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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Seca prejudica moagem da Usina Cruangi 

Por: Rafael Santos 

 

Apesar da chuva atual, a seca castigou a Zona da Mata 

pernambucana nos últimos meses, especialmente na área norte, 

com reflexos negativos sobre a produção sucroalcooleira. A 

safra da cana foi uma das vítimas da estiagem na Região, 

agravada pelo fenômeno El Niño. Com isso, a usina Cruangi, 

em Timbaúba, reaberta em 2015 após três safras parada, teve 

que encerrar a moagem na semana passada – dois meses antes 

do previsto. Faltou cana devido à seca. A usina só moeu 291 

mil toneladas das 500 mil planejadas. Dois mil postos de 

trabalho dos 4 mil abertos na cadeia agroindustrial em torno da 

moagem de Cruangi, foram desligados antecipadamente. 
 

FONTE: GIRO MATA NORTE -

 http://giro.matanorte.com/destaques/seca-prejudica-moagem-da-

usina-cruangi/ 

 

01- O texto acima tem o objetivo de: 

 

A. Entreter 

B. Informar 

C. Comover 

D. Divertir 

E. Denunciar 

 

02- De acordo com o texto: 

 

A. A seca prejudicou os trabalhos da usina, já que as chuvas 

só aumentaram recentemente. 

B. Como só choveu na área norte, a safra de cana ficou na 

mesma quantidade. 

C. Após 2015, a usina passou as três safras seguintes 

paradas. 

D. O fenômeno El Niño reforça a ideia de que a seca 

melhora a safra da cana. 

E. Após o fim previsto da moagem os trabalhadores saíram 

da usina. 

 

03- Dizer “A safra da cana foi uma das vítimas da estiagem na 

Região” é o mesmo que dizer que: 

 

A. Com a chuva atual a moagem foi interrompida. 

B. Com a falta de chuvas a safra de cana não foi a esperada. 

C. A safra de cana foi satisfatória apesar da estiagem. 

D. Uma região seca jamais poderia ter cana plantada nela. 

E. A estiagem fez com que a moagem continuasse. 

 

04- É correta a informação retirada do texto de que: 

 

A. A usina Cruangi foi fechada novamente em 2016. 

B. A usina funcionou nas últimas três safras. 

C. A usina encerrou a moagem antes de completarem-se 

dois meses de serviço. 

D. Mesmo com a seca a usina moeu o esperado para o 

período. 

E. Metade dos trabalhadores contratados foi dispensada 

antes do previsto. 

 

05- Assinale a alternativa correta sobre a acentuação das 

palavras do texto: 

 

A. „Timbaúba‟ é proparoxítona. 

B. „Cruangi‟ deveria ser acentuada por ser oxítona 

terminada em „i‟. 

C. „fenômeno‟ é proparoxítona. 

D. „últimos‟ é paroxítona terminada em „s‟. 

E. O acento na palavra „após‟ foi colocado incorretamente. 

 

06- Em qual das alternativas abaixo o número foi escrito por 

extenso de maneira INCORRETA? 

 

A. 2015- dois mil e quinze 

B. 291 – duzentos e noventa e um 

C. 500- cinquenta 

D. 4- quatro 

E. 2- dois 

 

A triste partida  (Patativa do Assaré) 

Setembro chegou, com oitubro e novembro, 

Já tamo em dezembro, 

Meu Deus que é de nós? 

Assim fala o pobre do sêco Nordeste 

Com medo da peste, 

Da fome feroz. 

A treze do mês ele fez a experiença,  

Perdeu sua crença  

Nas pedra de sá.  (Patativa do Assaré. Cordel. São Paulo: 

hedra, 2015, p. 56) 

 

07- Qual das palavras retiradas do texto foi corrigida 

INCORRETAMENTE? 

 

A. Oitubro- outubro 

B. Tamo- estamos 

C. sêco- seco 

D. feroz – ferós 

E. experiença – experiência 

 

08- Em qual das alternativas há apenas palavras que dão 

características a outras do texto? 

 

A. Oitubro – novembro 

B. Setembro – Deus 

C. Pobre – peste 

D. Sêco – feroz 

E. Fome – crença  

 

09- Qual das frases a seguir tem verbos no tempo futuro? 

