
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
 

 

 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
01 - Assinale a alternativa em que a sílaba da palavra está corretamente separada: 
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a) Pré – ssão 

b) Caa – tin – ga 

c) As – sem – blei – a 

d) Ar – ti – lhe – i – ro 

 

02 - Assinale a alternativa correta onde a palavra deve ser escrita com ch: 
a) Lagarticha 

b) Rouchinol 

c) Enchaqueca 

d) Cochilar 

 
Tucano-de-bico-verde 

Tucano eu fico, 
Se gostou 
Ou não gostou 
Do tamanho 
Do meu bico. 
 
Mudá-lo seria engano 
Pois um tucano tem bico 
Tem um bico 
De tucano. 
 
E se encurtam o seu bico 
Fica o bico do tucano 
Igual 
A do tico-tico 
E é normal 
Que cada qual 
Seja senhor do seu bico. 
                                            Sidônio Muralha 
 
03 - Considerando o texto com relação ao tamanho do bico, o tucano mostra-se: 
a) Inconformado. 

b) Decepcionado. 

c) Alegre. 

d) Conformado. 

 

04 - Assinale a alternativa correta: 
O feminino de cidadão e padrinho é: 
a) Cidadona e madrinha. 

b) Cidadã e padrinha. 

c) Cidadã e madrinha. 

d) Cidadona e padrinha. 

 

05 - O plural de açúcar é: 
a) Açúcares. 

b) Açucars. 

c) Açucareis. 

d) Açucas. 

 

06 - Leia: 
“Levava-o com certo cuidado, pois apenas um dia antes não era certa a sobrevivência do bebê.” 
Assinale a alternativa correta: 
Levava-o refere-se a: 
a) Dia. 

b) Bebê. 

c) Cuidado. 

d) Sobrevivência. 

 

07 - Fábio é um ciclista, treina diariamente dando voltas em uma praça de 1,28 km. Normalmente dá 15 voltas 
em um mesmo dia. Hoje ele bateu o recorde, correu 18 voltas e mais 96 dam. Qual foi em metros seu recorde? 
a) 1130,40 m 
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b) 18000 m 

c) 22900 m 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

08 - Uma máquina de xérox que fazia 90 cópias por minuto foi substituída por outra que é 40% mais veloz. 
Quantas xérox a nova máquina faz em 30 segundos? 
a) 63 cópias 

b) 96 cópias 

c) 126 cópias 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

09 - Júlia venceu uma competição de ciclismo. A velocidade de 9,6 Km/h, ela fez o percurso em 1,5 horas. A 
segunda colocada demorou 2 horas para fazer o percurso. Qual foi a velocidade da segunda colocada?  
a) 12,8 km/h  

b) 8,6 km/h 

c) 7,2 km/h 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

10 - Determine o valor da expressão abaixo: 

                  
 

a)  

 

b)  
 

c)  
 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

11 - O atual Chefe da Casa Civil do Estado do Paraná é: 
a) Rafael Iatauro 

b) Ney Amilton Caldas Ferreira 

c) Maurício Requião 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

12 - O Município de Arapongas já fez parte do território de qual município? 
a) Astorga 

b) Prudentópolis 

c) Londrina 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

13 - Em que ano foi oficializado no Brasil o Imposto de Renda – imposto que tributa o rendimento dos cidadãos? 
a) em 1922 

b) em 1923 

c) em 1924 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 
14 - O atual Presidente da AMEPAR – Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, a qual o município 
de Arapongas faz parte, é o Prefeito de: 
a) Arapongas 

b) Apucarana 

c) Sabaudia 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
15 - Para evitarmos contaminação por microorganismo presentes nos ovos devemos: 
a) apenas aquecer os ovos. 

b) nunca separar a gema da clara dos ovos com a ajuda das próprias cascas. 

c) armazenar os ovos em ambientes refrigerados. 

d) nunca armazenar os ovos em contato direto com outros alimentos. 
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16 - Para evitarmos a contaminação por equipamentos e utensílios NÃO devemos: 
a) lavar e desinfetar todo o utensílio antes e depois da sua utilização. 

b) manter todo o material de trabalho em estado impecável de limpeza. 

c) guardar todas as peças, depois de lavadas, longe de poeira e de outras sujidades. 

d) não lavando as peças e equipamentos antes de utilizá-los. 

