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20 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

__ O meu nome é Severino,  

Não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias. 

(...) 

E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

de fome um pouco por dia 

(João Cabral de Melo Neto) 

 

01- O poema narra: 

 

A. A história de Severino que se apresenta ao leitor 

explicando sua origem e seu lugar social. 

B. A trajetória de um homem chamado Severino que se 

destaca por ser diferente dos outros que conhecemos. 

C. A morte de um homem chamado Severino. 

D. As várias maneiras pelas quais homens nordestinos 

chamados Severino morreram naquele lugar. 

E. A história de homens que morreram de velhice.  

 

02- __ O meu nome é Severino,  

Não tenho outro de pia. 

Nos versos acima, „de pia‟ significa: 

 

A. De vida 

B. De nome 

C. De batismo 

D. De pai 

E. De mãe 

 

03- Em qual das alternativas abaixo o sentido dos versos NÃO 

foi alterado pela introdução de um termo: 

 

A. morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

nunca de fome um pouco por dia 

  

B. morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

e não de fome um pouco por dia 

 

C. morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

sem fome um pouco por dia 

 

D. morremos de morte igual, 

              mesma morte severina: 

              que é a morte de que se morre 

              de velhice antes dos trinta, 

              de emboscada antes dos vinte 

               jamais de fome um pouco por dia 

 

E. morremos de morte igual, 

              mesma morte severina: 

              que é a morte de que se morre 

              de velhice antes dos trinta, 

              de emboscada antes dos vinte 

              ou de fome um pouco por dia 

 

04- Em qual das alternativas abaixo, a manchete NÃO possui 

nenhuma palavra com erro de grafia? 

 

A. “Com apresentação de Ana Paula Farias, A Bahia 

que Agente Gosta ficou na vice-liderança consolidada 

com 4% de audiência, share de 14%.” 

B. “Não se pode descartar concerteza a saída da Grécia da 

zona do euro.” 

C. “Quem se aposentar apartir de agora terá uma alternativa 

para escapar do fator previdenciário.” 

D. “Um homem chegou ao local como se fosse um cliente 

e, derrepente, levanta a camisa e mostra uma arma à 

atendente.” 

E. “Poste cai em cima de ônibus após acidente na Zona 

Leste de São Paulo.” 

 

Sustentabilidade é o conceito-chave se quisermos construir um 

planetaTerra onde haja qualidade de vida e preservação do 

meio ambiente. O termo significa a maneira de organizar a 

sociedade e as pessoas de forma que suas necessidades sejam 

supridas sem prejuízos ao meio ambiente e às outras espécies 

de seres vivos. 

O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser 

alcançada,  basta apenas ter boa vontade, organização  

e deixar de pensar apenas em nós mesmos, lembrando que em 

nosso planeta há bilhões de pessoas, muitas  

delas em condições de vida lamentáveis e que pequenas ações 

podem dar grandes resultados, mesmo que isso seja a longo 

prazo.  

 

Essas ações abrangem vários níveis de organização, desde a 

vizinhança local até o planeta como um todo. 

Muitas empresas e profissionais de diversas áreas já estão 

buscando e desenvolvendo soluções sustentáveis, como 

exemplo: 

O envolvimento da população 

É lógico que para que a ideia de sustentabilidade tenha sucesso, 

a população deve ter responsabilidade e envolvimento com as 

questões ambientais. É preciso que cada um comece a fazer a 

http://www.smartkids.com.br/especiais/sustentabilidade.html#560182
http://www.smartkids.com.br/especiais/sustentabilidade.html#98590179


PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2015 

  

 

FUNDAMENTAL II - COMPLETO – 61 – COZINHEIRA HOSPITALAR 

Página 2 

sua parte, a partir do que é possível, mas tendo sempre visão de 

futuro, do que pode ser melhorado. 

Várias pessoas e sociedades já estão mais próximas desse 

conceito e não se arrependeram de promover a mudança de 

hábitos, como por exemplo, trocar as sacolas plásticas por 

sacolas permanentes, não abrir mão da reciclagem de lixo, 

evitar usar veículos particulares, partindo para os públicos que 

não poluem o ambiente, etc. (Smart Kids) 

 

05- O autor do texto procura convencer o leitor a partir: 

 

A. Da comoção 

B. Da dúvida 

C. Da argumentação  

D. Da opinião 

E. Do desfecho surpreendente 

 

06- O texto apresenta a sustentabilidade como: 

 

A. A solução para que as pessoas parem de usar as sacolas 

permanentemente. 