 

A. “Os carros ficarão, em média, 15% mais caros até o fim 

de 2016” (O Globo) 

B. “Casas ficaram mais caras para financiar” (Jornal do 

Comercio) 

C. Aqueles amigos sempre saíam juntos. 

D. “Saiam em grupo, crianças!” 

E. Pediram pra você chegar mais cedo amanhã. 

 

http://giro.matanorte.com/destaques/seca-prejudica-moagem-da-usina-cruangi/
http://giro.matanorte.com/destaques/seca-prejudica-moagem-da-usina-cruangi/
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10- Em qual das frases abaixo NÃO há nenhuma palavra escrita 

INCORRETAMENTE? 

 

A. “Amor pelo Carnaval tem que ser incentivado desde 

cedo.” 

B. “É por isso que muitos pais fazem questão de vestir a 

fantasia nos pequenos.” 

C. “Mas nem todos os lugares são indicados para os foliões 

iniciantes.” 

D. “É por isso que o NE10 resolveu dá uma ajudinha e 

selecionar prévias para a garotada.” 

E. “Não faltam opções de blocos, shows e até 

concurso de fantasias. Confira!” 
 

11- “Agora pense na diferença entre as palavras. Quando 

pensamos em _____, vem à nossa mente uma imagem. E 

quando pensamos na palavra ______? Não há uma imagem 

para essa palavra porque ela indica um sentimento.”  

 

Que palavras abaixo completam corretamente e 

respectivamente a frase acima? 

 

A. Flor e saudade 

B. Amor e medo 

C. Carro e raiz 

D. Ansiedade e rosa 

E. Pensamento e coração 

 

 
 

12- „dele‟ no último quadrinho refere-se a: 

 

A. Ele 

B. Camaleão 

C. Vermelho 

D. Agora 

E. Oxigênio 

 

13- Em qual das alternativas abaixo o „X‟ tem o mesmo som 

que tem em „roxo‟? 

 

A. Táxi 

B. Exemplo 

C. Peixe 

D. Flexão 

E. Trouxe 

 

14- No segundo quadrinho, a palavra „agora‟ indica: 

 

A. Lugar 

B. Modo 

C. Tempo 

D. Intensidade 

E. Afirmação 

 

15- Em qual das alternativas abaixo uma palavra deveria ter 

sido empregada no plural e não foi? 

 

A. Elas, as moedas, estão sumindo da praça! 

B. Falta de troco virou um problema em todo o país. 

C. O número de moedas fabricada no ano passado foi três 

vezes menor em 2013. 

D. Se o valor do produto é fracionado, é ainda mais difícil 

cobrar o troco e o valor é arredondado. 

E. Maria Ines Dolci, advogada e coordenadora da Proteste, 

afirma que a prática é considerada abusiva. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - Este símbolo é utilizado 

para alertar quanto a um produto: 

 

A. Explosivo 

B. Irritante 

C. Inflamável 

D. Corrosivo 

E. Comburente 

 

17 - Relacione as colunas de acordo com a guarda de alimentos 

na geladeira: 

 

I. Prateleiras inferiores. 

II. Prateleiras superiores. 

III. Prateleiras do meio. 

 

a. Alimentos prontos para o consumo. 

b. Alimentos semi-prontos ou pré-preparados. 

c. Alimentos crus verduras não higienizadas e carnes) 

separados entre si. 

 

A relação correta é: 

 

A. I – a / II – b / III – c. 

B. I – b / II – a / III – c. 

C. I – b / II – c / III – a. 

D. I – c / II – b / III – a. 

E. I – c / II – a / III – b. 
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18 – Os Bastonetes são: 

 

A. Pequenos cubos de aproximadamente 3 mm de lado. 

B. Cubos de aproximadamente 8 mm de lado. 

C. Cubos de aproximadamente 12 mm de lado. 

D. Tiras estreitas medindo aproximadamente 3mm x 3mm x 

6mm. 

E. Tiras mais grossas medindo aproximadamente 6 mm x 6 

mm x  6 mm. 

 

19 – Maneira de picar ervas frescas sem esmagá-las. 

 

Esta é a denominação específica de: 

 

A. Concassê. 

B. Moer. 

C. Ralar. 

D. Chifonade. 

E. Propriar. 

 

20 – O peito de carne bovina é ideal que seja utilizado para, 

EXCETO: 

 

A. Cozido. 

B. Sopa. 

C. Moído. 

D. Espetinho. 

E. Carne recheada. 

  

21 – A zona de perigo onde as bactérias se multiplicam muito 

rapidamente ocorre em que temperaturas? 

