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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder às próximas questões: 

O HOMEM E A GALINHA 

Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma 
galinha como as outras. 

Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou 
contente. Chamou a mulher: 

- Olha o ovo que a galinha botou. 

A mulher ficou contente: 

- Vamos ficar ricos!  

E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias 
a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão de ló, dava até 
sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai 
que o marido disse: 

- Pra que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer 
pão de ló... Muito menos tomar sorvete! 

- É, mas esta é diferente! Ela bota ovos de ouro! 

O marido não quis conversa: 

- Acaba com isso mulher. Galinha come é farelo. 

Aí a mulher disse: 

- E se ela não botar mais ovos de ouro? 

- Bota sim - o marido respondeu. 

A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha 
botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: 

- Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A galinha 
pode muito bem comer milho. 

- E se ela não botar mais ovos de ouro? 

- Bota sim - o marido respondeu. 

Aí a mulher começou a dar milho pra galinha. E todos os 
dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: 

- Pra que esse luxo de dar milho pra galinha? Ela que 
procure o de-comer no quintal! 

- E se ela não botar mais ovos de ouro? - a mulher 
perguntou. 

- Bota sim - o marido falou. 

E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a 
comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. 
Um dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não 
voltou mais. 

Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde 
tratam dela a pão de ló.  

Ruth Rocha 
 

01 – De acordo com o texto, qual era o motivo da 
mulher do homem tratar tão bem a galinha?  

A) Com o passar do tempo, a mulher começou a ter um 
apego emocional a galinha, e a galinha passou a ser 
seu animal de estimação. 

B) Os ovos que a galinha botava eram grandes e 
suculentos, e tanto a mulher como seu marido 
gostavam muito de comer os ovos. 

C) Tanto a mulher como o marido tinham interesse 
financeiro nos ovos, pois eram de ouro.  

D) Não havia nada de especial nos ovos que a galinha 
botava, eles eram ovos comuns, e a galinha era bem 
tratada pela mulher pois seu marido a incentivava a 
fazer isso.  

E) Ela tinha interesse em engordar a galinha para o 
abate.  

02 – Assinale a alternativa CORRETA sobre o 
significado de pão de ló, presente no sexto parágrafo 
do texto: 

A) Pão de ló é uma espécie de ração premium para 
alimentar galinhas  

B) Pão de ló é um sabor de sorvete. 

C) Pão de ló é um tipo de pão, de massa sovada, e que 
normalmente não vai fermento. 

D) Pão de ló é um tipo de bolo de massa muito macia. 

E) Pão de ló é um tipo de farinha, muito utilizada para 
receitas de pães e bolos sem glúten.  

 
03 – Leia a frase a seguir retirada do texto: 

 “A galinha pode muito bem comer milho.” 

Assinale a alternativa que indique a classificação 
CORRETA da frase acima: 

A) É uma frase interrogativa  

B) É uma frase afirmativa  

C) É uma frase negativa  

D) É uma frase imperativa 

E) Nenhuma das opções acima 

 
04 – A seguir, seguem algumas frases retiradas do 
texto. Assinale a alternativa em que a frase contenha 
um substantivo no grau aumentativo:  

A) “E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava 
sozinha a comida dela.” 

B) “Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A 
galinha pode muito bem comer milho.” 

C) “Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. 
Dava pão de ló, dava até sorvete.”  

D) “Pra que esse luxo de dar milho pra galinha? Ela que 
procure o de-comer no quintal!” 

E) “Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa 
casa onde tratam dela a pão de ló” 

 
05 – Leia a frase abaixo retirada do texto: 

“Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa 
onde tratam dela a pão de ló.” 

A expressão destacada na frase acima, tem o sentido 
de: 

A) A galinha, em sua nova casa, ganha sempre pão de 
ló para comer.  

B) A galinha que fugiu de seus antigos donos, foi parar 
em uma nova casa, onde seus donos a estão 
engordando para o abate.  

C) A galinha está sendo muito bem alimentada para dar 
ovos suculentos para seus donos comerem.  

D) A galinha agora está sendo muito bem tratada com 
seus novos donos, recebendo muito cuidado.  

E) A galinha está sendo mal tratada em seu novo lar. 
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06 – Leia a frase abaixo: 

“E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha 
a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. 
Um dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não 
voltou mais.” 

