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CARGO: AUXILIAR DE CRECHE e ZELADORA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 

 A Prova será Escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 03 (três) horas e 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas (a, 

b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 
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Cargo: Auxiliar de Creche 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 15 (quinze) 

Cargo: Zeladora 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 

 Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o Cartão Resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato;  

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

AUXILIAR DE CRECHE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1. Com relação à ortografia, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 

CORRETAMENTE: 

a) Profissão – Passagem – Necessário – Progresso. 

b) Profisão – Passagem – Necesário – Progresso. 

c) Profissão – Pasagem – Necesário – Progreso. 

d) Profissão – Passagem – Necesário – Progresso. 

e) Profisão – Passagem – Necessário – Progreso. 

 

2. Leia as frases abaixo e indique o TEMPO VERBAL de cada uma na sequência em que seguem: 

I- Eu trabalhei muito naquela tarde. 

II- O garoto escreve palavras lindas para sua mãe. 

III- João recebeu elogios pelo seu trabalho. 

IV- Maria receberá uma bela recompensa por seu esforço. 

V- Meu irmão sempre reza antes de dormir. 

 

a) Presente – Presente – Futuro – Passado – Futuro. 

b) Passado – Presente – Passado – Futuro – Presente. 

c) Futuro – Presente – Futuro – Passado – Presente. 

d) Futuro – Passado – Futuro – Passado – Futuro. 

e) Passado – Presente – Passado – Passado – Presente. 

 

3. A alternativa que NÃO contém o plural da palavra correspondente é: 

 

a) o cidadão – os cidadões. 

b) o avião – os aviões. 

c) a flor - as flores. 

d) o pastel – os pastéis. 

e) o ancião - os anciãos. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

4. Na disciplina de Matemática de uma escola,   dos alunos foram aprovados em dezembro logo após os 

exames finais. Todos os demais alunos da disciplina de Matemática da escola fizeram prova de recuperação. 

Como   desses conseguiram aprovação após a prova de recuperação, o total de alunos aprovados na 

disciplina ficou igual a 132. O total de alunos matriculados na disciplina de Matemática nessa escola era de: 

a) 135 

b) 140 

c) 153 

d) 127 

e) 350 

 

5. Durante uma aula lúdica na turma da 5ª série, Mateus realizou uma operação de divisão na calculadora 

entre dois números inteiros e cujo resultado deixou-o um tanto quanto curioso. Por via das dúvidas chamou o 

professor para auxiliá-lo a entender o que havia acontecido. Ao se aproximar o professor viu no visor da 

calculadora a dízima periódica 0,25252525..... . Para facilitar a explicação o professou solicitou a Mateus 

que repetisse a operação. De forma equivocada, Mateus,  fez a divisão na ordem inversa, ou seja, o maior 

dos dois números dividido pelo menor deles e o resultado obtido na calculadora foi: 

a) 0,396 

b) 3,9666.... 

c) 3,999.... 

d) 3,96 

e) 39,6.... 

 

6. Uma urna contém 7 bolas amarelas, 9 pretas, 14 azuis e 4 vermelhas. Retirando-se ao acaso uma bola por 

vez dessa urna, o número mínimo de retiradas para se ter certeza que uma bola vermelha esteja entre as que 

foram retiradas é: 

a) 31 

b) 30 

c) 23 

d) 13 

e) 1  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

7. Os Poderes Administrativos são inerentes à Administração Pública e possuem caráter instrumental, 

ou seja, são instrumentos de trabalho essenciais para que a Administração possa desempenhar as suas 

funções atendendo o interesse público. Os poderes são verdadeiros poderes-deveres, pois a 

Administração não apenas pode como tem a obrigação de exercê-los.  

Responda com V se alternativa for Verdadeira e F para Falso, indicando abaixo com relação a: 

Administração do Município de Ipumirim, Governo de Estado e Governo Federal. 

 ( ) Raimundo Colombo e Michel Temer, são respectivamente Governador e Vice-Governador 

do Estado de Santa Catarina. 

( ) Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira, são respectivamente Governador e Vice-

Governador do Estado de Santa Catarina. 