 

A. Entre -5 e 75º C. 

B. Entre -5 e 60º C. 

C. Entre -10 e 80º C. 

D. Entre 0 e 60º C. 

E. Entre 5 e 60º C. 

 

22 – São alguns cuidados adequados que devem ser tomados na 

hora de preparar e servir os alimentos, EXCETO: 

 

A. O dessalgue de carnes salgadas deve ser feito em água 

sob refrigeração até 20°C ou através de fervura. 

B. Não deixar produtos prontos que serão servidos quentes 

sobre a mesa ou fogão desligado. 

C. Os alimentos quentes devem permanecer à temperatura 

mínima de 60ºC; usando réchauds ou em banho-maria. 

D. Os alimentos frios devem esperar na geladeira à 4ºC até a 

hora de servir. 

E. Manter todos os alimentos em recipientes limpos, 

tampados e identificados com o nome e prazo de 

validade. 

 

23 – Quanto às carnes bovinas é INCORRETO afirmar: 

 

A. As carnes bovinas devem apresentar sempre coloração 

vermelho brilhante; embora macias, precisam ser firmes, 

compactas e ter boa textura, além de odor agradável 

(característico de carne fresca). 

B. Ao pressionar com a ponta dos dedos, os tecidos devem 

ceder ao toque e imediatamente voltar ao normal. 

C. Quanto mais amarelada a gordura estiver, de melhor 

qualidade é a carne. 

D. Os miúdos (fígado, rim, moela e coração) devem ser bem 

brilhantes, com seus contornos bem definidos, sem 

manchas. 

E. As carnes secas e salgadas podem estar expostas em 

temperatura ambiente, de preferência cobertas por um 

véu ou tule para protegê-las de possíveis contaminações 

do ambiente. 

 

24 – Alimentos perecíveis são aqueles que precisam de 

refrigeração e que estragam com mais facilidade. Sobre estes é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Não por na geladeira excesso de produtos, afetando sua 

capacidade de resfriamento, prejudicando a conservação 

dos alimentos e causando perdas. 

B. Alguns alimentos que devem ser guardados na geladeira: 

leite, queijo, manteiga, margarina, alguns vegetais e 

frutas, além de embutidos (presunto, salsicha, linguiça). 

C. As carnes só devem ser conservadas na geladeira se 

forem ser usadas no mesmo dia. Caso contrário, devem 

ser congelados. 

D. Não misturar alimentos crus e cozidos na mesma 

prateleira, pois os crus podem contaminar os já 

preparados. 

E. Deve-se forrar as prateleiras da geladeira com plásticos 

ou toalhas, para auxiliar na higienização e organização da 

mesma. 

 

25 - O comportamento no trabalho está sujeito a regras de 

conduta – precisa ser adaptado, ajustado à vida profissional. 

Faz parte deste comportamente, EXCETO: 

 

A. Pontualidade. 

B. Espírito de iniciativa. 

C. Colaboração. 

D. Discrepância. 

E. Organização dos serviços. 

 

26 - 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. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Contaminação relativa. 

B. Contaminação vertical. 

C. Contaminação horizontal. 

D. Contaminação cruzada. 

E. Contaminação progressiva. 

 

27 – Quanto ao local de armazenamento do estoque seco é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Deve ser arejado, sem umidade ou calor excessivo. 

B. Deve ser limpo, livre de entulhos (equipamentos e 

utensílios que não estão em uso). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

FUNDAMENTAL I – 21 - COZINHEIRO  

Página 4 

C. Os alimentos devem ser colocados nas prateleiras de 

forma organizada, separados por grupos, respeitando o 

empilhamento máximo recomendado pelo fabricante. 

D. Os produtos devem estar em estrados longe do chão no 

mínimo a 25 cm; longe das paredes no mínimo a 10 cm; 

longe do teto no mínimo a 60 cm. 

E. O espaçamento entre pilhas deve ser de, no mínimo, 25 

cm. 

 

28 – São considerados alimentos semi-perecíveis, EXCETO: 

 

A. Iogurte. 

B. Geléias. 

C. Doce em pasta. 

D. Doce em calda. 

E. Queijo semi-curado. 

 

29 – As panelas foram feitas para produzir alimentos e não para 

servir ou manter sob refrigeração. Sobre os procedimentos 

corretos com as panelas é INCORRETO afirmar: 

 

A. Retire os alimentos das panelas e os coloque em 

recipientes próprios tanto para servir como para 

refrigerar.  

