
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO 
 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 01/2013 
 

COZINHEIRO 
 

S Ó     A B R A     Q U A N D O     AUTORIZADO 

Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa (15 questões) e de Conhecimentos Gerais                             
(15 questões), conforme o conteúdo programático estabelecido no Anexo I, do Edital nº 01/2013 . 

Use como rascunho o Cartão-Resposta reproduzido ao final deste caderno. 

Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA: 

- Confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade. 

- Assine, à tinta, no espaço próprio indicado. 

Atenção ao transferir as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA: 

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 
resposta solicitada de cada questão; 

- assinale somente uma alternativa em cada questão. 

Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa. Também não serão 
computadas questões não assinaladas ou  rasuradas. 

 NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 O CARTÃO-RESPOSTA não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. CUIDE BEM 
DELE. ELE É A SUA PROVA. 

O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo para a assinatura e transcrição 
das respostas do Caderno de Questões para o CARTÃO-RESPOSTA. 

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o rascunho do Cartão-
Resposta, 60 (sessenta) minutos após o início da prova. 

Reserve os últimos 30 minutos para preencher seu Cartão-Resposta. 

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala O CARTÃO-
RESPOSTA, devidamente PREENCHIDO e  ASSINADO. 

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 
providências necessárias. 

Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior. 

D U R A Ç Ã O     D A     P R O V A :     0 3: 0 0     (TRÊS)     H O R A S 
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LINGUA PORTUGUESA 

 

INSTRUÇÃO: Leia o texto “Feijoada Completa” para responder às  questões de 01 a 06. 
 

Feijoada Completa 
 

(Chico Buarque) 

 

Mulher, você vai gostar: 

Estou levando uns amigos pra conversar. 

Eles vão com uma fome 

Que nem me contem; 

Eles vão com uma sede de anteontem. 

Salta a cerveja estupidamente 

Gelada pra um batalhão 

E vamos botar água no feijão. 

Mulher, não vá se afobar; 

Não tem que pôr a mesa, nem dar lugar. 

Ponha os pratos no chão e o chão tá posto 

E prepare as linguiças para o tira-gosto. 

Uca, açúcar, cumbuca de gelo, limão 

E vamos botar água no feijão. 

Mulher, você vai fritar 

Um montão de torresmo pra acompanhar: 

Arroz branco, farofa e a malagueta; 

A laranja-bahia ou da seleta. 

Joga o paio, carne seca, 

Toucinho no caldeirão 

E vamos botar água no feijão. 

Mulher, depois de salgar 

Faça um bom refogado, 

Que é pra engrossar. 

Aproveite a gordura da frigideira 

Pra melhor temperar a couve mineira. 

Diz que está dura, pendura 

A fatura no nosso irmão 

E vamos botar água no feijão. 
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Questão 01. No texto, o marido e sua mulher pertencem a uma baixa classe social. Qual verso comprova 

isso? 

 

a) “Arroz branco, farofa e a malagueta” 

b) “Eles vão com o uma sede de anteontem” 

c) “Estou levando uns amigos pra conversar” 

d) “E vamos botar água no feijão” 

 

 

Questão 02. Qual das palavras destacadas NÃO é um adjetivo? 

 

a) “Aproveite a gordura da frigideira / Pra melhor temperar a couve mineira”. 

b) “Arroz branco, farofa e a malagueta / A laranja-bahia ou da seleta”. 

c) “Diz que está dura, pendura / a fatura no nosso irmão”. 

d) “Salta a cerveja estupidamente / Gelada pra um batalhão”. 

 

Questão 03. Ao dizer que seus amigos estavam “com uma sede de anteontem”, o autor do texto quer dizer 

que seus amigos 

 

a) gostam de feijoada e caipirinha. 

b) não bebem água há dois dias. 

c) preferem tomar suco de frutas. 

d) querem beber muitas cervejas. 

 

Questão 04. Apenas um destes trechos retirados do texto cita ingredientes usados no preparo da feijoada. 