Assinale a alternativa que indique de forma 
CORRETA e respectivamente a classe gramatical das 
palavras sublinhadas: 

A) Verbo, pronome, substantivo, substantivo  

B) Advérbio, pronome, substantivo, substantivo 

C) Verbo, pronome, adjetivo, substantivo  

D) Verbo, preposição, substantivo, substantivo  

E) Advérbio, preposição, substantivo, substantivo  
 

07 – Quanto a concordância nominal, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) A criança estava meio sonolenta. 

B) Já passava do meio dia e meia. 

C) Segue em anexa a fatura.  

D) Júlia estava meio preocupada com a demora de sua 
filha 

E) “Muito obrigada”, foi o que me falou a enfermeira. 
 

08 – Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão grafadas CORRETAMENTE: 

A) Empresa, impencilho, obsecado 

B) Chineza, encomodar, pesquiza 

C) Meretriz, suíça, bússola 

D) Ironizar, maçarico, regeitar 

E) Enxaguar, xadrês, sujestão 

 

09 – É um gênero literário cuja característica 
principal é a narração alegórica, fantasiosa, sem 
compromisso com a realidade, mas permeada por 
recursos lúdicos e pedagógicos. É uma narrativa 
breve que sempre leva a um ensinamento, porque a 
moralidade a distingue dos demais gêneros 
literários. Por séculos foi e ainda é um dos 
instrumentos a serem aplicados como suporte para a 
transmissão de conhecimento, de moral, da cultura e 
dos costumes. A narrativa utiliza com frequência, 
embora não seja regra, animais como personagens 
principais. 

Estamos falando de: 

A) Crônica   B) Fábula 

C) Romance   D) Notícia 

E) Novela 
 

10 – São palavras que devem ser acentuadas, 
EXCETO: 

A) Tambem, alem 

B) Parabens, croche  

C) Anzol, jiboia  

D) Heroi, textil  

E) Heroico, joquei    

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

11 – O presidente Jair Bolsonaro assinou, no dia 08 
de maio de 2019, o decreto que altera as normas 
sobre o direito ao porte de armas e munições, 
autorização para transportar arma fora de casa. As 
novas regras se somam às normas sobre posse de 
armas, que tratam do direito de ter armas em casa e 
também foram flexibilizadas por meio de decreto 
assinado no 15º dia do governo de Bolsonaro.  

Com relação as mudanças nas regras, e de acordo 
com matéria publicada pelo portal G1 em 8 de maio 
de 2019, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Entre as mudanças, está a inclusão, na lista de armas 
permitidas, daquelas que antes eram de uso privativo 
de forças de segurança, como a pistola 9 mm e o 
revólver calibre .40, comumente utilizado por policiais 
civis e militares. 

B) Com a mudança do novo decreto, o proprietário rural 
com posse de arma de fogo fica autorizado a utilizar a 
arma, sem especificação de qual modelo, em todo o 
perímetro da propriedade. 

C) Antes deste novo decreto assinado dia 08/05/2019, o 
Certificado de Registro de Arma de Fogo só 
autorizava, para os proprietários rurais, uso da arma 
no interior de casa ou nas dependências dela ou no 
local de trabalho. 

D) O novo decreto também definiu que poderão ser 
adquiridas o valor máximo de 100 unidades de 
munição por ano, tanto para munição convencional 
quanto para a de uso restrito. Antes, o valor máximo 
era de apenas 50 unidades. 

E) Com as mudanças no decreto, o prazo de validade do 
Certificado de Registro de Arma de Fogo passa para 
10 anos. Assim, os documentos relativos à posse e 
ao porte terão o mesmo prazo de validade. 

 

12 – A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos 
votou no dia 16 de julho de 2019, para condenar o 
presidente Donald Trump por atacar racialmente 
quatro deputadas democratas pertencentes a 
minorias, em uma votação simbólica que visa 
constranger o presidente e seus colegas 
republicanos que ficaram com ele nesta questão. 

Com relação a este assunto, e de acordo com 
matéria publicada no g1, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Em uma série de tuítes que publicou no domingo, dia 
14/07/2019, Trump disse a um grupo de deputadas 
para "irem para casa e ajudarem a consertar os 
lugares completamente quebrados e infestados de 
crime de onde vieram". 