B. Lavar bem as panelas de alumínio com esponja dura e 

sabão de coco ou detergente. 

C. Deixar secar naturalmente para prevenir manchas de 

água. 

D. Não arear (não utilizar palha de aço ou sapóleo).  

E. Para retirar manchas: Encher a panela com água quente e 

suco de um limão espremido, pode ser utilizado também 

duas colheres de vinagre branco de maçã.  

 

30 - Quanto aos procedimentos para higienização das 

instalações (piso, rodapés, ralos, paredes, telas, lixeiras, portas 

e janelas) é INCORRETO afirmar: 

 

A. Retirar os resíduos e toda sujeira visível.  

B. Umedecer o local em solução de detergente e esfregar 

conforme as características das superfícies. 

C. Retirar as incrustações com produtos específicos. 

D. Enxaguar e retirar o excesso de água.  

E. Sanitizar com solução clorada 50ppm.  

 

31 - Quanto à manipulação de alimentos é INCORRETO 

afirmar:  

 

A. Todos os manipuladores devem higienizar as mãos antes 

de tocar nos alimentos, durante os diferentes estágios do 

processamento e a cada mudança de tarefas. 

B. As luvas descartáveis devem ser usadas sempre ao 

manipular alimentos. 

C. As superfícies de trabalho, tábuas de corte, utensílios e 

equipamentos serão higienizados antes e depois de cada 

tarefa. 

D. Quando for usado o mesmo local para manipular carnes, 

higienizar verduras, lavar utensílios entre outras 

atividades este local deverá ser lavado com água e sabão 

e desinfetado com solução clorada, evitando assim a 

possível contaminação. 

E. Os alimentos em preparação ou prontos estarão sempre 

protegidos com tampas ou filmes plásticos.  

 

32 – Referente aos materiais de cozinha é INCORRETO 

afirmar:  

 

A. Os utensílios utilizados na cozinha para o apoio e 

armazenamento de alimentos deve sempre ser de 

materiais fáceis de lavar e higienizar, como por exemplo, 

plástico, madeira ou inox.  

B. As esponjas de lavar louça podem ser um ótimo local 

para as bactérias se multiplicarem, pois ficam úmidas e 

com restos de alimentos entre as fibras, devendo ser 

substituídas toda semana ou até antes dependendo do 

fluxo da cozinha. 

C. Deve utilizar preferencialmente panos micro-perfurados 

(tipo perfex) 

D. Ao final do uso no dia, deve-se mergulhar a esponja por 

05 minutos em uma solução de duas colheres de sopa de 

água sanitária por um litro de água. Torcendo bem e 

deixando-a em local seco, nunca sobre o sabão. 

E. O lixo deve ser mantido em sacos plásticos dispostos em 

recipientes com tampa.  

 

33 – Sobre os cuidados com geladeiras e freezers é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. As portas das geladeiras ou freezers devem ser mantidas 

fechadas, sendo abertas o mínimo de vezes possível. 

B. Não deixar alimentos em caixa de papelão ou bandeja de 

isopor em geladeiras e freezers, por serem materiais de 

difícil higienização e impede a circulação de ar frio entre 

os produtos. 

C. Com as frutas, verduras e legumes, deve-se fazer a pré-

lavagem retirando todos os resíduos visíveis e as folhas 

ou partes estragadas.  

D. Depois de serem abertos, os alimentos enlatados devem 

ser cobertos com plásticos transparentes e conservados na  

própria lata. 

E. Na impossibilidade de manter o rótulo original do 

produto, as informações sobre ele (nome do produto, 

marca, data de fabricação, data em que foi aberto, ou na 

ausência desta informação escrever: “consumir em 48 

horas”) devem ser anotadas em etiqueta e esta ser 

colocada no recipiente. 

 

34 – Referente à higienização dos alimentos é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Latas: devem ser lavadas com água e sabão antes de abri-

las. 

B. Legumes e frutas: devem ser lavados inteiros em água 

corrente com ajuda de uma escovinha. 

C. Folhas: devem ser lavadas em molhos, em água corrente 

e colocadas necessariamente em uma solução clorada. 

D. Carnes: não devem ser lavadas, pois perdem seus sucos, 

ricos em nutrientes. 