 

17 - Qual dos itens abaixo pode evitar um acidente de trabalho: 
a) carregar materiais pesados de maneira inadequada. 

b) subir escadas ou degraus depressa. 

c) brincadeiras durante o trabalho. 

d) manter atenção. 

 

18 - O Creme de confeiteiro é de preparação delicada e seu risco bacteriológico é alto, por tanto não é 
recomendável: 
a) fazê-lo diariamente. 

b) levado à refrigeração logo após sua preparação. 

c) provar o creme usando os dedos. 

d) armazená-lo de forma correta. 

 

19 - Todos os equipamentos abaixo são de cozinha, exceto: 
a) picadora 

b) liquidificador 

c) mp3 

d) batedeira 

 

20 - O processo de desinfecção da superfície aonde se irá trabalhar, consiste em: 
a) Aplicar um produto químico desinfectante respeitando as instruções de utilização quanto à dose e tempo de atuação.  

b) Enxaguar com água corrente.  

c) Deixar secar ao ar ou utilizar toalhetes/rolos de papel descartáveis.  

d) Devem ser usados panos nesta tarefa. 

 
21 - A higienização da superfície de trabalho em contato com os alimentos deve ser feita: 
a) diariamente e após cada utilização. 

b) semanalmente. 

c) quinzenalmente. 

d) mensalmente. 

 

22 - Com a utilização de equipamentos elétricos podem ocorrer alguns riscos. Exceto: 
a) choque ao ligar os equipamentos com as mão/pés molhados. 

b) choque devido à fiação/plug estarem danificados. 

c) choques ao higienizar o equipamento com o mesmo ligado à tomada. 

d) choques por utilizar o equipamento de forma correta e segura.  

 

23 - São formas de prevenção de acidentes relacionados ao forno industrial. Exceto: 
a) Utilizar sempre luvas térmicas ao retirar formas de dentro do forno. 

b) Abrir o gás e somente depois acender a chama. 

c) Travar a tampa do forno evitando que a mesma caia sobre o antebraço queimando-o. 

d) Evitar a circulação de pessoas próximas ao forno ligado. 

 

24 - As afirmativa abaixo estão relacionadas a acidentes com facas. Qual está incorreta? 
a) colocar facas em cubas contendo água e sabão. 

b) cortes ao abrir latas, garrafas ou caixas tetra park. 

c) acidentes por circular com a faca nas mãos pela cozinha. 

d) armazenamento correto de facas na cozinha. 

 

25 - Todos os itens abaixo fazem parte do objetivo de segurança no trabalho exceto: 
a) Eliminação das causas de doenças. 

b) Aumento dos efeitos prejudiciais provocados em pessoas doentes ou portadora de defeitos físicos. 

c) Prevenção de agravamento de doenças ou lesões. 

d) Manutenção da saúde dos trabalhadores. 

  

26 - Os profissionais devem apresentar-se sempre: 
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a) os profissionais da cozinha devem usar roupas apropriadas. 

b) com touca ou barrete, de cor escura. 

c) as unhas devem estar limpas e curtas. 

d) e os cabelos no interior da touca/barrete. 

 

27 - Temos vários produtos armazenados em uma mesma prateleira, qual dos produtos abaixo não deveria estar 
nesta prateleira: 
a) Farinha de mandioca. 

b) Açúcar. 

c) Sabão em pó. 

d) Feijão. 

 

28 - Quando utilizamos embalagens recicladas estamos cuidando do meio ambiente. O que significa embalagem 
reciclada:  
a) embalagens que tem material que pode ser reaproveitados. 

b) materiais que não podem ser reaproveitados. 

c) materiais que podem ser alimentos para animais. 

d) materiais comestíveis. 

 

29 - Qual das embalagens abaixo não pode ser reaproveitada na cozinha: 
a) Podes de alimentos. 

b) Latas de condimentos. 

c) Latas de doces. 

d) Garrafas de produtos tóxicos. 

 
30 - O concerto de um equipamento deve ser feita: 
a) por você. 

b) por um subordinado. 

c) por um superior. 

d) por profissionais capacitados. 

 