B. O meio principal pelo qual podemos encontrar estratégias 

eficazes de preservar o ambiente. 

C. A única maneira de salvar as espécies em extinção. 

D. Um jeito simples de se conseguir reorganizar o planeta de 

modo que todos usufruam dos recursos naturais sem que 

eles sejam renovados. 

E. Um sinônimo de boa vontade, pois só com ela poderemos 

mudar o mundo e nos sustentarmos sem a necessidade de 

sacrifícios nem renúncias por parte da população. 

 

07- Em qual das alternativas o vocábulo sublinhado foi 

substituído pela palavra indicada, corretamente, sem prejuízo 

do sentido do texto: 

 

A. “construir um planeta onde haja qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente.” 

PROTEÇÃO 

B. “O termo significa a maneira de organizar a sociedade e 

as pessoas de forma que suas necessidades sejam 

supridas sem prejuízos ao meio ambiente e às outras 

espécies de seres vivos. 

DEBANDADAS 

C. “O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser 

alcançada...” 

FARSA 

D. “em nosso planeta há bilhões de pessoas, muitas delas em 

condições de vida lamentáveis” 

ESTIMÁVEIS 

E. “Essas ações abrangem vários níveis de organização” 

EXCETUAM 

 

08- Quanto à significação, os substantivos podem ser comuns, 

próprios, abstratos, concretos e coletivos. Em qual das 

alternativas abaixo o substantivo  retirado do texto está 

INCORRETAMENTE relacionado ao que representa? 

 

A. Terra - representa apenas um ser da mesma espécie 

B. Vontade - representa um sentimento. 

C. Planeta - representa todos os seres da mesma espécie. 

D. Pessoas - representa uma ação 

E. População - representa um grupo de seres da mesma 

espécie 

 

09- Formam o plural da mesma forma que „sustentável‟: 

 

A. Canal e farol 

B. Leão e visão 

C. Perfil e pólen 

D. Paz e grão 

E. Junior e carretel 

 

10- Em qual dos trechos retirados do texto há uma verbo no 

tempo presente e outro no tempo passado, respectivamente: 

 

A. “Sustentabilidade é o conceito-chave se quisermos 

construir um planetaTerra onde haja qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente.” 

B. “O mais interessante é que não é uma meta difícil de ser 

alcançada...” 

C. “lembrando que em nosso planeta há bilhões de 

pessoas...” 

D. “É lógico que para que a ideia de sustentabilidade tenha 

sucesso, a população deve ter responsabilidade” 

E. “Várias pessoas e sociedades já estão mais próximas 

desse conceito e não se arrependeram de promover a 

mudança de hábitos...” 

 

11- Assinale a alternativa correta quanto as palavras acentuadas 

retiradas do texto e suas respectivas regras: 

 

A. „espécies‟ – paroxítona terminada em ditongo 

decrescente 

B. „prejuízos‟ – hiato com vogal I e U tônicas 

C. „difícil‟ -  oxítona terminada em IL 

D. „já‟ – monossílabo tônico 

E. „lógico‟ – paroxítona terminada em O 

 

12- Em qual das frases a seguir, a palavra sublinhada dá a ideia 

de lugar: 

 

A. “se eu considerar que uma situação é desesperadora, já 

estarei derrotado desde o início.” 

B. “Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre.” 

C. “Continue sem desânimo, porque você é o único 

responsável por seus atos.” 

D. “Se tiver que discutir, faça-o com serenidade.” 

E. “Não duvide do poder da bondade, embora pareça que 

tudo está contra você.” 