Qual é esse trecho? 

 

a) “E prepare as linguiças para o tira-gosto”. 

b) “Joga o paio, carne seca, / Toucinho no caldeirão”. 

c) “Mulher, você vai fritar / Um montão de torresmo pra acompanhar”. 

d) “Mulher, depois de salgar / Faça um bom refogado / Que é pra engrossar”. 

 

Questão 05. Apesar de estar no singular, uma palavra foi usada no texto para indicar “mais de um ser”. Que 

palavra é essa? 

 

a) Açúcar 

b) Batalhão 

c) Caldeirão  

d) Refogado  
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Questão 06. De acordo com o texto, o marido diz para a mulher “fazer um bom refogado”, porque ele deseja 

 

a) que a feijoada fique bem temperada. 

b) que o caldo da feijoada fique grosso. 

c) sentir que sua mulher sabe cozinhar. 

d) sentir o gosto de todos os temperos. 

 

INSTRUÇÃO: As questões 07 e 08  referem-se ao texto abaixo: 

Feijoada: 

 

(http://rafaelarinelli.files.wordpress.com/2009/10/convite-feijoada.jpg. Acesso: 11/10/2013. Adaptado.) 
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Questão 07. O objetivo desse texto é 

a) apresentar ingredientes de uma boa feijoada. 

b) convidar algumas pessoas para uma feijoada. 

c) divulgar o dia certo para se fazer uma feijoada. 

d) ensinar as pessoas a receita de uma feijoada. 

 

Questão 08. Os textos “Feijoada Completa” e “Feijoada” são semelhantes, porque 

a) marcam uma data específica para a feijoada acontecer.  

b) recomendam que as pessoas se preparem para o almoço. 

c) sugerem que deve haver caipirinha durante uma feijoada. 

d) têm o objetivo de convidar os amigos para uma feijoada. 

 

INSTRUÇÃO: As questões de 09 a 10  referem-se ao texto abaixo: 

A história da feijoada 

 

 A feijoada, um dos pratos mais famosos da culinária brasileira, se originou por meio dos costumes dos 

escravos africanos. O prato consiste na mistura de feijão preto, carne de porco, farofa, entre outros 

ingredientes. 

 Na época da escravidão, os senhores de escravos não comiam as partes menos nobres do porco, 

como orelhas, rabos ou pés, e davam tais partes aos seus escravos. 

 Como a alimentação dos mesmos era baseada apenas em cereais, como milho e feijão, resolveram 

pegar as partes do porco que eram rejeitadas e juntá-las com o feijão, cozinhando tudo em um mesmo 

recipiente, além de adicionar água, sal e pimentas diversas à mistura. Estava feita a primeira feijoada. 

(www.historiadetudo.com/feijoada.html. Acesso: 11/10/2013.) 

 

Questão 09. De acordo com o texto, a feijoada é um prato que surgiu porque 

 

a) algumas partes do porco eram rejeitadas pelos senhores de escravos. 

b) na época da escravidão, era comum o consumo das carnes do porco. 

c) os escravos estavam acostumados a se alimentar com milho e feijão. 

d) pimentas diversas, água e sal foram adicionados ao feijão com carne. 

 

Questão 10.  Qual destas palavras, retiradas do texto, tem a mesma quantidade de sílabas da palavra 

“feijoada”? 

 

a) Brasileira 

b) Costumes 

c) Escravos 

d) Recipiente 
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Questão 11. Releia este trecho do texto: “Como a alimentação dos mesmos era baseada apenas em 

cereais.” 

 O termo destacado significa que a alimentação baseada apenas em cereais era feita pelos 

 

a) escravos. 

b) patrões. 

c) porcos. 

d) senhores. 