 ( ) Eduardo Pinho Moreira e Valdir Zanella, são respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito do 

Município de Ipumirim 

(  ) Dilma Roussef e Michel Temer, são respectivamente Presidente e Vice-presidente do Brasil 

 ( ) Valdir Zanella e Volnei Antonio Schmidt, são respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito do 

Município de Ipumirim  

A alternativa correta é: 

a) F, V, V, V, F 

b) F, F, F, V, V 

c) F, V, F, V, V 

d) V, V, V, F, V 

e) V, V, V, F, F  

 

8. APOSENTADORIA: Novas regras por tempo de contribuição já estão em vigor 

Cálculo leva em conta a soma da idade e tempo de contribuição da pessoa 

Da Redação (Brasília) – A nova regra de cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição foi 

estabelecida pela Medida Provisória nº 676, publicada no Diário Oficial da União. In: 

http://www.previdencia.gov.br/2015/06/servico-novas-regras-para-aposentadoria-por-tempo-de-

contribuicao-ja-estao-em-vigor/ disponível em 13/10/2015. 

http://www.previdencia.gov.br/2015/06/servico-novas-regras-para-aposentadoria-por-tempo-de-contribuicao-ja-estao-em-vigor/
http://www.previdencia.gov.br/2015/06/servico-novas-regras-para-aposentadoria-por-tempo-de-contribuicao-ja-estao-em-vigor/
http://www.previdencia.gov.br/2015/06/servico-novas-regras-para-aposentadoria-por-tempo-de-contribuicao-ja-estao-em-vigor/
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Agora, o cálculo levará em consideração: 

a) o número de pontos alcançados somando somente a idade do segurado – a chamada Regra 

85/95 Progressiva. 

b) o número de pontos alcançados somando e o tempo de contribuição do segurado – a 

chamada Regra 85/95 Progressiva. 

c) o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição do segurado – a 

chamada Regra 80/90 Progressiva. 

d) o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição do segurado – 

a chamada Regra 85/95 Progressiva. 

e) o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição do segurado – a 

chamada Regra 75/85 Progressiva. 

 

9. Ipumirim é palavra tupi-guarani que significa vale pequeno, nome dado em virtude da existência de 

um riacho perto do perímetro urbano da cidade, configurando assim o nome do Município de 

Ipumirim-SC, que teve sua instalação oficial em : 

a) Criado pela Lei Estadual n.º 877, de 29-03-1963, desmembrado de Concórdia.. Instalado 

em 07-12-1963. 

b) Criado pela Lei Estadual n.º 877, de 29-03-1970, desmembrado de Concórdia.. Instalado 

em 07-04-1970. 

c) Criado pela Lei Estadual n.º 877, de 29-03-1963, desmembrado de Seara. Instalado em 07-

12-1963. 

d) Criado pela Lei Estadual n.º 877, de 29-03-1963, desmembrado de Itá.  Instalado em 07-

04-1963. 

e) Criado pela Lei Estadual n.º 877, de 29-03-1963, desmembrado de Concórdia. Instalado em 

07-04-1963.  

 

10. Em 27 de julho de 1999, na cerimônia de abertura do seminário "Água, o desafio do próximo 

milênio", foram lançadas as bases de uma entidade com o objetivo de atuar no gerenciamento dos 

recursos hídricos. Nessa época, o projeto de criação da entidade foi encaminhado ao Congresso 

Nacional, com aprovação em 7 de junho de 2000. Tal projeto foi transformado na Lei nº 9.984, 

sancionada pelo Presidente da República em exercício, em 17 de julho do mesmo ano. Disponível em 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/Default.aspx, 13.10.2015.  

Assinale o nome correto da entidade acima mencionada: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9984.htm
http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/Default.aspx
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a) Agência Nacional de Águas (ANA) 

b) Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

c) Fundação do Meio Ambiente (FATMA) 

d) Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) 

e) Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. A adaptação das crianças nas instituições de educação infantil, ocorre sob diferentes modos. De um 

lado, é um processo de separação entre os pais/responsáveis e a criança, por outro viés, observa-se um 

novo movimento no desenvolvimento da criança. A fim de que ocorra um trabalho integrado entre 

família e instituição no período de adaptação e acolhimento das crianças, torna-se fundamental que os 

profissionais do educandário observem alguns fatores. Nesse sentido, assinale a alternativa correta:  

a) Durante o processo de adaptação, os pais/responsáveis não devem ser informados sobre como a 

criança esta correspondendo ao novo espaço. 

b) Durante o processo de adaptação, a criança deverá permanecer desde o primeiro dia, em 

período normal da instituição, pois não há necessidade de aumentar gradativamente o horário 

de permanência na instituição. 

c) Durante o processo de adaptação, caso a criança chorar deverá ser comunicado aos 

pais/responsáveis, sendo que a mesma não poderá mais frequentar a instituição de educação 

infantil. 

d) Durante o processo de adaptação, a auxiliar de creche deverá atender prioritariamente aos 

pais/responsáveis. 

e) Durante a adaptação, a auxiliar de creche deverá atender prioritariamente a criança, interagindo 

com ela, proporcionando momentos agradáveis, no sentido de que a mesma permaneça bem na 

instituição, dialogando com a família, trocando assim informações que auxiliarão no 

atendimento da criança.  