 

Tomara 

Que você volte depressa 

Que você não se despeça 

Nunca mais do meu carinho 

E chore, se arrependa 

E pense muito 

Que é melhor se sofrer junto 

Que viver feliz sozinho 

 

Tomara  

Que a tristeza te convença 

Que a saudade não compensa 

http://www.smartkids.com.br/especiais/sustentabilidade.html#98590179
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E que a ausência não dá paz 

E o verdadeiro amor de quem se ama 

Tece a mesma antiga trama 

Que não se desfaz 

 

E a coisa mais divina 

Que há no mundo 

É viver cada segundo 

Como nunca mais... (Vinícius de Moraes) 

 

13- No poema, o eu-lírico: 

 

A. Sofre, pois a amada se foi e ele tem certeza de que ela 

não voltará. 

B. Chora e está arrependido por ter permitido o afastamento 

da amada. 

C. Chega à conclusão de que não deveria ter saído do 

convívio de quem ama. 

D. Apela para o divino para que quem lhe ama apareça ao 

menos um segundo. 

E. Torce para que a amada volte e não se convença de que a 

distância é a melhor saída para os dois. 

 

14- No poema, a palavra „tomara‟ vem repetida e introduz duas 

estrofes. Qual sentimento do eu-lírico ela revela: 

 

A. Dúvida 

B. Desejo 

C. Tristeza 

D. Solidão 

E. Pressa 

 

15- Acerca das palavras empregadas no texto e seu significado, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. „depressa‟ -  modificou o verbo „voltar‟ com a ideia de 

tempo. 

B. „despeça‟ – é verbo e expressa uma situação hipotética 

imaginada pelo eu-lírico. 

C. „carinho‟ – é um adjetivo e caracteriza „meu‟. 

D. „Sozinho‟- é um substantivo e necessita da existência de 

outro para se concretizar. 

E. „e‟ – é uma forma do verbo „ser‟. 

 

16- Em qual dos períodos a seguir „segundo‟ tem o mesmo 

sentido que em „É viver cada segundo‟? 

 

A. “Operário cai do segundo andar de prédio na Praia do 

Canto, em Vitória.” 

B. “Record sondou Xuxa por 1 ano e meio, segundo a 

própria apresentadora.” 

C. “Deixou algo aqui, e pouco encontro 

Seus sinais 

Menos de um segundo e eu já perco o ar” 

D. “__Em primeiro lugar, o banheiro já está cheio. Em 

segundo lugar, você não é fadinha, é caçador.” 

E. E segundo todos os funcionários, inclusive os mais 

antigos, a prática era comum naquela repartição pública. 

 

 

17- Leia o texto e assinale a alternativa cujas palavras 

completam corretamente suas lacunas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. A - às- às - a - há - a 

B. À - às - às - há - a - a 

C. À - as - as - a- à- há 

D. A - as - as- há - há- a 

E. A - às - às- à- há - a 

 

18- Para dar o tom humorístico ao texto, o autor usa o recurso: 

 

A. Da vingança 

B. Da ironia 

C. Do suspense 

D. Do sofrimento  

E. Da coesão 

 

19- Foram observadas as regras de concordância apenas em: 

 

A. A multidão gritaram o tempo todo da partida. 

B. Dessa vez, fomos nós quem resolveu a questão. 

C. É certo que não dar pra todos irem na primeira viagem. 

D. Haviam várias pessoas esperando a saída do resultado do 

concurso. 

E. Ela foi uma das que chegaram antes. 

 

20- O verbo foi corretamente flexionado em: 

 

A. Todas as vezes em que visto roupas pretas, sôo bastante. 

B. Só poço dizer que estudei bastante para esse concurso. 

C. Não é normal que eu não caiba mais nessas roupas. 

D. Sempre que passo naquela árvore, mido minha altura 

como no tempo de criança. 

E. Era naquele curso que todos ponhavam sua esperança. 

 

 

 

 

Minha mulher e eu temos o segredo para 

fazer um casamento durar: 

Duas vezes por semana, vamos __ um ótimo 

restaurante, com uma comida gostosa, uma 

boa bebida e um bom companheirismo. Ela 

vai __ terças e eu __ quintas. 

Eu levo minha mulher__ todos os lugares, 

mas ela sempre acha o caminho de volta. 

Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no 

nosso aniversário de casamento “em algum 

lugar que eu não tenha ido lá ___ muito 

tempo!” Então, sugeri a cozinha. 

Nós sempre andamos de mãos dadas... Se eu 

soltar, ela vai às compras! 

Lembrem-se: casamento é__ causa número 1 

para o divórcio. 