 

Questão 12. Releia este trecho do texto: “...resolveram pegar as partes do porco que eram rejeitadas e juntá-

las com o feijão, cozinhando tudo em um mesmo recipiente.” A palavra destacada tem o mesmo sentido de 

 

a) caldeirão. 

b) cumbuca. 

c) frigideira. 

d) tabuleiro. 
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INSTRUÇÃO: As questões de 13 a 15  referem-se a este contracheque: 

 

(http://goo.gl/mPj0lu. Acesso: 12/10/2013. Adaptado.) 

 

Questão 13. O total que foi descontado nesse contracheque corresponde a  
 

a) R$ 247,50. 

b) R$ 363,00. 

c) R$ 610,50. 

d) R$ 2.689,50. 

 

Questão 14. O contracheque mostra que o “salário-base” de Lauro Albuquerque é de 
 

a) R$ 2.225,00. 

b) R$ 2.500,00. 

c) R$ 2.689,50. 

d) R$ 3.300,00. 

 

Questão 15. Quanto foi descontado de INSS desse contracheque? 
 

a) 7,5%. 

b) 11%. 

c) R$ 200,00. 

d) R$ 247,50. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Questão 16. Leia este fragmento de reportagem publicado em Março de 2013. 
 
“O desempenho da seleção brasileira é constantemente monitorado para que ela apresente bons resultados 
em todas as competições que disputa. 
Na última competição que a seleção brasileira disputou foram avaliados os jogadores convocados, a comissão 
organizadora da seleção (dirigentes, massagistas, médicos, preparadores físicos e de goleiros, etc.), bem 
como a comissão técnica (técnico titular, auxiliar técnico e consultores).” 
 

Disponível em: www.blogdofutebol.com.br2013/03/melhorestecnicosdobrasil.  Acesso em 09/10/2013. 

 
A responsabilidade da preparação técnica e tática da seleção, de acordo com a data da reportagem foi de 
 

a) Carlos Caetano Bledorn Verri (Dunga). 

b) Dorival Silvestre Júnior (Dorival Júnior). 

c) Luiz Antônio Venker Menezes (Mano Menezes). 

d) Luiz Felipe Scolari (Felipão). 

Questão 17.   
 
Ao longo dos anos nos acostumamos a ter sempre empregada doméstica no cuidado diário de nossas 

casas e filhos. 
 
“Uma parcela grande demais de mulheres (17% das que trabalham) se dedica ao serviço doméstico 
remunerado. Ele pode parecer precioso para quem conta com uma empregada eficiente e de confiança, mas 
produz pouco para a sociedade, não incentiva o estudo (também por causa das jornadas de trabalho 
imprevisíveis) e tolera a informalidade – não paga impostos nem forma poupança para a aposentadoria de 
quem trabalha”. 

Texto extraído da revista ÉPOCA, número 714, de 23 de janeiro de 2012. 

 
A PEC das “Empregadas Domésticas” tem um grande alcance social, pois 
 

a) exige que as Empregadas Domésticas tenham pelo menos o ensino fundamental completo. 
b) garante às Empregadas Domésticas um emprego seguro e definitivo, impedindo a sua demissão. 
c) oficializa e regulamenta a profissão de Empregada Doméstica. 
d) obriga que os empregadores apliquem cursos de aprimoramento da profissão. 

 
Questão 18. 
 
Os apagões de energia elétrica têm sido constantes na vida do povo brasileiro. O último apagão registrado no 
Nordeste atingiu 9 estados (Piauí, Paraíba, Alagoas, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Rio 
Grande no Norte). Essa falta inesperada de energia elétrica causa sérios transtornos, pois gera 
 

a) ambiente de paz e tranquilidade nas ruas das cidades. 
b) caos no trânsito, danos aos aparelhos eletrodomésticos e insegurança. 
c) economia individual nas contas de energia elétrica. 
d) melhor desempenho na movimentação das pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blogdofutebol.com.br2013/03/melhorestecnicosdobrasil.
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Questão 19. 
 