 

12. A rotina faz parte da organização interna das instituições, devendo ser constituída a partir da 

realidade do espaço, para tanto as auxiliares de creche devem considerar alguns aspectos na rotina, a 

fim de melhor contribuir para o desenvolvimento integral das crianças. A partir deste texto, assinale a 

alternativa correta: 
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a) Durante as atividades de rotina, não há a necessidade de planejamento com  intencionalidade, 

pois a criança esta cansada e não conseguirá aprender. 

b) As atividades de rotina compreendem momentos de recepção, higienização, alimentação, 

descanso e brincadeiras dirigidas, e devem estar contemplados no planejamento pedagógico.  

c) As atividades de rotina compreendem momentos de higienização e alimentação, para tanto 

precisa ser desenvolvido pela interação do adulto com a criança de maneira rápida, não 

havendo necessidade de inserir no planejamento pedagógico. 

d) No desenvolvimento das atividades de rotina como alimentação e brincadeiras dirigidas, para 

crianças na faixa etária de dois anos, a auxiliar de creche não precisa interagir com as crianças, 

pois elas desenvolvem sozinhas. 

e) As famílias não precisam saber sobre o funcionamento da instituição, incluindo os horários e as 

atividades de rotina, pois trata-se de uma organização interna.  

 

13. Segundo Lev Semenovich Vygostky (1930), o ato de chorar em bebes, é o meio pelo qual 

manifestam-se comportamentos e linguagem. Nesse sentido, o bebe ao chorar expressa emoções, 

sendo sua maneira de comunicação, demonstrando desconforto sob algo que está vivenciando. Para 

tanto, a auxiliar de creche ao deparar-se com crianças chorando deverá proceder elencando alguns 

critérios. Assinale a alternativa correspondente aos critérios considerados corretos:  

a) Observar se a criança está com necessidade de ser higienizada e oferecer alguns brinquedos 

para acalma-la. 

b) Observar se a criança encontra-se em estado febril, ler a agenda para verificar se consta recados 

dos pais, após colocar a criança em um local separado para que se acalme. 

c) Pegar a criança no colo e tentar fazer dormir. 

d) Buscar informações sobre como a criança passou no período que antecedeu ao choro, bem 

como o motivo do desconforto em que a criança se encontra, como questões de higiene, saúde, 

adaptação, sono e fome, buscando assim estratégias para acalma-la. 

e) Deixar a criança chorando, pois o choro faz parte do desenvolvimento da criança.   

 

14. O brincar infantil, diz respeito a ação lúdica, seja por meio do jogo, da brincadeira ou do 

brinquedo. No ato de brincar a criança pode servir-se de brinquedos ou não, utilizando o próprio corpo 

ou outros instrumentos, como a música, a arte e as palavras. Quanto às definições, compreende-se por 

jogo as atividades estruturadas em regras, para a brincadeira, entende-se como a ação de brincar, e o 

brinquedo caracteriza-se como o objeto de suporte para a brincadeira. De acordo com o texto, assinale 

a alternativa correta: 
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a) Ao brincar as crianças expressam comportamentos estranhos, dessa forma o adulto não 

deve interagir, mantendo as demais crianças distantes umas das outras.  

b) O jogo na infância, não deve ser proporcionado, pois as crianças podem se machucar, bem 

como poderá influenciar no comportamento demasiadamente competitivo na fase adulta. 

c)  É possível observar por meio do brincar, o comportamento das crianças, as características 

de sociabilidade, suas vivencias e experiências com o mundo em que vivem, as atitudes e 

suas reações, emoções que envolvem no momento em que estão brincando. 

d) Por tratar-se de uma atividade lúdica, o jogo faz com que a criança fixe-se no mundo da 

fantasia e apresente dificuldades em conviver com o mundo real, desenvolvendo crenças 

irreais sobre as coisas e pessoas. 

e) A infância não é uma fase propícia aos jogos e brincadeiras em grupo pois impede que as 

crianças aprendam a cuidar dos seus brinquedos e possam interagir eficientemente com 

eles.  

