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PORTUGUÊS 

 

Texto 01 (questões de 01 a 03) 

 

Saldo da Copa 
 

Não só de bola viveu o Mundial do Brasil. Gente, cores, festa, risos, lágrimas compuseram o cenário. Palavras 

também. Ao lado da redonda, a língua foi grande vedete. Olhos e ouvidos mantiveram-se atentos a grafias e 

pronúncias. Houve carinhos e pancadas – como os deixados pela Seleção verde-amarela. As carícias ganharam de 

goleada. Mas sete faltas doeram como os chutes alemães. 
Texto extraído do Diário de Pernambuco. 13 de julho de 2014. 

 

01. Ao se ler o texto, conclui-se que 
 
A) a Copa só visou à bola, deixando tudo de lado. 

B) a Copa visou, além da bola, a outros elementos importantes, como as palavras. 

C) não foram dadas as devidas atenções à pronúncia e grafia das palavras. 

D) o sentimento de carinho foi expresso por todas as seleções. 

E) carinhos e gols marcaram a seleção verde-amarela. 

 

02. A expressão “Ao lado da redonda” significa estar 
 
A) próximo a uma pessoa obesa. 

B) perto de alguém que joga bola.  D) no mesmo nível de valor que a bola. 

C) ao lado de uma lata de cerveja. E) distante da bola. 

 

03. Em qual das passagens abaixo, está registrada uma comparação realizada pelo autor do texto? 
 
A) “Gente, cores, festa, risos, lágrimas compuseram o cenário.” 

B) “Mas sete faltas doeram como os chutes alemães.” 

C) “Não só de bola viveu o Mundial do Brasil.” 

D) “Olhos e ouvidos mantiveram-se atentos a grafias e pronúncias.” 

E) “As carícias ganharam de goleada.” 

 

Texto 02 (questões 04 e 05) 

 
Disponível em: www.facebook.com 

04. O autor do texto acima 
 
A) lista alguns modos de como se alcançar a felicidade. 

B) afirma que a felicidade se conquista por meio de coisas de valores elevados. 

C) critica a atitude daqueles que não se utilizam da simplicidade. 

D) declara que a felicidade se consquista com muito dinheiro, sorte, tempo e belas paisagens. 

E) sugere que a felicidade se conquista de modo individual. 

 

05. No fragmento “Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro”, o autor 

realizou uma 

 

A) enumeração. B) comparação. C) divisão. D) multiplicação. E) explicação. 
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Texto 03 (questões 06 e 07) 

 
 

06. Analisando-se o texto 03, qual alternativa abaixo apresenta sequência de palavras divididas de acordo com as 

normas gramaticais? 

 

A) coi-sas / di-nhei-ro / dig-ni-da-de / a-mi-za-de 

B) co-i-sas / a-mor / fe-li-ci-da-de / dig-ni-da-de D) di-nhe-i-ro / a-mi-za-de / coi-sas / fe-li-ci-da-de 

C) di-gni-da-de / com-pra / so-nhos / a-mor E) de-se-jos / ami-za-de / di-nhei-ro / a-mor 

 

07. Analisando-se o texto 03, observa-se que os termos “amor”, “felicidade” e “amizade” expressam 

 

A) sentimentos. B) ações. C) qualidades. D) atitudes. E) princípios. 

 

Texto 04 (questões 08 e 09) 

 

 
 Disponível em: facebook.com 

 

08. Ao analisarmos o texto, percebemos que as palavras “orgânico”, “plástico” e “recém-nascido” recebem acento. 

Sobre esse fato, analise os itens abaixo: 
 

I. Todas são acentuadas porque a tonicidade recai na penúltima sílaba. 

II. Todas obedecem a uma mesma norma gramatical, ou seja, são acentuadas porque sua tonicidade recai na 

antepenúltima sílaba, exceto recém-nascido. 

III. O termo “recém” recebe acento por ser oxítono terminado em EM. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III. B) II e III, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) II, apenas. 
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09. Há, no texto, uma imagem que nos leva a uma reflexão sobre o valor da vida humana. Que afirmativa abaixo 

representa essa reflexão? 
 