  “A força tarefa de combate à dengue, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), chegou 
em Itabirito, na região central de Minas Gerais, nesta quarta-feira, 08/02, para mobilizar a população sobre a 
necessidade de evitar a dengue. A SES, em parceria com o município, mobiliza os moradores para que 
ajudem a limpar a cidade dos focos de dengue e a cidade esteja preparada para receber os foliões durante o 
carnaval. 
Na quinta-feira e sexta-feira, a população terá acesso ao ‘Denguemóvel’ e ao ‘Dengômetro’, onde poderão tirar 
dúvidas sobre a doença e trocar os materiais que podem ser possíveis focos de dengue, por material escolar 
(uma lata de alumínio equivale a uma borracha, uma garrafa pet equivale a um lápis, e um pneu equivale a um 
caderno)”. 

 
Disponível em: http://saude.mg.gov.br/componente/gmg/story/3444-forca-tarefa-de-combate-a-dengue-mobiliza-itabirito-

sesmg. (adaptado).  Acesso em 15/10/2013. 

 
Questão 19.  Esse programa de mobilização da população contra a dengue trocou materiais reciclados por 
 

a) alimentos. 

b) dinheiro. 

c) material escolar. 

d) roupas. 

Questão 20. No século XVIII, aproximadamente entre 1706 e 1709, o Capitão-Mor Francisco Homem Del Rey 
e o piloto da Nau Nossa Senhora da Boa Viagem, Luiz de Figueiredo de Monterroyo, chegaram à região em 
busca de ouro e começaram a povoar o que hoje é a cidade de Itabirito. 
As terras do atual município são extremamente montanhosas, como exemplo, o pico de Itabirito com 1852 
metros de altitude. 
O primeiro nome da região foi Distrito Colonial de Vila Rica e, em 1752, mudou para Itabira do Campo. 
As atividades de mineração do ouro na Sede e em Acuruí continuaram ativas e influenciaram a economia 
regional até meados do século XIX, apesar dos sinais de esgotamento de boa parte das jazidas em Minas 
Gerais. 
Após a instalação dos trilhos da Estrada de Ferro Dom Pedro II, abriram-se empresas nos ramos da 
siderurgia. Em 1888 foi criada a Usina da Esperança que iniciou sua produção em 1891 e foi a pioneira do 
ramo siderúrgico na América Latina. 

Disponível em www.acei-itabirito.org.br/Historia de Itabirito.  Acesso em 15/10/2013. 

 
Atualmente o pico de Itabirito está sob posse da mineradora 
 

a)  Martins Lanna. 

b)  SM Minérios do Brasil. 

c)  Vale. 

d)  Vallourec. 

 
Questão 21.  “Os advogados dos réus do mensalão são frequentemente loquazes. Menos no que se refere 
aos honorários que estão recebendo - e a quem está, de fato, pagando-lhes. Embora rejeitem revelar os 
valores que embolsam, não têm o mesmo comedimento em falar sobre os vencimentos dos colegas. Esses 
mensaleiros estão pagando caro para não serem condenados”. 

Texto extraído da revista VEJA (adaptado), edição 2282 – ano 45 – no 33, 15 de agosto de 2012. 

 
Os réus envolvidos no julgamento conhecido como mensalão estão sendo acusados, principalmente, de 
 

a) articular um movimento para eleger o futuro presidente. 
b) aumentar os seus próprios salários e de seus assessores. 
c) empregar amigos e familiares no quadro administrativo do governo. 
d) comprar os parlamentares para que aprovem as questões de interesse do governo. 

 
  

http://saude.mg.gov.br/componente/gmg/story/3444-forca-tarefa-de-combate-a-dengue-mobiliza-itabirito-sesmg
http://saude.mg.gov.br/componente/gmg/story/3444-forca-tarefa-de-combate-a-dengue-mobiliza-itabirito-sesmg
http://www.acei-itabirito.org.br/Historia%20de%20Itabirito


 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 01/2013 

COZINHEIRO 
 

 
 

11 

Questão 22. 
 
