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Concurso Público 

PINTO BANDEIRA/RS 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Raciocínio Lógico 
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
10 
20 

Total de questões 50 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato 
da entrega do material na mesa do fiscal. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Por que os cofres têm formato de porquinho? 
 

Ninguém sabe ao certo. A hipótese mais difundida 
é a que segue abaixo. 

Do século 15 em diante, no norte do Reino Unido 
e na Escócia, utensílios de cozinha de pessoas mais 
pobres passaram a ser fabricados com __________, e pig 
era um termo genérico utilizado para se referir a esses 
objetos. 

Esse pig provavelmente não tinha nada a ver com 
o animal pig – que é “porco” em inglês. Alguns 
historiadores apostam que ele deriva da palavra piggin – 
que normalmente é usada para se referir a um baldinho de 
madeira com alça, mas também podia se aplicar a um 
recipiente similar feito de cerâmica. 

Os escoceses chamavam os primeiros cofrinhos 
de pirly pigs, e pirly aqui é um verbo com o sentido de 
“inserir”. Ou seja: peça de cerâmica feita para inserir 
moedas. 

O pulo do gato é que os _____________ 
começaram a moldar os cofrinhos de cerâmica em forma 
de porco por causa do trocadilho com o nome que se dava 
a todas as peças de cerâmica – simples assim. 

https://super.abril.com.br... - adaptado. 
 

1) Considerando-se as regras ortográficas, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) argila - artezãos 
b) arjila - artezãos 
c) arjila - artesãos 
d) argila - artesãos 
 

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Todos os baldinhos de cerâmica do século 15 eram 

chamados de pig, pois tinham o formato de um porco.  
(---) Normalmente a palavra piggin é usada para se referir 

a um baldinho de madeira com alça.  
 
a) E - C. 
b) C - C. 
c) E - E. 
d) C - E. 
 

3) Segundo seu sentido no texto, a palavra “difundida” 
(primeiro parágrafo) encontra um sinônimo em: 
 
a) Comprovada. 
b) Disseminada. 
c) Sensata. 
d) Correta. 
 

4) São palavras dissílabas: 
 
I. Referir. 
II. Aplicar. 
III. Unido. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I.  
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

5) Assinalar a alternativa que apresenta um adjetivo: 
 
a) Genérico (segundo parágrafo). 
b) Baldinho (terceiro parágrafo). 
c) Causa (último parágrafo). 
d) Inserir (quarto parágrafo). 
 

6) Considerando-se a divisão silábica, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Hipó-te-se. 
b) Usa-do. 
c) A-bai-xo. 
d) Obje-to. 
 

7) Quanto à pontuação, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Quando você, vem? 
(---) Meu pai fazia a mala, e minha mãe ajudava as 

crianças.  
 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
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8) Assinalar a alternativa que relaciona CORRETAMENTE 
singular e plural: 
 
a) Pires - pireses. 
b) Lençol - lençóis. 
c) Cor - cors. 
d) Pão - pãos. 
 

9) Em relação à flexão de gênero dos substantivos, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A palavra “freguês” é flexionada como “freguesa”. 
(---) Um feminino de “parente” é “parenta”. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

10) Assinalar a alternativa em que o verbo sublinhado está 
no subjuntivo: 
 
a) Queria mais tempo com você. 
b) Espero que você chegue amanhã mais cedo. 
c) Suponhamos que ele compre todas essas maças. 
d) Sentei e comi. 
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

11) Sobre a navegação na internet, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Os acessos a sites de pesquisa e de notícias são 
geralmente realizados pelo protocolo HTTP, onde as 
informações trafegam com o uso de criptografia (1ª parte). 
O protocolo HTTP não garante que os dados não possam 
ser interceptados (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

12) Considerando-se a navegação no Google Chrome, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

 
(---) Indica que as informações enviadas ao site ou 

recebidas dele são particulares. 
(---) Indica que o site não é seguro ou que é perigoso. 
(---) Indica que o site não está usando uma conexão 

particular. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

13) Considerando-se o Word 2010, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Para eliminar todos os estilos, efeitos de texto e 
formatações de fonte em um documento, deve-se 
selecionar o texto onde desejar limpar a formatação e, 
após, clicar em Limpar Formatação na guia Página Inicial 
no grupo Fonte (1ª parte). O comando Limpar Formatação 
não remove o realce do texto (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

