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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE PADEIRO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 

 
Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-

sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 
Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-

RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-

nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-

tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 

Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-

phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 

LEVADOS EM CONTA. 
Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-

mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 

início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 
O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o cader-

no de questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da con-
clusão da prova por todos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1)Assinale a alternativa que possui a grafia 

correta da palavra: 

 

a) Curiozo. 

b) Nassimento. 

c) Engrassado. 

d) Fizioterapia. 

e) Explosão. 

 

2) Assinale a alternativa que possui a divi-

são silábica incorreta: 

 

a) car – ro - ça 

b) nas - ceu 

c) u – ru – gua - i 

d) ex – ce - ção 

e) ca – de – a - do 

 

3) Assinale a alternativa que possui a acen-

tuação ortográfica incorreta: 

 

a) Pólen. 

b) Vatapá. 

c) Piauí. 

d) Colméia. 

c) Bíceps.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta so-

mente palavras femininas: 

 

a) Blusa – calça - vestido 

b) Sapato – pulseira - brinco 

c) Colar – camiseta - anel 

d) Jaqueta – camisa – meia 

e) Sutiã – calcinha – aliança 

 

5) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação incorreta de um substantivo 

masculino para feminino: 

 

a) Conde – Condessa 

b) Zangão – abelha 

c) Patrão – patroa 

d) Guri – guria 

e) Mestre – Maestria 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta a 

transformação do substantivo singular para 

o plural de forma incorreta: 

 

a) Aldeão – aldeãos 

b) Álbum – álbuns 

c) Tórax – tórax  

d) Anzol – anzóis 

e) Febril – febris 

 

7) Todas são sinônimos de problema, exce-

to? 

 

a) Adversidade. 

b) Resolução. 

c) Empecilho. 

d) Complicação. 

e) Objeção. 

 

8) Todas são antônimas de ofender, exceto?  

 

a) Agradar. 

b) Satisfazer. 

c) Acatar. 

d) Desafrontar. 

e) Insultar. 

 

Texto para as questões 9 e 10 

 

E fez-lhe Levi um grande banquete em sua 

casa; e havia ali uma multidão de publica-

nos e outros que estavam com eles à mesa. 

E os escribas deles, e os fariseus, murmu-

ravam contra os seus discípulos, dizendo: 

Por que comeis e bebeis com publicanos e 

pecadores? 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não ne-

cessitam de médico os que estão sãos, mas, 

sim, os que estão enfermos; 

Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os 

pecadores, ao arrependimento. 

                                              Lucas 5:29-32 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/5/29-32
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9) No texto os termos “escriba deles” e “seus 

discípulos” referem-se a quem? 

 

a) Escriba dos publicanos e discípulos dos 

fariseus. 

b) Escriba de Jesus e discípulos dos publi-

canos. 

c) Escriba dos fariseus e discípulos de Je-

sus. 

d) Escriba dos publicanos e discípulos de 

Jesus. 

e) Escriba de Jesus e discípulos dos fari-

seus. 

 

10) Qual a interpretação correta da resposta 

de Jesus a pergunta feita pelos fariseus: 

“Por que comeis e bebeis com publicanos e 

pecadores?”  

 

a) Que Jesus não entendeu a pergunta dos 

fariseus e por isso desconversou falando de 

outro assunto. 

b) Jesus comparou os fariseus como saldá-

veis e os publicanos como enfermos. 

c) Jesus era médico e queria ajudar os pu-

blicanos com suas enfermidades. 

d) Jesus estava pedindo a ajuda dos fari-

seus para curar os enfermos. 

e) Jesus faz uma analogia da sua pessoa 

com um médico e dos pecadores com enfer-

mos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) A República Velha marcou o fim de qual 

período político? 

 

a) Ditadura militar. 

b) Monarquia. 

c) República Velha. 

d) Parlamentarismo. 

e) Escravidão. 

 

12) O que foi a revolução de 1930? 

