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FUNÇÃO: COZINHEIRA 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 
sala para que o substitua. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. 
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PORTUGUÊS 

 
01. Leia o poema de Manuel Bandeira: O BICHO 

Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
Quando achava alguma coisa; 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem.  
 
No último verso, Manuel Bandeira expressa um sentimento de: 
a) raiva pela vida que o homem levava; 
b) tristeza pela vida que o homem levava; 
c) súplica a Deus por uma mudança na vida do homem; 
d) ansiedade pela mudança de vida do homem; 
e) felicidade pela descoberta de que o bicho era um homem. 
 
 

02. Assinale a análise correta do termo sublinhado: 
Nas ruas da cidade, cruzavam-se amigos e inimigos, anunciando uma nova era. 
a) Sujeito simples 
b) Objeto direto 
c) Complemento nominal 
d) Sujeito composto 
e) Sujeito indeterminado 
 
 

03. Leia a tirinha 

 
 
A personagem apresentada na tirinha: 
a) Para ver a beleza dos seus dentes pega um espelho 
b) A tristeza é imensa e chora ao ver que está trocando os dentes 
c) Não está gostando de trocar os seus dentes de leite 
d) Está com muita dor e reclama da troca dos dentes 
e) Seus dentes estão ruins e precisam ser trocados 
 
 

04. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação para todas as palavras: 
a) Consultório, até, já. 
b) Fantástico, histórias, vídeo. 
c) Impossível, rápidas, cafés 
d) Tendência, anônimo, ignorância.  
e) Tecnológico, básico, público. 

 
 
 



 

  

 
05. A grafia não está correta na alternativa: 

a) Assunção, enxada, pesquiza. 
b) Majestoso, ascensão, jiló. 
c) Profissional, berinjela, jeito. 
d) Análise, enchente, exceção. 
e) Estupro, assessor, xícara. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio 

Negrinho. 
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá. 
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros. 
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul. 
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra. 
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro. 
 
 

07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro 
de 2020: 
a) China 
b) Japão 
c) Estados Unidos 
d) Índia 
e) Inglaterra 
 
 

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br): 
a) São um conjunto de pagamentos para o banco. 
b) É uma forma de pagamento online. 
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil. 
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. 
e) É uma forma de investimentos financeiros.  
 
 

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo 
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 
 

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte: 
www.quiriri.com.br): 
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.  
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho. 
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá. 
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul. 
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. A boa apresentação do profissional é fator indispensável, pois reflete sua preocupação e seus 
cuidados com a higiene. O uniforme deve estar completo, bem conservado e limpo, com troca diária e 

http://www.bcb.gov.br/
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http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
sua utilização deve ser somente nas dependências internas do estabelecimento. Assinale a 
alternativa correta: 

a) Manter as unhas curtas, sujas, sem esmalte ou base; 
b) Nunca lavar as mãos após tossir, tocar no cabelo, no nariz, espirrar etc;  
c) Manter os cabelos limpos e protegidos com rede para cabelo; 
d) Usar o mesmo uniforme todos os dias, mesmo que esteja sujo; 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
12. Uma base alimentar saudável deve ser composta por alimentos que possuam os seguintes 
nutrientes: 

a) Proteínas, carboidratos, vitaminas, fibras e sais minerais. 
b) Proteínas, carboidratos, gorduras, cálcio e sais minerais. 
c) Proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais e ferro. 
d) Proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. 
e) Proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais e zinco. 

 
13. Para que pessoas tenham uma alimentação balanceada e saudável, visando a prevenção de 
várias doenças, é importante excluir do consumo diário e habitual de: 

a) Doces. 
b) Água. 
c) Frutas. 
d) Vegetais. 
e) Legumes. 

 
14.Sobre alimentos perecíveis e não perecíveis, assinale a alternativa correta. 

a) Os alimentos não perecíveis devem ser mantidos em condições especiais de temperatura 
para sua conservação. Por apresentarem muita umidade, favorecem o desenvolvimento de micro-
organismos.  

b) Os alimentos perecíveis possuem alta durabilidade e não precisam ser mantidos sobre 
refrigeração, congelamento ou aquecimento.  

c) São exemplos de alimentos não perecíveis: leite, iogurte, presunto e queijo.  
d) São exemplos de alimentos perecíveis: pó de café, açúcar e sal.  
e) Os alimentos não perecíveis podem ser armazenados à temperatura ambiente. 
 