A) O homem tem que ser responsável pelos seus atos, evitando, assim, consequências que comprometem a vida do próximo. 

B) O homem age de acordo com a sua emoção, impedindo-o de gerar problemas que repercutem na vida do próximo. 

C) Todo lixo deve ser reciclado, evitando desperdícios e proporcionando uma aprendizagem eficaz. 

D) A reciclagem do lixo é uma prática existente, apenas, em cidades brasileiras. 

E) No lixo, devem-se colocar, apenas, coisas que não se reutilizam. 

 

Texto 05 (questão 10) 

 
Disponível em: www.facebook.com 

 

10. Analisando o texto 05, notamos a palavra “pessoas” grafada com dois SS. Assim se grafam também 

 

A) gesso e lissonja. 

B) assombro e bissar.  D) agressivo e excessivo. 

C) profissional e arrassar. E) admissão e cobissa. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. José caminha 6.000m por dia. Como ele anda em uma velocidade de 4 km/h, em quanto tempo, completa a jornada? 

 

A) 1 hora e 20 minutos 

B) 1 hora e 30 minutos D) 1 hora, 20 minutos e 30 segundos 

C) 1 hora e 40 minutos E) 1 hora, 30 minutos e 30 segundos 

 

12. A soma do maior número inteiro com 4 algarismos distintos e o maior número inteiro com 3 algarismos distintos é 

um número múltiplo de 

 

A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 7. 

 

13. Em um mutirão para digitação dos documentos pendentes, Lalá digitou a metade dos documentos, e Lelé, a metade 

da quantidade que Lalá digitou. Lili vai completar a digitação. O percentual que Lili irá digitar é 

 

A) 10%. B) 15%. C) 20%. D) 25%. E) 30%. 

 

14. Considerando o alfabeto com 26 letras, assinale a alternativa cuja letra substitui o ponto de interrogação e completa 

CORRETAMENTE a sequência B  A  C  B  D  C  E  D  F  E  ? 

 

A) D B) E C) F D) G E) H 

 

15. Observe as equações abaixo. Substituindo-se os símbolos ▼ e ▲ por operações, o valor que substitui o símbolo ◄ se 

encontra na alternativa 

 

2 ▼ 3 ▲ 5 = 3 

3 ▼ 4 ▲ 6 = 75 

4 ▼ 5 ▲ 7 = ◄ 

 

A) 140 B) 225 C) 517 D) 753 E) 1017 

http://www.facebook.com/
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16. Em um prédio comercial, para execução do plano de eletricidade das salas, foram adquiridos rolos de um 

determinado tipo de fio que mede 0,32 km cada rolo. Para cada sala comercial, são necessários 125 cm do referido 

fio. Quantas salas serão contempladas com um rolo de fio? 

 

A) 320 B) 256 C) 200 D) 56 E) 40 

 

17. De um grupo de 42 visitantes em um museu, 35 compraram pinturas, 20, esculturas, e 5 não compraram nem 

pintura nem escultura. Quantos compraram, apenas, pinturas? 

 

A) 2 B) 7 C) 15 D) 17 E) 30 

 

18. Eliane possui 7 malas distintas. De quantas formas, ela pode escolher 3 malas para uma viagem? 

 

A) 35 B) 21 C) 10 D) 6 E) 3 

 

19. Uma urna contém 3 bolas brancas e 3 bolas vermelhas. Retirando-se uma única bola dessa urna, qual a 

probabilidade de ela ser vermelha? 

 

A) 1 B) 1/2 C) 1/3 D) 1/4 E) 1/6 

 

20. Em uma pista circular, dois Karts partem ao mesmo tempo. O primeiro realiza uma volta em 60 segundos, e o 

segundo, em 90. Após quanto tempo, os dois karts passarão juntos no ponto de partida? 

 

A) 1 minuto 

B) 1 minuto e 30 segundos  D) 2 minutos e 30 segundos 

C) 2 minutos E) 3 minutos 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Considerando as atividades desenvolvidas em uma cozinha, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Gêneros secos, como açúcar, farinha e feijão, devem ser armazenados em armários embaixo do balcão da pia. 