B) Além disso, Trump disse no Twitter que as 
congressistas em questão – de origem latina, 
palestina e somali, bem como uma afro-americana – 
são oriundas de países "cujos governos são uma 
catástrofe completa e total, a pior, a mais corrupta e 
inepta de todo mundo" e que deveriam voltar para lá.  

C) Trump pressionou seus correligionários do Partido 
Republicano na Câmara dos Deputados a ficarem a 
seu lado e votarem contra a condenação. 
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D) As quatro deputadas são cidadãs dos Estados Unidos 
e todas elas nasceram no país. 

E) Os ataques de Trump às quatro deputadas 
progressistas – conhecidas como "o esquadrão" – 
têm sido vistos como uma iniciativa para dividir os 
democratas, que conquistaram a maioria na Câmara 
em 2018 e detêm o poder de frustrar sua agenda 
legislativa.  

 

13 – Um incêndio criminoso ocorreu em um estúdio 
de animação no dia 18 de Julho de 2019. Cerca de 70 
pessoas estavam nos estúdios quando um homem 
não identificado entrou no imóvel de três andares e 
jogou um líquido inflamável. Durante a ação, ele 
gritou: "Morram". Testemunhas disseram que as 
chamas se espalharam rapidamente e ainda não se 
sabe quantas pessoas conseguiram deixar imóvel 
ilesas. O autor do ataque, de 41 anos, feriu-se na 
ação e foi levado sob custódia para um hospital. 
Ainda não se sabe o que teria motivado a sua ação e 
nem se ele teria algum vínculo com a empresa. Cerca 
de 40 caminhões de bombeiros foram mobilizados 
para conter as chamas. Este estúdio, criado em 1981, 
produz desenhos animados, cria personagens e 
concebe produtos derivados de suas séries. Entre 
suas produções mais conhecidas estão "K-ON!" e " 
"Lucky Star". Embora a companhia não seja muito 
conhecida internacionalmente, ela foi responsável 
por um trabalho secundário de animação utilizado 
em "Pokemon" e "Winnie the Pooh". 

O incêndio acima ocorreu: 

A) No Japão 

B) Na Coreia do Sul 

C) Na China 

D) Na Alemanha 

E) Na Austrália 

 

14 – De acordo com matéria publicada no portal g1 
em 22/07/2019, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, afirmou que a resolução da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) com as regras para 
o cálculo do piso do frete rodoviário será suspensa. 
Uma nova tabela, com novas regras para o cálculo 
do frete mínimo foi criada em conjunto com o Grupo 
de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, 
ligado à Universidade de São Paulo (USP). 

Com relação a este assunto, analise os itens abaixo: 

I. A resolução com as novas regras foi publicada pela ANTT 
dia 18/07/2019, após passar por consulta pública e entrou 
em vigor no dia 20/07/2019.  

II. A nova resolução prevê que 11 categorias de cargas 
serão usadas no cálculo do frete mínimo e amplia os itens 
considerados no cálculo. 

III. Além da distância percorrida, o cálculo do frete mínimo 
também considera o tempo de carga e descarga do 
caminhão, custo com depreciação do veículo, 
remuneração do caminhoneiro, impostos, entre outros. 

IV. A tabela de fretes foi criada no ano de 2017 pelo governo 
Michel Temer, após a greve dos caminhoneiros que 
bloqueou estradas e comprometeu o abastecimento de 
combustível, de medicamentos e de alimentos em todo o 
Brasil. A criação era uma das reivindicações da categoria. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item IV está incorreto.  

D) Apenas os itens I e IV estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

15 – Das alternativas abaixo, assinale aquela em que 
TODOS os municípios listados fazem parte da 
Associação dos Municípios do Extremo Sul 
Catarinense (AMESC): 

A) Bom Jardim da Serra, Morro Grande, Nova Veneza 

B) Forquilhinha, Balneário Gaivota, Maracajá 

C) Meleiro, Jacinto Machado, Balneário Rincão 

D) Ermo, Balneário Arroio do Silva, Içara 

E) Passo de Torres, Timbé do Sul, Araranguá 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                 

COZINHEIRO(A) 

16 – A Pirâmide Alimentar é um tipo de gráfico que 
sistematiza os alimentos de acordo com suas 
funções e seus nutrientes e fornece informações 
acerca de uma alimentação saudável e equilibrada.   

