminação similar. 

E. Contaminação paralela. 

 

23- Indique qual dos alimentos listados abaixo é MENOS 

propício à contaminação microbiológica: 

 

A. Leite condensado 

B. Carnes curadas 

C. Pão 

D. Queijo fresco 

E. Mel 

 

24- As Temperaturas que mais favorecem a multiplicação de 

microorganismos são: 

 

A. Entre 2 e 75ºC 

B. Entre 2 e 68ºC 

C. Entre 5 e 60ºC 

D. Entre -1 e 80ºC 

E. Entre 4 e 75ºC 

 

25- O Estoque/Almoxarifado é uma área destinada ao 

armazenamento de produtos à temperatura ambiente, produtos 

não perecíveis, devendo ser um local limpo, arejado e claro. 

São necessários prateleiras a ___ do piso e profundidade não 

superior a ____. 

 

A. 15 cm / 25 cm 

B. 5 cm / 20 cm 

C. 10 cm / 30 cm 

D. 25 cm / 45 cm 

E. 45 cm / 65 cm 

 

26- Para compor as principais refeições, almoço e jantar 

consideramos partes permanentes do cardápio. Logo, indique 

um tipo de prato base: 

 

A. Sopa 

B. Caldos 

C. Arroz branco 

D. Consommé 

E. Antepastos 

 

27- Grelhado servido com dois ovos fritos. 

Esta é a definição de: 

 

A. Bife à cavalo 

B. Bife à saltimboca 

C. Bife à Camões 

D. Bife à crioula 

E. Bife à gordon bleu 

28- Para fazer um molho Bordelaise pode-se utilizar, EXCETO: 

 

A. Vinho tinto 

B. Demi-glacê 

C. Creme de leite 

D. Cebolinhas em conserva 

E. Salsa 

 

29- Salada composta por cenoura cozida em tirinhas, vagens, 

batatas cortadas em tirinhas, palmito, folhas de alface e/ou 

agrião e tempero. 

 

A. Salada à francesa 

B. Salada à grega 

C. Salada agreste 

D. Salada à Juliana 

E. Salada árabe 

 

30- No berçário têm-se 13 bebês com até um mês de idade, 

logo, é preciso produzir quanto de leite reconstituído (formula 

láctea mais água - volume final de cada mamadeira – 150ml) 

para estas mamadeiras? 

 

A. 1500ml 

B. 1950ml 

C. 2340ml 

D. 200ml 

E. 150ml 

 

31 - No planejamento do cardápio deve-se: 

 

A. Fazer um cardápio colorido, pois é indicativo de 

diversidade de vitaminas. 

B. Fazer um cardápio de coloração uniforme para aumentar 

a oferta de uma vitamina. 

C. Fazer um cardápio mais amarelado para aumentar a 

oferta de gordura. 

D. Fazer um cardápio mais branco para aumentar a oferta de 

carboidrato. 

E. Fazer um cardápio mais vermelho para aumentar a oferta 

de proteína. 

 

32 - Com um bom planejamento é possível fazer o processo de 

descongelação mais correto. Assim, para descongelar 

aproximadamente 20kg de frango o correto seria: 

 

A. Descongelar em temperatura ambiente. 

B. Descongelar sob refrigeração, em temperatura próxima 

dos 4°C. 

C. Descongelar em água fervendo. 

D. Descongelar em água corrente. 

E. Descongelar em bacia com água morna. 

 

33 - São cuidados no armazenamento para não comprometer a 

qualidade e a segurança do alimento, EXCETO: 

 

A. Substitua as caixas de madeira por caixas de material 

plástico porque são fáceis de lavar e isto evita a entrada 

de sujeira e insetos no estabelecimento; 

B. Guarde os produtos de limpeza e higiene em local 

separado dos alimentos para evitar contaminação; 
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C. Sempre organize os alimentos de acordo com a data de 

vencimento, primeiro que vence, primeiro que sai 

(PVPS); 

D. Separe e identifique os produtos que estão impróprios 

para o consumo, colocando-os em embalagens adequadas 

para que não contaminem os demais alimentos; 

E. As prateleiras, geladeiras e congeladores devem estar em 

perfeitas condições de higiene e funcionamento. 

 

34- Limpeza que deve ser feita quinzenalmente, EXCETO:  

 

A. Polimento dos acessórios de metais.  

B. Limpeza dos vidros, janelas, peitoris e basculhantes.  

C. Limpar as paredes azulejadas. 

D. Limpeza de esquadrias. 

E. Limpar persianas. 

 

35- Devem ser utilizadas no corte de carnes e pescado para 

proteger as mãos: 

 

A. Luvas de borracha nitrílica de cano longo. 

B. Luvas de borracha nitrílica de cano curto. 

C. Luvas de tela metálica ou malhas de aço. 

D. Luvas de plástico (descartáveis). 

E. Luvas de silicone. 

 

36- Pequena refeição servida aproximadamente 2 horas após o 

jantar e antes do indivíduo dormir é denominada: 

 

A. Desjejum 

B. Colação 

C. Forração 

D. Pró-Jantar 

E. Ceia 

 

37- A dieta enteral contaminada pode causar sintomas de 

desconforto abdominal, diarréia, vômito e até infecção 

intestinal grave. São cuidados que se deve ter para evitar 

contaminação, EXCETO: 

 

A. Proteger os cabelos com touca; 

B. Não utilizar anéis, pulseiras, colares, fita, brincos e 

relógio ao preparar a dieta, porém atualmente a legislação 

permite o uso de aliança, desde que esteja bem presa ao 

dedo (anos de uso); 

C. Lavar as mãos várias vezes antes e durante o preparo da 

dieta; 

D. Higienizar a cozinha, os utensílios e os equipamentos e 

aplicar solução de cloro; 

E. Cozinhar bem os alimentos; 

 

38- As Resoluções RDC n. 43, 44 e 45 de 2011 prevêem a 

declaração, no rotulo de fórmulas infantis, de instrução clara de 

que o produto deve ser preparado com água fervida e 

posteriormente resfriada a temperatura mínima de: 

 

A. 60°C, para produtos que necessitam de reconstituição. 

B. 70°C, para produtos que necessitam de reconstituição. 

C. 80°C, para produtos que necessitam de reconstituição. 

D. 100°C, para produtos que necessitam de reconstituição. 

E. 120°C, para produtos que necessitam de reconstituição. 

39- Existem frutas que são naturalmente melhores ingredientes 

para uma boa geléia. As geléias apresentam uma textura 

melhor, coloração mais forte, sabor e odor mais intenso. Para 

isso, as melhores frutas são mais ricas me pectinas e ácido. 

Assim, existem frutas que apresenta esta característica 

naturalmente, ou seja, ao ser feita geléia, mesmo sem adição de 

outros produtos, exceto o açúcar, fazem uma geléia de melhor 

qualidade. Indique qual fruta NÃO tem estas características: 

 

A. Laranja ácida 

B. Uva 

C. Goiaba 

D. Limão  

E. Figo amadurecido 

 

40- Processo que resulta em um ambiente isento de 

contaminação: 

 

A. Desinfecção 

B. Esterilização 

C. Limpeza 

D. Sanitização 

E. Lavagem 

 

 

 