 

15. No contexto da educação infantil pode-se pensar o termo ‘cuidar’ e ‘educar’ como funções básicas 

para a infância, pois, na perspectiva de constante articulação entre cuidado e educação, que se 

desenvolvem simultaneamente os processos de construção de conhecimento, compreensão de mundo e 

de si mesma, possibilitando a construção das capacidades e habilidades da criança, de acordo com suas 

necessidades. A partir destas considerações, assinale a alternativa que não está em concordância com o 

texto e que não é de competência das auxiliares de creche: 

a) Ao desenvolver atividades de cuidar e educar, tanto o adulto que cuida, como a criança que é 

cuidada, criam-se vínculos afetivos.  

b) É de responsabilidade do corpo docente da instituição proporcionar momentos para considerar 

o desenvolvimento das capacidades e habilidades da criança, na expectativa de que esta se 

torne cada vez mais autônoma.  

c) O desenvolvimento integral depende dos cuidados relacionais, que envolvem a dimensão 

afetiva-cognitiva-social e dos cuidados com os aspectos biológicos. 

d) A tarefa de cuidar e educar depende somente da família, o corpo docente da instituição de 

atendimento não deverá se envolver, cabendo somente exercer a função de repassar o mínimo 

de conhecimento para a criança. 

e) A função integrada entre família e instituição no sentido de cuidado e educação da criança 

propiciará, melhor desenvolvimento à mesma em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual 

e social.  
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CADERNO DE PROVA 

ZELADORA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

16. Assinale o feminino das palavras abaixo de acordo com a ordem em que os nomes aparecem: 

 

Prefeito – Presidente – Ator – Aluno – Professor 

 

a) Prefeita – Presidente mulher – Atora – Aluna – Professora. 

b) Prefeita – Presidenta – Atora – Estudante – Maestra. 

c) Prefeita – Presidenta – Atriz – Aluna – Professora. 

d) Prefeita – Presidenta – Atriz – Aluna – Professora. 

e) Prefeita – Presidente mulher – Atora – Estudante – Maestra. 

 

17. Observe a frase a seguir e responda quantas palavras devem ser acentuadas? 

“Alem do mar, ha um onibus preto cheio de surpresas”.   

a) 1 palavra. 

b) 2 palavras. 

c) 3 palavras. 

d) 4 palavras. 

e) 5 palavras. 

 

18. Relacione as palavras, da coluna esquerda, aos seus sinônimos, que estão na coluna direita: 

A) Trabalho                              (    ) Moral 

B) Esperança                                (    ) Primeiro Passo 

C) Conquista                                        (    ) Vitória 

D) Iniciativa                    (    ) Fé 

E) Ética      (    ) Serviço 

 

a) A – B – C – D - E 

b) E – D – C – B - A 

c) E – D – B  –C  - A 

d) A – D – C – B - E 

e) C – B – D – E – A 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

19. PEDRO E PAULO nasceram no mesmo dia e mês. Pedro tem hoje 12 anos de idade e Paulo tem 21 

anos. A curiosidade está no fato de as duas idades envolverem os mesmos algarismos, porém trocados de 

ordem. Se ambos viverem até o aniversário de 80  anos de Paulo, essa curiosidade que ocorre hoje se repetirá 

outras: 

a) 3 vezes 

b) 4 vezes 

c) 5 vezes 

d) 6 vezes 

e) 2 vezes 

 

20. Numa divisão de dois números inteiros, o divisor é 35, o quociente é 72 e o resto é o maior possível, 

então o dividendo é: 

a) 2 520 

b) 2 591 

c) 2 554 

d) 2 592 

e) 2 555 

 

21. Considere a expressão:     . O valor de A é: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)   
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

22. O Município de Ipumirim – SC, localizado a 40, 9 km de Concórdia – SC, e 58,8 km de Seara-SC, 

é um município com aproximadamente 7.220 habitantes, conforme o último censo, tem como prefeito 

e vice, respectivamente. 

a) Eduardo Pinho Moreira e Valdir Zanella 

b) Volnei Antonio Schmidt e Michel Temer 

c) Valdir Zanella e João Girardi 

d) Volnei Antonio Schmidt e Luis Inácio Lula da Silva 

e) Valdir Zanella e Volnei Antonio Schmidt 

 

23. Na agricultura as culturas tem um período do ano para ser plantado, obedecendo as condições do 

clima, como inverno, verão e etc. Na produção de peixe é necessário também um período de proibição 

de pesca, para reprodução dos peixes e assim manter o nível de produção, a esse período damos o 

nome de: 

a) DEFESO - Período de tempo (durante o ano) em que não se pode pescar e/ou caçar. 

b) LICENÇA - Período de tempo (durante o ano) em que não se pode pescar e/ou caçar. 

c) OUTORGA - Período de tempo (durante o ano) em que não se pode pescar e/ou caçar. 

d) CONCESSÃO - Período de tempo (durante o ano) em que não se pode pescar e/ou caçar. 

e) HABITE-SE - Período de tempo (durante o ano) em que não se pode pescar e/ou caçar. 