 

a) Movimento de proclamação da república 

do Brasil liderado por Júlio Prestes. 

b) Movimento de rebeldes sulista que queri-

am a independência do dos estados sul e 

formação de um novo país. 

c) Movimento que colocou fim a política da 

República Velha por meio de um golpe de 

Estado com a ascensão de Getúlio Vargas 

como Presidente do Brasil. 

d) Júlio Prestes liderou o movimento deno-

minado Revolução de 1930 que fracassou 

com a ascensão de Getúlio Vargas à Presi-

dências do Brasil. 

e) Nenhuma das alternativas 

 

13) O golpe militar de 1964 foi o ápice de 

diversas oposições de grupos conservadores 

aos planos e intenções de João Goulart de 

implantar diversas reformas de base duran-

te o período de seu governo de 1961 a 1964. 

Considere os itens a seguir e julgue-os: 

 

I. As classes conservadoras como os empre-

sários, banqueiros, Igreja Católica, militares 

e classe média foram os principais oposito-

res do governo de João Goulart. 

II. O estilo populista e de esquerda gerou 

preocupação inclusive nos EUA, que junto 

com as classes conservadoras brasileiras 

temiam um golpe comunista. 

III. O clima de crise política e as tensões so-

ciais aumentavam a cada dia. Para evitar 

uma guerra civil, Jango deixa o país refugi-

ando-se na Argentina. Os militares tomam o 

poder. Em 9 de abril, é decretado o Ato Ins-

titucional Número 1 (AI-1). 

 

Estão corretos os itens: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I. 

e) I, II e III. 
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14) Qual foi o presidente que assumiu a 

Presidência do Brasil após o impeachment 

do Fernando Collor? 

 

a) José Sarney. 

b) Fernando Henrique Cardoso. 

c) Tancredo Neves. 

d) Itamar Franco. 

e) Enéias Carneiro. 

 

15) Ontem, 22 de abril de 2017, o Brasil 

comemorou 517 anos da chegada oficial dos 

portugueses ao Brasil, porém o dia 22 de 

abril não faz parte do calendário de feriados, 

apesar de ser uma data importantíssima. Já 

o dia 7 de setembro, outra data histórica 

para o Brasil faz parte do calendário nacio-

nal de feriados. Qual foi a circunstância que 

tornou essa data, 7 de setembro, importan-

te? 

 

a) Nascimento de Jesus Cristo. 

b) O retorno de Pedro Alvares Cabral para 

Portugal. 

c) Enforcamento de Tiradentes. 

d) A chegada da família Real para o Brasil. 

e) O grito de D. Pedro I nas margens do Rio 

Ipiranga. 

 

16) A Operação _______________, deflagrada 

em março de 2014, investiga um grande 

esquema de desvio e lavagem de dinheiro, 

envolvendo a Petrobras, grandes empreitei-

ras do país e políticos. Aponte a alternativa 

que completa a frase corretamente: 

a) Sevandija 

b) Lava Jato 

c) Mensalão 

d) Zelotes 

e) Calicute 

 

17) O Brasil tem vivido umas das suas prin-

cipais crises econômicas dos últimos 20 

anos. Assinale a alternativa que não repre-

senta uma consequência dessa crise. 

 

a) Aumento do desemprego 

b) Aumento da inflação 

c) Aumento do PIB 

d) Aumento de impostos 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

18) A partir da cana-de-açúcar é possível 

produzir dois tipos de combustíveis renová-

veis, são eles: 

 

a) Etanol e gasolina. 

b) Biodiesel e etanol. 

c) Etanol e biomassa. 

d) Gasolina e biomassa. 

e) Biomassa e biodiesel.  

 

19) O Rio Pardo é muito importante para o 

município de Viradouro, tanto para sua his-

tória como para sua economia. Assinale a 

alternativa que representa a foz desse rio. 

 

a) Rio Mogi-Guaçu. 

b) Rio Grande. 

c) Rio Mogi-Mirim. 

d) Rio Paraná. 

e) Rio Tietê. 

 

20) Qual é o gentílico de Viradouro? 

 

a) Viradourense 

b) Viradourano 

c) Viradouriano 

d) Virado 

e) Viradourino 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) Qual dos ingredientes abaixo não é utili-

zado no preparo do Pão Francês? 

