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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

E como farei ginástica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deito na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada 

 

(Manuel Bandeira - Poesia Completa e Prosa, Ed. Nova 

Aguilar, Rio de Janeiro) 

 

01- No trecho do poema, o eu-lírico: 

 

A. Conta um sonho que ele teve 

B. Planeja várias atividades prazerosas 

C. Cria um novo país 

D. Se lamenta pelo passado 

E. Busca satisfação nas propagandas de televisão 

 

02- O eu lírico revela: 

 

A. Profunda tristeza 

B. Desejo de liberdade 

C. Saudades da família 

D. Crença no sobrenatural 

E. Vontade de ficar em casa 

 

03- ―Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar‖ 

 

Os versos do poema demonstram que o eu lírico: 

 

A. Gosta de ficar em casa 

B. Acredita em fantasmas 

C. Não sabe contar histórias 

D. Tem saudade da infância                                             

E. Gosta de dormir 

 

04- É uma palavra proparoxítona retirada do texto: 

 

A. Bicicleta 

B. Mãe 

C. História 

D. Ginástica 

E. Menino  

 

 
 

05- Segundo o texto: 

 

A. A moda é feita de roupas bonitas. 

B. Todos devem observar o que a internet diz que está na 

moda. 

C. Boas maneiras estão sempre na moda. 

D. Está na moda ser mais informal. 

E. Só o que está escrito na imagem está na moda. 

 

06- São escritas com ‗z‘ assim como ‗gentileza‘ e ‗delicadeza‘: 

 

A. Portugueza e calabreza 

B. Camponeza e alteza 

C. Natureza e riqueza 

D. Nobreza e burgueza 

E. Siameza e certeza 

 

07- ―Trabalho em equipe é _______ um grupo ou 

_______ sociedade resolve criar um esforço 

coletivo para resolver _______ problema. O trabalho em equipe 

pode ser descrito _______ um conjunto ou grupo de pessoas 

que se dedicam a realizar _______ tarefa ou determinado 

trabalho, por obrigação, ou não.‖ 

(http://www.significados.com.br/trabalho-em-equipe/) 

 

A. quando – uma – um – como – uma 

B. como – outra – um – como – uma 

C. quando – a – seus – por – uma 

D. como – esta – seu – a – aquela  

E. quando – uma – os – até – a 

 

08- Em qual dos trechos a seguir uma palavra está escrita 

INCORRETAMENTE: 

 

A. Quem está hospitalizado, além de cuidados médicos 

precisa da atenção de familiares e dos amigos. 

B. Pensando nisso, um grupo de policiais militares 

resolveu arregarçar as mangas para levar alegria aos 

leitos de hospitais. 

http://www.significados.com.br/trabalho-em-equipe/
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C. O grupo batizado de Equipe da Felicidade tem 

realizado várias visitas a colegas de farda e até a 

familiares deles. 

D. Os PMs fazem visitas a crianças doentes, levam 

presentes e fazem brincadeiras. 

E. Um verdadeiro exemplo de cidadania e respeito ao 

próximo. 

 
09- Assinale a alternativa correta: 

 

A. ‗dinheiro é uma palavra que indica ação. 

B. ‗melhor‘ e ‗nova‘ são adjetivos. 

C. ‗contra‘ dá uma qualidade a ‗jogo‘. 

D. ‗também‘ é uma palavra que dá nome a um ser. 

E. ‗turma‘ é um substantivo próprio. 

 

10- Na tirinha predomina qual tempo verbal? 

 

A. Futuro 

B. Presente  

C. Futuro e pretérito  

D. Pretérito 

E. Presente e futuro 

 

11- Em qual dos trechos do quadrinho há um pronome 

possessivo? 

 

A. ‗eu procurei‘ 

B. ‗nossos uniformes‘ 

C. ‗uma bola nova‘ 

D. ‗o pessoal da rua de cima‘ 

E. ‗só de mim‘ 

 

12- Em qual dos trechos NÃO há um erro de concordância? 