15. Assinale qual característica deve ter uma carne bovina resfriada, em condições de uso. 
a) Cheiro desagradável 
b) Aspecto pegajoso 
c) Cor vermelho vivo 
d) Manchas esverdeadas 
e) Cor acinzentada e pálida 

 
16. O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura 
de 4ºC (quatro graus Celsius), ou inferior, deve ser de: 

a) 3 (três) dias. 
b) 5 (cinco) dias. 
c) 8 (oito) dias. 
d) 10 (dez) dias. 
e) 12 (doze) dias 

 
17. As lixeiras que ficam dentro das áreas de pré-preparo e preparo dos alimentos devem:  

a) Devem possuir tampas que acionadas não haja o contato manual do manipulador.  
b) Devem possuir tampas que acionadas possuem o contato manual do manipulador.  
c) Devem ser sem tampa, para que esta não abafe o lixo ali condicionado.  
d) Não deve possuir lixeiras dentro da cozinha 
e) Todas as alternativas estão corretas 

 
18. Qual EPI (equipamento de proteção individual) indicado para evitar cortes e ferimentos nas mãos 
dos manipuladores, principalmente aos que lidam com cortes de carnes, peixes e frutos do mar? 

a) Luva de vinil sem amido. 



 

  

 
b) Luva multiuso. 
c) Luva malha de aço. 
d) Luva nitrílica. 
e) Luva de raspa 

 
19. Com relação ao recebimento de alimentos marque V para verdadeiro e F para as falsas: 
(  ) O leite deve estar em embalagens limpas, íntegras e apropriadas para seu acondicionamento. 
(  ) As hortaliças e frutas devem estar íntegras, moles, com traços de descoloração ou manchas.. 
(  ) Os grãos devem estar secos, isentos de impurezas e de insetos. 
(  )  As farinhas e amidos devem estar livres de mofo e grumos. 
A sequência está correta em:  

a) V; V; V e V 
b) V; F; V e V 
c) F; F; V e V 
d) F; F; F e V 
e) F; V; F e V 

 
20. Marque a alternativa correta que descreva como proceder se houver sobra de produtos nas 
embalagens: 

a) Caso haja sobra de produtos nas embalagens, deve-se retirá-los das embalagens originais, 
guardar em recipientes plásticos coloridos com tampa ou em sacos plásticos coloridos 
(fechados) e etiquetá-los (indicando o nome do produto e do responsável, data de abertura e 
de validade). É desnecessário observar as informações do fabricante/produtor quanto à 
temperatura de armazenamento, data de validade do produto após aberto e outras 
informações pertinentes 

b) Caso haja sobra de produtos nas embalagens, deve-se retirá-los das embalagens originais, 
guardar em recipientes plásticos transparentes com tampa ou em sacos plásticos 
transparentes (fechados) e não os etiquetar. É desnecessário observar as informações do 
fabricante/produtor quanto à temperatura de armazenamento, data de validade do produto 
após aberto e outras informações pertinentes 

c) Caso haja sobra de produtos nas embalagens, deve-se deixar nas embalagens originais. É 
desnecessário observar as informações do fabricante/produtor quanto à temperatura de 
armazenamento, data de validade do produto após aberto e outras informações pertinentes 

d) Caso haja sobra de produtos nas embalagens, deve-se retirá-los das embalagens originais, 
guardar em recipientes plásticos transparentes com tampa ou em sacos plásticos 
transparentes (fechados) e etiquetá-los (indicando o nome do produto e do responsável, data 
de abertura e de validade). É importante observar as informações do fabricante/produtor 
quanto à temperatura de armazenamento, data de validade do produto após aberto e outras 
informações pertinentes. 

e) Caso haja sobra de produtos nas embalagens, deve-se retirá-los das embalagens originais, 
guardar em recipientes plásticos transparentes sem tampa ou em sacos plásticos 
transparentes (abertos) e etiquetá-los (indicando o nome do produto e do responsável, data 
de abertura e de validade). É importante observar as informações do fabricante/produtor 
quanto à temperatura de armazenamento, data de validade do produto após aberto e outras 
informações pertinentes 

 
 