B) Talheres devem ser guardados em caixas apropriadas ou dentro de gavetas com divisões para cada tipo de talher. 

C) Batata doce, inhame e macaxeira devem ser conservados na geladeira. 

D) Material de limpeza deve ser guardado na despensa junto com alimentos não perecíveis. 

E) Louças, cristais e bandejas devem ser guardados na despensa junto com alimentos perecíveis. 

 

22. Qual das alternativas abaixo NÃO É UMA REGRA que deve ser observada em uma cozinha? 

 

A) Lavar as mãos com água e sabão, antes de iniciar qualquer tarefa. 

B) Planejar o trabalho cuidadosamente. 

C) Escolher panelas com capacidade de acordo com a receita que será preparada. 

D) Carregar alimentos nas mãos para facilitar o transporte, mesmo transportando grandes quantidades. 

E) Medir primeiro os ingredientes secos, quando for preparar uma receita.  

 

23. Qual dos termos abaixo, habitualmente usados pelos cozinheiros, NÃO está correto? 

 

A) À milanesa: alimentos revestidos de uma mistura de ovos e farinha de pão ou rosca, antes de fritar. 

B) Escaldar: colocar um caldo de carne e tempero. 

C) Assar na panela: passar o alimento em gordura quente, abafar a panela com tampa e acrescentar, aos poucos, água, até obter 

a cocção. 

D) Guisado: refogado de carne cozida, simples ou com verduras. 

E) Untar: passar gordura.  

 

24. Em uma receita em que é necessário separar um sólido de um líquido, NÃO deve ser usada a seguinte operação: 

 

A) espremer. 

B) coar. 

C) filtrar. 

D) escorrer. 

E) descascar. 
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25. Antes do preparo de um alimento, deve ser verificado se ele está em perfeito estado de uso. Um alimento deve ser 

descartado, quando apresentar 

 

A) boa textura. 

B) cheiro característico.  D) sabor característico. 

C) cor insatisfatória. E) tamanho adequado. 

 

26. A limpeza dos utensílios utilizados em uma cozinha deve obedecer à seguinte sequência: 

 

A) retirada dos resíduos, pré-lavagem, lavagem, enxágue, sanitização, enxágue final 

B) retirada dos resíduos, pré-lavagem, sanitização, enxágue. 

C) sanitização, pré-lavagem, lavagem, enxágue. 

D) retirada dos resíduos, lavagem, sanitização. 

E) retirada dos resíduos, pré-lavagem, lavagem, enxágue, sanitização. 

 

27. Qual das atitudes abaixo NÃO é proibida para os manipuladores de alimentos no ambiente de trabalho?  

 

A) Fumar. 

B) Tocar as partes do corpo, como nariz, boca e cabelo. 

C) Falar, assobiar e cantar. 

D) Usar adornos e maquiagem. 

E) Deixar artigos de uso pessoal e roupas usadas na via pública, fora do ambiente de manipulação.  

 

28. Qual das afirmativas está INCORRETA sobre o uso das luvas pelos manipuladores de alimentos?  

 

A) Não se deve tocar em alimentos crus e cozidos com a mesma luva. 

B) O uso de luvas dispensa higienização das mãos. 

C) A pessoa que está preparando os alimentos deve tirar as luvas ao sair da cozinha. 

D) As luvas devem ser trocadas, sempre que se reiniciar um trabalho. 

E) As luvas são usadas, para se evitar a contaminação de alimentos. 

 

29. Considere os grupos de alimentos e seu valor nutricional e assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o 

alimento e o nutriente do qual esse alimento é fonte. 

 

A) Leite – Cálcio 

B) Feijão – Gordura  

C) Laranja – Proteína 

D) Peixe – Açúcar 

E) Arroz - Proteína    

 

30. Preparando uma refeição para um escolar, é importante fornecer os nutrientes de que ele precisa e também formar 

bons hábitos alimentares. Qual das alternativas abaixo é um lanche mais recomendado para esse grupo etário? 

 

A) Batata frita, refrigerante e salgadinho. 