 

A. ―Ela já vinha meia triste durante os treinamentos, mas a 

gente entende isso, agora voltou a fazer‖ 

B. ―Nicole Bahls voltará para a TV este ano 

interpretando ela mesmo, mas não em um reality 

show.‖ 

C. ―Já é cinco da manhã. E eu não dormi quase nada.‖ 

D. ―Só em pensar que tu me disse que iria se casar.‖ 

E. ―Havia dois motivos pelos quais não havia se matado: 

ou porque não tinha coragem da morte, ou porque ainda 

amava a vida!‖ 

―Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho 

direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos 

mangavam dele e gritavam: — Ó pelado! Tanto gritaram que 

ele se acostumou, achou o apelido certo, deu para se assinar a 

carvão, nas paredes: Dr. Raimundo Pelado. Era de bom gênio; 

mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se 

por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam 

que fim tinham levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e 

fechava o olho direito. Quando o aperreavam demais, 

aborrecia-se, fechava o olho esquerdo. E a cara ficava toda 

escura.‖  (Guimarães Rosa. A Terra dos Meninos Pelados.  

 

13- A expressão ‗era de bom gênio‘ significa que o menino era: 

 

A. Nervoso 

B. Peralta 

C. Triste 

D. Genioso 

E. Calmo 

 

14 - Em qual das alternativas há uma classificação incorreta da 

palavra retirada do texto? 

 

A. ‗detrás‘ – advérbio de lugar 

B. ‗demais‘ – advérbio de tempo 

C. ‗Entristecia‘ – verbo de ação 

D. ‗Cabeça‘ – substantivo feminino 

E. ‗Raimundo‘ – substantivo próprio 

 

15 - Em ―__ Ó Pelado!‖, o sinal de exclamação indica: 

 

A. Exaltação 

B. Questionamento 

C. Susto 

D. O fim da frase 

E. Início de um diálogo 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16 – São alimentos utilizados na dieta cremosa, EXCETO: 

 

A. Iogurte com pedaços de frutas. 

B. Papa de leite com pão sem casca. 

C. Banana amassada. 

D. Vitamina de Maracujá. 

E. Ovos mexidos. 

 

17 - A quantidade para o rosbife com corte de contrafilé é de: 

 

A. 100 a 120g. 

B. 120 a 150g. 

C. 150 a 180g. 

D. 150 a 200g. 

E. 180 a 220g. 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

FUNDAMENTAL I – 82 – MERENDEIRA. 

Página 3 

18 – Quanto às condições de recepção e consumo, é 

INCORRETO afirmar: 

  

A. Peixes: Com textura firme, carne elástica ao toque dos 

dedos, escamas brilhantes e aderentes, olhos brilhantes 

ocupando toda a órbita, pele íntegra, firme e de cores 

brilhantes e vivas.  

B. Aves: Com coloração amarelo-rosada, com cheiro 

característico, carne macia ao contato, pele lisa e elástica; 

miúdos com consistência firme, aspecto agradável, com 

coloração e odor característicos. 

C. Carne Bovina: Com coloração avermelhada, carne com 

consistência firme, e odor fresco e agradável. 

D. Carne Suína: Com coloração rosada, consistência firme, 

sendo mais dura do que a carne bovina, e odor 

característico e suave. 

E. Leite e derivados: Sem qualquer presença de mofo ou 

grumos, sem líquido pegajoso, com sabor, textura e odor 

característicos.  

 

19 - São condições de armazenamento de alimentos, EXCETO:  

 

A. Aves/ Carne Bovina e Suína/ Peixes: Sejam mantidas em 

câmara frigorífica ou freezer, sem embalagens de 

papelão, de modo que não fiquem em contato uma 

espécie com a outra. 

B. Ovos: Sejam retirados da embalagem de papelão e 

armazenados dentro de um recipiente de plástico sob 

refrigeração por até 30 dias. 

C. Leite e derivados: Sejam mantidos em refrigeração. Após 

abertos etiquetá-los com data de validade fornecida pelo 

fabricante para o produto depois de aberto. 

D. Cereais e leguminosas: Sejam mantidos em ambiente 

seco e ventilado, sobre prateleiras afastadas das paredes e 

piso.  

E. Panificados: Sejam mantidos em local seco e ventilado 

sobre prateleiras. 