E. Feijão e outras leguminosas (soja, lentilha): não precisam 

ser lavadas, somente “catadas”, sendo aconselhável 

deixá-las de molho na água para facilitar seu cozimento, 
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cozinhando nesta mesma água para evitar a perda de 

nutrientes. 

 

35 – Quanto à higienização dos equipamentos de cozinha, 

indique a alternativa FALSA:  

 

A. Diariamente e sempre que necessário devem ser 

realizadas as operações de limpeza e, quando for o caso, 

de desinfecção numa cozinha.  

B. Os equipamentos, utensílios e bancadas que entram em 

contato com os alimentos são de materiais resistentes, 

lisos, com rugosidades, fácil de higienizar, em número 

suficientes e não devem transmitir substâncias tóxicas, 

odores e sabores.  

C. Os equipamentos e utensílios, logo após serem usados 

são higienizados. 

D. O mobiliário das cozinhas pode auxiliar na divisão dos 

setores e na separação dos ambientes internos. 

Normalmente os móveis mais encontrados são mesas, 

bancadas de apoio e armários, além de podemos também 

encontrar os carros-estante usados para transporte de 

materiais.  

E. Os equipamentos são instrumentos utilizados durante o 

preparo de alimentos crus e cozidos, como: batedeiras, 

liquidificadores, cortadores de legumes, fatiadores de 

frios, espremedores de frutas, multiprocessadores, 

mixers, fritadeiras, moedores, fornos, balanças, coifas, 

grelhas, lavadora de louças dentre outros. 

 

36 – Sobre as orientações de limpeza é INCORRETO afirmar: 
 

A. Não se deve misturar produto químico. 

B. Devem-se ler rótulos antes de utilizar qualquer produto 

químico. 

C. Utilizar vasilhames metálicos para diluir ou acondicionar 

produtos químicos. 

D. Verificar compatibilidade do equipamento com superfície 

e ação química. 

E. Sempre se certificar do registro dos produtos químicos 

nos órgãos oficiais tais como: ANVISA ou 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 

37 – Para não praticar atos que possam ser causa de acidentes 

deve-se: 

 

I. Conhecer o trabalho que está sendo executado e 

executá-lo corretamente. 

II. Obedecer às instruções e regras de segurança para 

prevenir acidentes.  

III. Pensar na prevenção de acidentes ao executar qualquer 

tarefa.  

IV. Observe atentamente as Normas Gerais de Segurança.  

V. Evitar Acidentes e lesões, utilizando o produto de 

proteção adequado para cada atividade. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e III 

B. II, IV e V 

C. III, IV e V 

D. II e IV 

E. I, II, III, IV, V 

 

38 – O controle de temperatura das preparações que serão 

servidas deve ser realizado nas seguintes etapas, das quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. No recebimento: garante que o produto foi transportado 

de forma adequada até chegar ao estabelecimento. 

B. No armazenamento: garante que o alimento seja mantido 

a uma temperatura que não propicia a proliferação de 

microrganismos; atentar para os dizeres do rótulo sobre a 

forma de conservação do alimento. 

C. No pré-preparo: para saber se o alimento não está sendo 

manipulado por muito tempo e, assim, ganhando 

temperatura. 

D. No preparo: para garantir que o alimento atingiu a 

chamada temperatura de segurança. 

E. Na distribuição: para garantir que o alimento exposto 

ficou em condições de risco de proliferação de 

microrganismos.  

  

39 – Sobre as normas de boas maneiras é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Procurar cumprimentar e adular todas as pessoas que 

encontrar, na chegada e na saída.  

B. Ser atencioso, cordial e gentil. Evitando, no trato 

habitual, expressões ou modismos como: "gordo”, 

“careca”, “mano”, “meu bem", "querida", "meu amor", 

"minha flor", ”nego”, "gata" ou "gato".  

C. No local de refeição, manter as boas regras. Ex. comer 

com a boca fechada e devagar.  

D. Evitar falar de problemas pessoais ou profissionais 

especialmente na presença de pessoas estranhas.  

E. Manter a limpeza em seu local de trabalho, na sua mesa, 

sua sala, seus equipamentos, nas instalações das 

empresas.  

 

40 – São princípios básicos para a limpeza, EXCETO: 

 

A. De cima para baixo. 

B. Do mais sujo para o mais limpo. 

C. Do mais distante para o mais próximo. 

D. De dentro para fora. 

E. De trás para frente, sentido único. 

 

 

 

 

 