 

a) Farinha de trigo. 

b) Fermento biológico. 
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c) Sal. 

d) Açúcar. 

e) Ovo. 

 

22) Qual dos ingredientes abaixo não é utili-

zado no preparo do Pão de Queijo? 

 

a) Polvilho. 

b) Ovo. 

c) Queijo. 

d) Açúcar. 

e) Leite. 

 

23) Qual dos ingredientes abaixo não é utili-

zado no preparo da Rosquinha de Nata? 

 

a) Farinha de trigo. 

b) Água. 

c) Margarina. 

d) Ovos. 

e) Açúcar. 

 

24) Qual dos ingredientes abaixo não é utili-

zado no preparo de Pudim de Leite Conden-

sado? 

 

a) Margarina. 

b) Ovos. 

c) Leite condensado. 

d) Açúcar. 

e) Leite. 

 

25) A farinha é a matéria-prima fundamen-

tal da panificação, podendo ser feita por 

meio de cereais moídos e por vegetais ricos 

em amido. Assinale a alternativa que repre-

senta o tipo de farinha que não é feita por 

cereais. 

 

a) Farinha de milho. 

b) Farinha de aveia. 

c) Farinha de mandioca. 

d) Farinha de centeio. 

e) Farinha de arroz. 

 

26) Os principais efeitos dos emulsificantes 

em panificação são: 

 

I – Reduzir o tempo de mistura dos ingredi-

entes. 

II – Ampliar duração do produto panificado. 

III – Propiciar maior elasticidade ao glúten, 

reforçando-o e resultando em pães mais vo-

lumosos e leves. 

IV – Realçar o sabor dos ingredientes. 

 

Quais afirmativas estão corretas? 

 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I, II e III. 

d) I, II e IV 

e) I, II, III e IV. 

 

27) Aditivos usados apenas em pães emba-

lados com o objetivo de inibir o crescimento 

de microrganismos: 

 

a) Oxidantes. 

b) Branqueadores. 

c) Acidulantes. 

d) Conservantes. 

e) Protetores. 

 

28) A gordura é um importante ingrediente 

na panificação, contribuindo para a conser-

vação, maciez e umidade dos pães. Assinale 

a alternativa que não representa um ingre-

diente considerado gordura. 

 

a) Margarina. 

b) Manteiga. 

c) Azeite. 

d) Banha. 

e) Requeijão. 

 

29) Produto obtido de culturas puras de le-

veduras (Saccharomyces cerevisiae) por pro-

cedimento tecnológico adequado e emprega-

do para dar sabor próprio e aumentar o vo-
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lume e a porosidade dos produtos fornea-

dos: 

 

a) Fermento químico. 

b) Fermento biológico. 

c) Fermento natural. 

d) Fermento em pó. 

e) Fermento puro. 

 

30) O processo de produção do pão possui 

diversas etapas preparatórios até se trans-

formar naquele produto quentinho, macio e 

gostoso. Como é conhecida a etapa em que é 

misturado os ingredientes até ficarem ho-

mogêneos possibilitando o desenvolvimento 

do glúten? 

 

a) Cocção. 

b) Descanso. 

c) Sova. 

d) Modelagem. 

e) Fermentação. 

 

31) Qual o nome do equipamento destinado 

para misturar os ingredientes e para fazer a 

massa. 

 

a) Misturador. 

b) Batedeira. 

c) Modeladora. 

d) Masseira. 

e) Assadeiras. 

 

32) Qual o nome do equipamento destinado 

para dividir a massa em porções menores? 

 

a) Divisora de coluna. 

b) Faca. 

c) Fôrmas. 

d) Esteira. 

e) Fatiadora. 

 

33) Para evitar a contaminação dos alimen-

tos é necessário tomar alguns cuidados no 

ambiente de produção dos produtos de pa-

nificação. Assinale a alternativa incorreta 

com relação a esses cuidados: 

 

a) O local de trabalho deve ser limpo e orga-

nizado. 

b) Faça a limpeza sempre que necessário e 

ao final das atividades de trabalho. 

c) Para impedir a entrada e o abrigo de inse-

tos e outros animais, as janelas devem pos-

suir telas e devem ser retirados os objetos 

sem utilidade das áreas de trabalho. 

d) O local de trabalho deve ser escuro e ven-

tilado, para não chamar a atenção dos inse-

tos. 

e) As lâmpadas devem estar protegidas con-

tra quebras. 