Sendo assim, com relação à pirâmide alimentar, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(   )  Carboidratos: Representa a base da pirâmide, indicando 
os alimentos que fornecem energia, pois ao serem 
consumidos os carboidratos são convertidos em açúcar 
no sangue. O consumo na forma integral é recomendado 
pelo número de fibras, vitaminas e minerais que deixam 
essa absorção mais lenta.  

(   )  Leite e derivados: Localizado em cima da base da 
pirâmide, o leite e seus derivados fazem parte dos 
alimentos reguladores e são uma excelente fonte de 
cálcio, que é essencial para a constituição óssea e dos 
dentes. 

(   )  Verduras, legumes e frutas. Localizado na parte 
intermediária da pirâmide, acima do leite e derivados, as 
verduras, legumes e frutas representam fontes de fibras, 
vitaminas e minerais que ajudam no controle e bom 
funcionamento do corpo, e são chamados de alimentos 
energéticos.   

(   )  Açucares e Doces: No topo da pirâmide alimentar estão 
os açucares e doces. São alimentos ricos em carboidratos 
simples, não possuem fibras e apresentam poucos 
nutrientes. Seu consumo deve ser moderado. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, F, V    B) V, V, V, V 

C) V, F, V, V   D) V, V, F, V 

E) V, F, F, F 

17 – Nos locais onde se manipulam alimentos a 
limpeza deve ser excelente, a fim de eliminar 
quaisquer bactérias que possam transmitir doenças. 

Com relação a isso, leia os itens abaixo: 

I. A cozinha engordurada deve ser limpa sempre, para 
evitar que a gordura fique incrustada, o que acarretaria 
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uma operação cada vez mais difícil para sua completa 
remoção. 

II. As lixeiras do ambiente da cozinha devem estar 
permanentemente tampadas, para evitar a proliferação 
de bactérias e a formação de focos de insetos. 

III. O uso de uma lixeira equipada com pedal não é viável, 
pois impede a sua utilização sem que o manipulador 
coloque as mãos em contato com a mesma. 

IV. Todos os produtos de limpeza e desinfecção deverão 
ser guardados em local adequado, juntamente as áreas 
de manipulação de alimentos.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está incorreto. 

B) Apenas o item I está correto.  

C) Apenas o item IV está incorreto.  

D) Apenas os itens III e IV estão incorretos.  

E) Nenhum item está correto.  

 

18 – Os microrganismos estão em todos os lugares e 
chegam aos alimentos, geralmente pela falta de 
higiene pessoal, do ambiente e utensílios e também 
por falta de cuidados na preparação e na distribuição 
dos alimentos. 

Sendo assim, são hábitos de higiene indispensáveis 
aos manipuladores de alimento, EXCETO: 

A) Usar os cabelos presos ou cobertos por redes ou 
toucas. 

B) Manter roupas e aventais sempre limpos. 

C) Não manipular alimentos quando estiver doente (ex: 
resfriado). 

D) Usar adornos (brincos, pulseiras, anéis, aliança, 
piercing, etc.). 

E) Não fumar durante o trabalho. 

 

19 – Com relação a conservação de alimentos, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(     )  Carnes, frango e peixes só devem ser conservados na 
geladeira se forem consumidos no mesmo dia. 

(     )  A geladeira não deve ter excesso de produtos, pois isso 
pode afetar sua capacidade de resfriamento, dificultando 
a conservação dos alimentos.  

(     )  Não misture frutas, vegetais, e carnes na mesma 
prateleira ou gaveta. Cada alimento tem seus 
microrganismos próprios, o contato de diferentes tipos de 
alimentos pode levar a contaminação e com isso a 
deterioração deles. 

(     )  A geladeira deve ser mantida higienizada, limpa, sem 
resíduos de alimentos, com recipientes devidamente 
fechados, respeitando prazos de validade antes e depois 
da abertura da embalagem original. 

(     ) As prateleiras devem ser cobertas com panos ou toalhas, 
pois isso facilita a circulação do ar frio. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V 

B) V, V, V, V, F 

C) V, F, V, V, F 

D) F, V, V, V, F 

E) F, V, F, V, F 

 

20 – De acordo com as Regras para a preparação de 
alimentos da OMS, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Cozinhar bem os alimentos clandestinos 

B) Não misture os alimentos crus e cozidos 

C) Lavar as mãos antes de cozinhar 

D) Manter a cozinha limpa 

E) Utilizar sempre água pura 

 