 (Luis Fernando Veríssimo) 
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20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

21- É um produto inflamável: 

 

A. Tolueno. 

B. Água oxigenada. 

C. Benzeno. 

D. Tetracloreto de carbono. 

E. Soda cáustica. 

 

22 - O símbolo abaixo indica que este é um produto: 

 

  
 

A. Oxidativo. 

B. Explosivo. 

C. Extremamente inflamável. 

D. Facilmente inflamável. 

E. Tóxico. 

 

23 - Esta imagem é de uma faca de lâmina longa (20 a 30 cm) e 

larga, ponta ligeiramente curva muito utilizada em cozinha, ela 

é de que tipo? 

 

 
 

A. Faca de "chef" - Serve para quase tudo. 

B. Faca para filetar - para cortar lâminas finas de presunto 

cru ou salmão. 

C. Faca para pão. 

D. Faca lisa - para cortar peixes, frios, massas folhadas. 

E. Faca para desossar - para desossar carnes, aves, peixes, 

também descascar frutas e legumes. 

 

24- É um equipamento de proteção individual utilizado para 

proteção do manipulador de alimento: 

 

A. Luva de proteção térmica. 

B. Capuz de segurança para proteção do pescoço e crânio. 

C. Protetor auditivo. 

D. Braçadeira. 

E. Cinturão de segurança. 

 
25 - São locais em que deve ser realizada limpeza diária, 

EXCETO: 

 

A. Pisos, rodapés, ralos, pias, sanitários.  

B. Área de lavagem das panelas, cozinha.  

C. Bancadas, monoblocos e depósitos plásticos.  

D. Coletores de lixo. 

E. Geladeira e freezeres.  

26 - Referente à higiene dos manipuladores de alimentos e 

como estes devem se apresentar é INCORRETO afirmar:  

 

A. Cabelos protegidos por toucas.  

B. Uniformes limpos, completos e adequados.  

C. Barba feita, bigodes aparados. 

D. Unhas limpas, curtas, sem esmaltes ou apenas com base. 

E. Sapatos fechados em boas condições de higiene e 

conservação. 

 

27 - Os princípios básicos para o bom atendimento ao público 

incluem, EXCETO: 

 

A. Cortesia. 

B. Atendimento de imediato. 

C. Mostrar boa vontade. 

D. Agir com rapidez. 

E. Apatia. 

 

28 - O Chinois é utilizado para: 

 

A. Amaciar carnes. 

B. Picar verduras e legumes. 

C. Cortar ovos cozidos. 

D. Passar sopas, cremes e molhos. 

E. Virar panquecas e omeletes. 

 

29 - Sobre a área de manipulação dos alimentos é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A área deve ser livre de focos de insalubridade.  

B. As janelas e cobogós devem ser protegidas com telas 

milimétricas. 

C. Não deve haver presença de materiais e utensílios que 

não são recomendados para cozinha (ventiladores, som, 

mochilas, etc.) evitando trazer sujidades. 

D. Deve haver a utilização sacolas plásticas de cores ou 

incolor e panelas de metal na geladeira e/ou freezer para 

que proteja melhor o alimento. 

E. Não devem ser utilizadas colheres e tábuas de madeira. 

 

30 - As mãos do manipulador de alimentos são um dos 

principais veículos de contaminação do alimento. Desta forma, 

a correta higienização das mãos deve ser realizada de que 

forma? 

 

A. Lavar apenas com água e sabão, evitando utilizar 

qualquer outro produto para que não haja contaminação 

cruzada. 

B. Esfregar bem as mãos com água e sabão em barra 

aromatizado e depois secar em toalha descartável ou 

reciclável e em seguida utilizar um antisséptico. 

C. Esfregar por pelo menos 15 segundo com água e sabão 

líquido inodoro e secá-las com papel toalha e em seguida 

utilizar um antisséptico. 

D. Lavar bem com água e sabão em barra, visto que tem alto 

poder antibacteriano e secar com toalha de pano. 

E. Lavar apenas com água para que não deixar resíduo 

químico nas mãos que possa contaminar os alimentos. 
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31 - Sobre a Segurança nas Operações de Manuseio de 

Produtos Químicos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Conhecimento, treinamento e habilidade. 