”No Brasil, o lixo cresceu com a afluência da população para as grandes cidades. Segundo o último Censo, 
divulgado no final do ano passado, o índice do lixo recolhido pelas prefeituras passou de 77% em 2000 para 
93% em 2010. Um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe), divulgado em maio, revela que dos quase 62 milhões de toneladas de lixo geradas em 2011, mais 
de 23 milhões de toneladas seguiram para lixões e aterros”. 

Texto extraído da revista EPOCA (adaptado), no 738, 09 de julho de 2012. 

 
A deposição de lixo em lixões e aterros pode provocar a 
 

a) coleta, pelos garis, apenas de lixo seletivo. 
b) contaminação ambiental. 
c) demora do caminhão que recolhe o lixo. 
d) diminuição da chuva. 

 

Questão 23. 
 

O programa “Mais Médicos” foi criado pelo governo federal como uma vertente de uma série de medidas 
estruturantes para aprimorar a formação médica e diminuir a carência de profissionais médicos no país. 
Esse programa prevê também uma mudança na formação dos estudantes de Medicina de todo o país e vai 
aproximar ainda mais os novos médicos à realidade de saúde do país. A partir de 1º de janeiro de 2015, os 
alunos que ingressarem na graduação deverão atuar por um período de dois anos em unidades básicas e na 
urgência e emergência do SUS. 

http://portalsaude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarTexto/programamais (adaptado) Acesso em: 21/10/2013. 

 
O programa “Mais Médicos” foi criado pelo governo federal brasileiro com o objetivo de 
 

a) ajudar todos os médicos para que tenham acesso a um emprego digno. 
b) atender exclusivamente os funcionários públicos que não têm acesso ao atendimento médico. 
c) levar médicos para as regiões brasileiras carentes desse tipo de profissional. 
d) proporcionar aos brasileiros das grandes cidades um atendimento de acordo com suas necessidades. 

 

 
Questão 24. 
 
“A campanha presidencial de 2014 já começou. Há dez dias, a presidente do Brasil apareceu com um gibão de 
couro num palanque no Piauí. Na semana passada, ela ocupou uma cadeia de rádio e TV para anunciar uma 
redução na tarifa de luz de 18% para os consumidores residenciais e de até 32% para a indústria. 
A redução na tarifa de energia, que é uma das mais caras do mundo, pode ajudar a atenuar sérios problemas 
de competitividade – e, por isso, ela é muito bem-vinda”. 

Texto extraído da revista EPOCA, no 766, 20 de janeiro de 2013. 

 
Segundo o texto acima, a redução das tarifas de energia elétrica anunciada para a indústria e para as 
residências será, respectivamente, de 
 

a) 18% e 23%. 
b) 18% e 32%. 
c) 32% e 13%. 
d) 32% e 18%. 

 
 
 
 
 
 
 

http://portalsaude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarTexto/programamais
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Leia atentamente o texto a seguir, que se refere às questões 25, 26 e 27. 
 
“Em seu discurso, a presidente do Brasil celebrou o programa Bolsa Família por ter retirado mais de 22 
milhões de pessoas da miséria, desde 2011. Anunciou que mais 700 mil famílias deverão ser cadastradas até 
2014. Ela informou ainda que as famílias participantes passam a receber ao menos R$70 por mês por pessoa. 
Esse é, agora, o limite definidor de miséria ou pobreza extrema no Brasil. É um avanço que o governo 
finalmente tenha apresentado uma referência objetiva para esse tema. Mas R$70 por mês equivalem à 
referência mais baixa usada pelo Banco Mundial (US$ 1,25 por dia). Adequada aos países mais atrasados da 
América Latina, África e Ásia. Na definição do parâmetro, prevaleceu a mesma lógica que leva o governo a 
considerar como classe média toda família com renda por pessoa superior a R$ 291 mensais”. 

Texto extraído da revista EPOCA, no 770, 25 de fevereiro de 2013 (adaptado). 