B) Suco de laranja e sanduíche de queijo,  

C) Coxinha de galinha frita e refrigerante. 

D) Suco de uva e salgadinhos. 

E) Cachorro quente e refrigerante.  

 

31. Qual a forma CORRETA de descongelar um pedaço de lombo bovino de 3kg? 

 

A) Deixando-o sobre o balcão de um dia para o outro. 

B) Colocando-o na água corrente. 

C) Deixando-o na geladeira, até o descongelamento completo. 

D) Colocando-o em uma bacia com água à temperatura ambiente. 

E) Colocando-o em água morna. 

 

32. O pré-preparo são etapas que antecedem o preparo de um alimento. Marque a alternativa que contém um processo 

que NÃO se caracteriza como pré-preparo. 

 

A) Moer  

B) Descascar D) Picar 

C) Fatiar  E) Fritar 
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33. Ao preparar refeições para uma criança de 7 anos, deve ser levada em consideração a formação de hábitos 

alimentares. Assinale a alternativa INCORRETA sobre alimentação da criança. 
 

A) Frutas e legumes devem ser consumidos com bastante regularidade, cerca de 4 ou 5 vezes ao dia. 

B) A utilização de frutas em pudins, bolos ou outros doces e sobremesas. 

C) Frutas e legumes enlatados e sucos industrializados são tão nutritivos quanto os frescos.  

D) Os legumes podem ser comidos crus ou cozinhados (se cozinhados, não deve exagerar no tempo da confecção, de modo a 

manter o máximo de vitaminas e outros nutrientes). 

E) Se a criança não gosta de legumes, ainda não tem o hábito de consumi-los, deve-se tentar disfarçá-los em sopas e outras 

preparações.  

 

34. Assinale a alternativa que apresenta, apenas, alimentos do grupo dos construtores. 
 
A) Beterraba, feijão e peixe. 

B) Ovos, leite e carne.  D) Leite, laranja e farinha. 

C) Macarrão, batata e ovo. E) Ovo, arroz e batata. 

 

35. São alimentos não perecíveis: 
 
A) Açúcar, óleo e arroz cru. 

B) Ovo, carne e leite.  D) Maçã, mamão e leite. 

C) Pão, leite e ovo. E) Carne, farinha e açúcar. 

 

36. Sobre o uso dos uniformes, assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) Manter os uniformes limpos e bem passados. 

B) Conservar o vestuário em bom estado, sem rasgos, partes descosturadas ou furos. 

C) Utilizar panos ou sacos plásticos para proteção do uniforme  

D) Evitar a possibilidade de objetos caírem no produto e, por isso, não é permitido carregar no uniforme canetas, lápis, pinças, 

presilhas etc., especialmente da cintura para cima.   

E) Impedir que os funcionários uniformizados se sentem ou se deitem no chão, em sacarias ou outros locais impróprios. 

 

37. Para medir um volume de leite de coco que será utilizado em um molho, a forma CORRETA é em 

 

A) quilogramas. B) mililitros. C) centímetros. D) metros. E) polegadas. 

 

38. Considerando uma refeição para criança de 7 anos de idade, qual das abaixo listadas é a preparação de batata 

menos indicada? 

 

A) Cozida com um mínimo de água e cheiro verde 

B) Cozida no vapor D) Frita em óleo 

C) Assada no forno com manteiga E) Cozida e dourada na manteiga  

 

39. Qual a maneira CORRETA de se provar um alimento durante o cozimento? 

 

A) Colocar um pouco de alimento no dorso da mão. 

B) Colocar um pouco de alimento na palma da mão. 

C) Mergulhar a ponta do dedo na panela. 

D) Colocar um pouco de alimento em um prato e provar com uma colher. 

E) Lamber o alimento em uma colher de pau. 

 

40. Qual o tipo de calçado apropriado para o ambiente de trabalho de uma cozinha? 

 

A) Bota 

B) Salto alto  D) Sandália 

C) Tamanco de madeira E) Tênis de tecido  

 

 
 
 
 
 
 
 



COZINHEIRO(A) 

 

8 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez) 

de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 

 
 
  

 

 