 

20 - O manipulador precisa estar, EXCETO:  

 

A. Sempre usando touca e luvas. 

B. Com as unhas sempre aparadas, limpas e sem esmalte. 

C. Com uniformes sempre limpos. 

D. Sem qualquer tipo de adorno, (ex: aliança, anéis, brincos, 

colares, relógio). 

E. Sempre usando sapatos fechados.  

 

21 – Os Frios e embutidos não devem apresentar, EXCETO: 

 

A. Superfície pegajosa ou úmida 

B. Ausência de líquidos 

C. Odor desagradável 

D. Mofo ou coloração estranha 

E. Gosto rançoso 

 

22 – Quanto à higienização é INCORRETO afirmar: 

 

A. Antes de iniciar o trabalho verifique se o ambiente, as 

mesas, as pias, ralos e utensílios estão rigorosamente 

limpos. 

B. Trabalhe organizando as atividades e a cada etapa lave a 

pia, mesas e utensílios para evitar a contaminação 

cruzada. 

C. Selecione e higienize as frutas, verduras e legumes que 

serão consumidos crus ou em sucos. Frutas, verduras e 

legumes que serão cozidos, fritos ou assados não 

precisam ser lavados, exceto se estiver com sujidades 

aparentes. 

D. Prepare as carnes, acondicione-as e guarde-as sob 

refrigeração.  

E. Nunca utilize produto com validade vencida.  

 

23 - Os alimentos podem ser classificados em pereciveis, semi-

perecíveis e não-pereciveis. São alimentos perecíveis, 

EXCETO: 

 

A. Peixe 

B. Carne 

C. Hortaliça 

D. Ovo 

E. Leite 

 

24 – Quanto ao ambiente de trabalho é INCORRETO afirmar: 

 

A. Não pode apresentar rachaduras, azulejos quebrados, 

pisos danificados, goteiras, mofos nas paredes e tetos.  

B. Não deve ter vazamentos nas pias ou tanques, nem danos 

em bancadas e balcões. 

C. Deve ter telas milimétricas, com espessura de 0,5mm, nas 

janelas, portas ou qualquer outra abertura de ventilação, 

para impedir a entrada de insetos.  

D. Deve ter ―rodinho de vedação / soleira‖ no rodapé das 

portas que dão acesso à área de manipulação. 

E. Deve se verificar, periodicamente, gavetas, atrás dos 

armários e remover, se for o caso, as ootecas (estojo de 

ovos de baratas) e teias de aranhas, inclusive dos tetos e 

paredes.  

 

25 – Quanto à correta utilização da geladeira ou freezer é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. No inverno regular o dial em posição mais baixa. 

Consultar o manual do fabricante para saber a regulagem 

correta. 

B. Forrar as prateleiras com plásticos, vidros ou qualquer 

outro material, para auxiliar na higienização. 

C. Os líquidos (água, refrigerantes, etc) devem ser 

colocados em recipientes fechados. 

D. Nunca colocar panos ou plásticos na parte traseira do 

refrigerador. 

E. A borracha de vedação deve funcionar adequadamente, a 

fim de evitar fuga de ar frio. 

 

26 - Quanto à desinfecção de frutas com hipoclorito de sódio, 

julgue as afirmações: 

  

I. O vinagre substitui muito bem o hipoclorito de sódio na 

desinfecção de frutas. 

II. O ideal é que as frutas sejam lavadas previamente com 

detergente neutro. 
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III. Com a concentração maior de hipoclorito (maior que 

10%), o tempo de exposição da fruta é menor, em média 

5 minutos. 

IV. Frutas que foram ingeridas sem casca não precisam ser 

desinfetadas, apenas lavadas.  

  

A alternativa CORRETA é: 

  

A. Se somente I e II estiverem corretas. 

B. Se somente III e IV estiverem corretas. 

C. Se somente I, II e IV estiverem corretas. 

D. Se somente I estiver correta. 

E. Se I, II, III e IV estiverem incorretas. 

 

27 – Qual atitude mais adequada a ser realizada 

prioritariamente em um caso da imagem abaixo? 