 
Questão 25  O cargo de presidente do Brasil atualmente é exercido por 
 

a) Dilma Rousseff. 
b) Marina Silva. 
c) Marta Suplicy. 
d) Roseana Sarney. 

 
Questão 26  Os participantes do programa Bolsa Família passam a receber, por mês, a quantia de, ao menos, 
 

a) R$ 59 por mês. 
b) R$ 70 por mês. 
c) R$ 85 por mês. 
d) R$ 90 por mês. 

 

 
Questão 27 Bolsa Família é um programa de auxílio destinado às famílias que 
 

a) não podem pagar um plano particular de saúde. 
b) residem na região nordeste. 
c) têm baixa renda familiar. 
d) têm mais de 6 filhos. 

 

Questão 28 
  
A revista ÉPOCA listou 5 problemas do setor elétrico, cuja resolução depende menos das chuvas e mais de 
boa gestão. Um deles é: 
 
“Má gestão das obras – com a reforma do sistema elétrico, o governo federal passou a promover leilões para 
planejar, ano a ano, a quantidade de energia nova que seria oferecida. Foi um avanço. Mas muita coisa ainda 
ficou pelo caminho. Das 38 usinas térmicas leiloadas entre 2007 e 2009, que deveriam estar em operação, 
apenas 14 foram inauguradas. As demais empacaram por motivos que vão da falta de licença ambiental à 
desistência dos empreendedores que se apresentaram para tocar as obras, muitos deles aventureiros. No 
primeiro semestre do ano passado, a Aneel deu um ultimato aos empreendimentos atrasados”. 

Texto extraído da revista ÉPOCA, número 765, de 21 de janeiro de 2013. 

 
A Aneel é uma empresa do governo, e sua sigla significa 
 

a) Agência Nacional de Energia Elétrica. 
b) Agência Natural de Eletro-Eletrônicos. 
c) Agência Nominal de Encargos Energéticos. 
d) Associação Nacional Especial de Eletricidade. 
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Questão 29 
“A subsidiária brasileira da fabricante de material esportivo Adidas vai construir em Barueri, na região 
metropolitana de São Paulo, seu primeiro centro de inovação na América Latina. 
A unidade, que tem inauguração prevista para o terceiro trimestre, vai empregar 20 designers e pesquisadores 
e tem como objetivo criar linhas de produtos específicos para o gosto dos brasileiros. Na mira estão a Copa do 
Mundo e os Jogos Olímpicos”. 

Texto extraído da revista EXAME, edição 1017, ano 46 , No 10, 30/5/2012. 

 
No dia a dia, deve-se usar um calçado adequado de acordo com a atividade a ser executada. Para a prática 
da atividade de caminhada, é conveniente que se usem 
 

a) chuteiras. 
b) sapatos fechados. 
c) sandálias. 
d) tênis. 

 
 

Questão 30 
 
”As ações da rede de farmácias Profarma subiram 54% neste ano, a terceira maior alta da bolsa – o Ibovespa 
caiu 10%. A alta é explicada pela agressiva estratégia de expansão: só em janeiro e fevereiro, a empresa 
comprou três farmácias, e a expectativa é que novas aquisições ocorram nos próximos meses”. 

Texto extraído da revista EXAME, edição 1039 – ano 47 – no 7, 17 de abril de 2013. 

 
Há um programa no Brasil que possibilita que pessoas recebam, gratuitamente ou a preços baixos, remédios e 
medicamentos para o tratamento de saúde. Esse programa é chamado de 
 

a) Farmácia Bem Viver. 
b) Farmácia Gratuita. 
c) Farmácia Popular. 
d) Remédios para o povo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 01/2013 

COZINHEIRO 
 

 
 

14 

Utilize este Cartão-Resposta como rascunho. 

 

RESPOSTAS 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

 

 

Utilize o espaço abaixo como Rascunho. 

 

 

  