 

24. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira (13), que deu 

origem à Brasil Foods (BRF), maior produtora de alimentos processados do país. A sessão de 

julgamento da fusão, prevista para ter início às 10h, começou com uma hora de atraso para que fosse 

finalizado o acordo entre BRF e Cade que possibilitou a aprovação do negócio. disponível em 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/07 

As empresas que geraram a Brasil Foods, são: 

a) Sadia e Aurora 

b) Perdigão e Marfrig 

c) Sadia e Agrofrango 

d) Sadia e Perdigão 

e) Agrofrango e Perdigão 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/07
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25. O estado de Santa Catarina, localiza-se no Sul do Brasil, entre os estados do Paraná e Santa 

Catarina, tem 295 municípios e segundo o IBGE, o estado tem uma população de 5 866 568 de 

habitantes (Censo de 2005), com relação ao estado catarinense, indique entre as opções abaixo qual a 

sua capital. 

a) Joinville 

b) Blumenau 

c) Florianópolis 

d) Curitiba 

e) Porto Alegre 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26. Assinale a alternativa correta. Quanto ao armazenamento dos produtos de limpeza e dos alimentos. 

a) A guarda dos produtos de limpeza deve ser feita em espaço adequado, evitando armazená-los 

no chão, e nunca junto com produtos alimentícios. 

b) Mesmo que o estabelecimento público tenha depósito de material de limpeza é permitido 

mantê-los junto às portas dos locais a serem limpos. 

c) A armazenagem dos alimentos não perecíveis e embalados pode ser efetuada junto aos 

produtos de limpeza. 

d) Deixar produtos de limpeza junto ao chão é indicado, pois não possuem odor e cores que 

atraem as crianças. 

e) As áreas denominadas de serviço, onde geralmente encontram-se o tanque para limpeza de 

panos e outros é ideal para armazenar alimentos como frutas e legumes. 

 

27. Assinale a alternativa correta. Quanto manuseio, estocagem e separação dos resíduos sólidos (lixo) 

é correto afirmar que: 

a) os resíduos recicláveis não devem ser acondicionados separados dos demais. 

b) lâmpadas queimadas, pilhas e baterias podem ser colocadas junto com o lixo orgânico para 

serem coletados pelo caminhão de lixo. 

c) o lixo orgânico é aquele resíduo que contempla os restos de alimentos, não pode ser reciclado e 

deve ser armazenado em uma lixeira específica bem tampada. 

d) o lixo dos banheiros é material reciclável. 

e) não é indicado que o lixo reciclável seja lavado ou esteja limpo antes de ir para a lixeira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habitante
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28. Assinale a alternativa correta que contém as palavras que completam a seguinte frase: As crianças 

são atraídas pelos produtos de limpeza, o que ocasiona casos de ________________, sendo necessário 

armazená-los em locais ________________, inclusive durante seu ________________. 

a) intoxicação; adequados; uso. 

b) derramamento; adequados; armazenamento. 

c) sujeira; inadequados; uso. 

d) intoxicação; inadequados; estoque. 

e) sujeira; arejados; depósito. 

 

29. Assinale a alternativa incorreta, quanto ao preparo e ao servir chás, café e chimarrão: 

a) é necessário lavar as mãos antes do preparo e de servi-lo. 

b) deve-se manter as unhas aparadas e limpas para preparar e servir as bebidas. 

c) é preciso lavar muito bem os chás naturais. 

d) essas são bebidas que devem estar frescas, pois são à base de produtos naturais. 

e) deve-se reutilizar a erva que sobra das cuias ao limpá-las visando à economia. 

 

30. Analise as frases abaixo e identifique-as como Verdadeira (V) ou Falsa (F). Após assinale a 

alternativa que contém a sequência correta.  

(___) Para reduzir os riscos ao limpar, quando usamos uma escada, devemos verificar se ela está 

apoiada adequadamente e se está firme, antes do seu uso. 

(___) Usar os equipamentos de segurança é necessário, como luvas e botas de borracha ao limpar. 

(___) O uso de luva atrapalha o manuseio dos produtos ao limpar e os chinelos são ideais. 

(___) É preciso manter os talheres, as louças, a bancada e o fogão sempre limpos antes e após o 

preparo dos alimentos. 

 

a) V, F, F, V. 

b) V, V, F, V. 

c) F, F, F, V. 

d) F, F, V, V. 

e) V, V, F, F. 

 