B. Evitar o manuseio por pessoas não habilitadas. 

C. Usar o produto recomendado na dose certa. 

D. Lavar os equipamentos contaminados em águas de rios, 

lagos e nascentes, atentando para o seu descarte, para que 

este produto possa ser diluído adequadamente. 

E. Lavar cuidadosamente as mãos antes das refeições. 

 

32 - Referente às varrições de locais de corte de carne é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A varrição úmida deve ser feita diariamente e mais 

intensamente nas áreas de maior tráfego. Não utilizar 

vassoura nas áreas assistenciais, evitando a suspensão de 

partículas contaminantes. 

B. Separar todo material que será utilizado e levá-lo para a 

área a ser limpa. 

C. Remover móveis, utensílios ou equipamentos do local se 

necessário. 

D. Molhar o esfregão na água e remover o excesso de água. 

E. Aplicar sobre o piso, uma linha reta começando a 

limpeza do meio para os extremos da área, trabalhando 

progressivamente em direção a saída, sempre em linhas 

cruzadas. 

 

33 - Referem-se à utilização de limpa-forno e multiuso 

desengordurante, EXCETO: 

 

A. Use uvas para manuseá-las. 

B. Aplique os produtos puros sobre a superfície a ser limpa 

e enxugue com um pano úmido ou esponja macia.  

C. Para melhor ação do produto, deve-se utilizar água 

quente e esfregar bastante. 

D. Não ligar o fogão para facilitar a retirada de gordura ou 

crostas, pois isso produz gases tóxicos. 

E. O multiuso também tem propriedade de desinfecção e 

pode limpar o chão da cozinha. 

 

34 - É indicado seguir algumas recomendações para acelerar o 

processo de penetração do frio para a conservação dos 

alimentos em refrigeração, EXCETO: 

 

A. Fatiamento ou redução de tamanho (peças de carne). 

B. Distribuição em pequenos volumes. 

C. Arrumação nos equipamentos com sobreposição em cruz, 

se necessário (quando houver pouco espaço no 

equipamento de refrigeração). 

D. Não-agitação de alimentos pastosos ou líquidos. 

E. Banho de gelo ou freezer vazio. 

 

35- São alimentos que não são apropriados de serem 

congelados, EXCETO: 

 
A. Torta salgada. 

B. Pudins em geral. 

C. Macarrão sem molho. 

D. Ovo com casca. 

E. Maionese. 

36- Qual a forma mais correta de utilização de um equipamento 

eletrônico de forma que evite o seu desgaste desnecessário? 

 

A. Ligar toda manhã para certificar de que estão prontos 

para o uso. 

B. Desligar no final do serviço e retirar da tomada. 

C. Checar fiação e voltagem e utilizar velocidade/graduação 

adequada. 

D. Estar atento à idade de uso do equipamento. 

E. Levá-lo constantemente para a assistência, ao menos 2 

vezes ao ano. 

 

37 - São ações corretas no primeiro socorro de acidentados por 

produtos químicos, EXCETO: 

 

A. Levar o acidentado para um local arejado. 

B. Retirar as roupas se estiverem contaminadas. 

C. Em contato com a pele, deve-se lavar imediatamente a 

área afetada com água em abundância e sabão neutro. 

D. Em contato com os olhos, deve-se lavá-los 

imediatamente com água em abundância. Consultar um 

médico. 

E. Havendo ingestão do produto, provocar vômito 

imediatamente e procurar um médico. 

 

38 - Aparelho utilizado para eliminar a fumaça e odores 

produzidos na hora do preparo dos alimentos: 

 
A. Coifa 

B. Micro-ondas 

C. Fogão Vitrocerâmico 

D. Char Broiler 

E. Estufa 

 

39 - O leite em caixinha, UHT, passa por um processo de: 

 

A. Evaporação 

B. Sublimação 

C. Solidificação 

D. Pasteurização 

E. Englobulação 

 

40- Na higienização em uma UAN, a redução, por método 

físico ou agente químico, do número de micro-organismos em 

um nível que favoreça a manutenção da qualidade higiênico-

sanitária do alimento é denominada: 

 

A. Desinfecção 

B. Limpeza 

C. Esterilização 

D. Remoção 

E. Sepsia 

 

 

 