 

34) A água é utilizada na preparação da 

maioria dos produtos de panificação, além 

de ser fundamental para a higienização das 

mãos, utensílios de cozinha e equipamentos. 

Assinale a alternativa incorreta com relação 

aos cuidados com a utilização, consumo e 

armazenagem desse recurso. 

 

a) Os estabelecimentos devem ser abasteci-

dos com água corrente tratada (proveniente 

do abastecimento público) ou de sistema 

alternativo, como poços artesianos. 

b) Use somente água potável para o preparo 

dos alimentos e do gelo. 

c) A caixa d’água deve estar conservada, 

tampada, sem rachaduras, vazamentos, in-

filtrações e descascamentos. 

d) A caixa d’água deve ser lavada e desinfe-

tada (higienizada) no mínimo a cada 6 me-

ses. 

e) A água proveniente de sistemas de capta-

ção da água da chuva pode ser utilizada 

para lavar louças e equipamentos, porém 

não podem ser utilizadas para preparação 

dos alimentos. 

 

35) Durante a preparação dos alimentos 

também é gerado uma grande quantidade de 
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resíduos que devem ser descartados e ma-

nuseados adequadamente para evitar a con-

taminação do ambiente e dos alimentos. 

Assinale a alternativa incorreta com relação 

ao descarte adequado de lixo: 

 

a) Os restos de alimentos devem ser arma-

zenados e congelados. 

b) A cozinha deve ter lixeiras de fácil limpe-

za, com tampa e pedal. 

c) Retire sempre o lixo para fora da área de 

preparo de alimentos em sacos bem fecha-

dos 

d) Após o manuseio do lixo, deve-se lavar as 

mãos. 

e) O lixo orgânico deve ser descartado sepa-

radamente do reciclável. 

 

36) As pessoas que manipulam alimentos 

devem tomar alguns cuidados para evitar 

contaminação dos alimentos, são eles: 

 

I – Tomar banho diariamente. 

II – Usar cabelos presos e cobertos com re-

des ou toucas. 

III – O uniforme deve ser usado apenas na 

área de preparo dos alimentos. 

IV – O uniforme deve ser trocado semanal-

mente. 

V – O uso de adornos deve ser evitado (brin-

co, pulseira, colares, aliança, relógio e ma-

quiagem) 

 

Quais das afirmativas estão corretas? 

 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) I, II, III e IV. 

d) I, II, III e V. 

e) Todas. 

 

37) Os ingredientes que não forem utilizados 

totalmente devem ser armazenados em reci-

pientes limpos e identificados com: 

 

I - nome do produto. 

II - data da retirada da embalagem original. 

III - prazo de validade após a abertura. 

IV – temperatura do alimento. 

 

Quais afirmativas estão corretas? 

 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I, II e III. 

d) I, II e IV 

e) I, II, III e IV. 

 

38) Após o preparo de um alimento quente 

qual a temperatura ideal de conservação? 

 

a) Abaixo de 25ºC. 

b) Acima de 25º e abaixo de 40ºC. 

c) Acima de 40ºC e abaixo de 60ºC. 

d) Acima de 50ºC e abaixo de 60ºC. 

e) Acima de 60ºC. 

 

39) Após o prepara de um alimento frio qual 

a temperatura ideal de conservação? 

 

a) Abaixo de 0ºC e acima de -5ºC. 

b) Abaixo de 5º e acima de 0ºC. 

c) Abaixo de 5ºC. 

d) Abaixo de 10ºC e acima 5ºC. 

e) Abaixo de 15ºC. 

 

40) A ilustração abaixo representa qual ins-

trumento utilizado na cozinha? 
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a) Cortador. 

b) Termômetro. 

c) Espremedor. 

d) Misturador. 

e) Mixer. 
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