 

                 
                                       Imagens: Wikihow.com 

 

A. Jogar água. 

B. Tampar a panela. 

C. Jogar um pano enxuto. 

D. Jogar um pano bem molhada. 

E. Desligar o gás e só então jogar água. 

 

28 - 
(dreamstime.com) 

A imagem 

representa um risco: 

 

A. Biológico 

B. Químico 

C. Físico 

D. Mecânico  

E. Financeiro 

 

29 – Para que haja um adequado congelamento dos alimentos, 

deve-se colocar por vez: 

 

A. 5% da capacidade do freezer. 

B. 15% da capacidade do freezer. 

C. 30% da capacidade do freezer. 

D. 50% da capacidade do freezer. 

E. Toda a capacidade do freezer. 

 

30 – Quanto ao armazenamento e descongelamento dos 

alimentos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Guardar os alimentos em pequenas porções. 

B. Identificar as embalagens com o tipo de alimento e a data 

de congelamento. 

C. Respeitar o prazo de validade. 

D. Congelar novamente os alimentos que já foram 

descongelados uma vez. 

E. Descongelar só o que for consumir. 

 

31 – São recomendações corretas quanto ao ambiente de 

trabalho, EXCETO: 

 

A. Durante o horário de trabalho, só fumar em local 

apropriado.  

B. Fazer refeições no local destinado para este fim.  

C. Manter o ambiente de trabalho sempre limpo e em 

ordem, zelando sempre pela segurança.  

D. Manter sempre o espírito de colaboração e o respeito 

entre os companheiros e superiores.  

E. Em caso de qualquer acidente, procurar e informar a 

chefia imediatamente, para o encaminhamento adequado.  

 

32 - Consiste em cortar o alimento com o intuito de recheá-lo. 

 

A. Parisienne. 

B. Tourneado clássico. 

C. Découper. 

D. Inciser. 

E. Trancher. 

 

33 - No preparo de uma solução desinfetante, para 10 litros de 

água limpa utiliza-se: 

 

A. 5 ml água sanitária (com 2% de cloro). 

B. 10 ml água sanitária (com 2% de cloro). 

C. 30 ml água sanitária (com 2% de cloro). 

D. 50 ml água sanitária (com 2% de cloro). 

E. 100 ml água sanitária (com 2% de cloro). 

 

34 – São operações corretas no ambiente de conservação de 

produtos secos, EXCETO: 

 

A. Os empilhamentos de embalagens deverão ser feitos de 

maneira segura e nos locais determinados, obedecendo a 

forma e quantidade máxima de 20 produtos. 

B. Deve-se evitar deixar cargas em áreas de circulação, na 

proximidade de portas, quadros de energia elétrica, 

extintores e outros equipamentos.  

C. Observar as posturas corretas para o levantamento de 

volumes pesados, solicitando ajuda sempre que 

necessário.  

D. Caso existam estantes altas, fazer uso correto de escadas 

apropriadas, evitando subir em bancos, cadeiras, caixas 

ou qualquer outro meio improvisado.  

E. Conhecer os procedimentos para emergências como o 

desligamento de chaves em quadros de energia elétrica, 

telefones de emergência, manuseio de extintores de 

incêndio e rotas de fuga, seguindo as devidas 

sinalizações.  
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35 - São consideradas aromatizantes, EXCETO: 

 

A. Pimenta do reino 

B. Salsinha 

C. Sálvia 

D. Alecrim 

E. Manjericão  

 

36 – O molho bechamel utiliza, EXCETO: 

 

A. Leite 

B. Catchup 

C. Farinha de trigo 

D. Manteiga 

E. Noz moscada 

 

37 – Este símbolo é utilizado para produto: 

 

              
 

A. Corrosivo 

B. Explosivo 

C. Oxidante 

D. Inflamáveis 

E. Tóxico 

 

38 – O álcool mais adequado para desinfecção dos objetos é o: 

 

A. 100º 

B. 96º 

C. 70º 

D. 65º 

E. 30º 

 

39 - Método de controle de estoque mais conhecido, adequado 

e utilizado em unidade de alimentação: 

 

A. PEPS 

B. UEPS 

C. PPPS 

D. Por ordem de validade. 

E. Por ordem de prioridades. 

 

40 – Os pães são mais propícios a contaminação por: 

 

A. Bactérias 

B. Vírus 

C. Protozoários 

D. Helmintos 

E. Fungos 

 