14) Considerando-se o Excel 2010, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Célula mesclada é uma única célula criada pela 

combinação de duas ou mais células selecionadas. 
II. Uma vez mescladas, as células não podem ser 

separadas novamente. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

15) Sobre redes, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Tecnologia popularmente conhecida como ___________ 
consiste em jogar um sinal de rede numa determinada 
área para que assinantes com modems adequados 
captem o sinal e acessem a Internet sem usar um fio 
sequer. Todos os laptops fabricados a partir de 2003 já 
vêm preparados para este tipo de acesso. Os pontos que 
disponibilizam o sinal são chamados Hotspots e podem 
ser públicos ou privados. 
 
a) HTML 
b) USB 
c) Bluetooth 
d) Wi-Fi  



 
 
 

3  www.objetivas.com.br 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16) Considerando-se o conjunto dos números naturais, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Possui um maior elemento. 
II. Possui um menor elemento. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

 

 

17) Uma confeitaria produz 40 bolos por dia. Durante os 
períodos festivos, a confeitaria aumenta a produção de 
modo que passam a produzir 35% a mais do que os 
períodos normais. Sendo assim, quantos bolos essa 
confeitaria produz por dia nos períodos festivos? 
 
a) 75 
b) 66 
c) 58 
d) 54 
 

 

 

 

18) Um ciclista pedala 24km em duas horas. Mantendo-se 
o mesmo ritmo, ao todo, qual a distância percorrida por 
ele em cinco horas? 
 
a) 48km 
b) 54km 
c) 60km 
d) 66km 
 

 

 

 

19) Ao fazer uma compra no valor de R$ 150,00, certo 
cliente recebeu um desconto de 15% porque pagou em 
dinheiro. Sendo assim, qual o valor total pago por ele? 
 
a) R$ 125,00 
b) R$ 127,50 
c) R$ 131,50 
d) R$ 135,00 
 

 

 

 

20) Felipe, Pedro e Tiago são amigos e cursam biologia, 
matemática e física, (não necessariamente nessa ordem) 
em turnos distintos (manhã, tarde ou noite) e cada um faz 
apenas um curso. Sabe-se que Felipe cursa biologia, que 
Pedro estuda pela tarde e que quem estuda pela manhã 
faz física. Com base nessas informações, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Tiago cursa física.  
b) Felipe estuda no turno da tarde. 
c) Tiago estuda no turno da noite. 
d) Pedro cursa física. 
  
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
21) Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos 
os nascidos: 
 
a) Na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 

estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu 
país. 

b) No estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles não esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil. 

c) No estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira. 

d) Em Portugal, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde 
que a mãe tenha residência fixa no Brasil.  

 

22) O ato de recusar fé aos documentos públicos, 
segundo a Constituição Federal, é vedado a alguns entes 
federados. Com base nessa afirmação, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É vedado à União, permitido aos Municípios. 
b) É permitido aos Estados, vedado aos Municípios. 
c) É permitido ao Distrito Federal, mas vedado aos 

Estados. 
d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios. 
 

23) Considerando-se a Constituição Federal, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, 
que se compõe do(a) ____________________________. 
 
a) Câmara dos Deputados e do Ministério Público 
b) Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
c) Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal 
d) Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados 
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24) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a 
autonomia do Município se expressa:  
 
I. Pela eleição indireta dos Vereadores, Prefeito e Vice-

Prefeito. 
II. Pela administração própria no que respeite ao interesse 

local. 
III. Pela adoção de legislação própria. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

25) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a Lei 
Orgânica poderá ser emendada mediante proposta de/o: 
 
I. Vereadores. 
II. Vice-Prefeito. 
III. Eleitores do Município. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

26) Segundo a Lei Orgânica do Município, extingue-se o 
mandato de Vereador e assim será declarado pelo 
Presidente da Câmara, nos casos de: 
 
I. Renúncia escrita. 
II. Falecimento. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

27) Em conformidade com a Lei Municipal nº 118/2014 - 
Estatuto dos Servidores do Município, os cargos públicos 
serão de provimento: 
 
I. Efetivo. 
II. Em comissão. 
 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Os itens I e II estão corretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
 

28) Segundo a Lei Municipal nº 118/2014 - Estatuto dos 
Servidores do Município, analisar os itens abaixo: 
 
I. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato 

do Prefeito ou da autoridade competente de autarquia e 
fundação pública, quando houver. 

II. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres 
e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a 
assinatura de termo pela autoridade competente e pelo 
nomeado. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

29) Em conformidade com a Lei Municipal nº 118/2014 - 
Estatuto dos Servidores do Município, são requisitos 
básicos para investidura em cargo público, EXCETO: 
 
a) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
b) Gozar dos direitos políticos. 
c) Ter idade mínima de vinte e um anos. 
d) Gozar de boa saúde física e mental para o exercício do 

cargo público, comprovada mediante inspeção oficial. 
 

30) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O prazo de validade do concurso será de até 
___________ anos, prorrogável, uma vez, por igual 
período. 
 
a) três 
b) dois 
c) cinco 
d) seis 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Com relação às formas de colaborar com a destinação 
adequada do lixo, analisar a sentença abaixo: 
 
Aproveitar garrafas, latas e outras embalagens para fazer 
brinquedos, vasos de plantas pode auxiliar na 
preservação do meio ambiente (1ª parte). Reutilizar 
sacolas plásticas não é uma forma de reduzir a 
degradação ambiental (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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32) Marcar C para o que são consequências da 
degradação ambiental causada pelo aumento na 
produção de lixo e descarte inadequado, E para o que não 
são e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Inundações. 
(---) Mau cheiro. 
(---) Aumento da camada de ozônio.  
(---) Contaminação das águas. 
 
a) E - C - E - C. 
b) E - E - E - C. 
c) C - C - E - C. 
d) C - C - C - E. 
 

33) Com relação aos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são 

dispositivos de proteção de uso obrigatório que o 
empregador distribui aos seus trabalhadores, cujo 
custo é descontado direto em folha de pagamento. 

(---) Cabe ao empregador responsabilizar-se pela 
higienização e manutenção periódica dos EPI. 

(---) A recusa, pelo empregado, do uso dos EPI indicados 
de acordo com os riscos de sua função, configura 
falta grave. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - C. 
 

34) São consideradas causas de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho, EXCETO: 
 
a) Iluminação deficiente, ruído elevado, temperaturas 

extremas. 
b) Ferramentas com defeito ou inadequadas. 
c) Equipamentos e máquinas com manutenção preventiva 

e corretiva. 
d) Máquinas e equipamentos sem proteção de partes 

móveis. 
 

35) Analisar a sentença abaixo: 
 
Considera-se acidente de trajeto o que ocorre no percurso 
da residência para o trabalho ou do trabalho para a 
residência (1ª parte). O trabalhador que sofre um acidente 
de trajeto está protegido pela legislação que dispõe sobre 
acidentes do trabalho (2ª parte). É considerada como 
acidente do trabalho, qualquer ocorrência que envolva o 
trabalhador no trajeto para casa, ou na volta para o 
trabalho, no horário do almoço (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Correta somente em sua 3ª parte. 
 

36) Considerando-se as recomendações gerais para o 
transporte manual de cargas, analisar os itens abaixo: 
 
I. Posicionar os braços junto ao corpo. 
II. Manter a carga na posição mais próxima do eixo 

vertical do corpo. 
III. Procurar não se curvar, a coluna deve servir como 

suporte. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente os itens I e III.  
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

37) Sobre algumas ferramentas de trabalho, analisar a 
sentença: 
 
O serrote é uma ferramenta utilizada para cortar barras de 
aço, tubos de aço, tubos de ferro ou PVC (1ª parte). O 
arco de serra é utilizado para cortar madeiras (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

38) Assinalar a alternativa que apresenta o nome da 
ferramenta da imagem abaixo: 
 

 
 
a) Chave de roda. 
b) Chave estrela. 
c) Chave de fenda. 
d) Chave grifo. 
 

39) Considerando-se como se deve fazer o 
armazenamento e a estocagem do material de trabalho de 
forma adequada, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Evitar deixar os materiais em locais de acesso aos 

equipamentos de combate a incêndio. 
b) Não provocar, ao guardar o material no local, empuxos 

ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estrutura de 
sustentação, além do previsto em seu 
dimensionamento. 

c) Armazenar o material próximo a portas e saídas, 
mesmo que as obstrua, como forma de facilitar o 
acesso ao material e agilizar o trabalho. 

d) Organizar os materiais em local que não prejudique o 
trânsito de trabalhadores e a circulação dos materiais. 
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40) Com relação à limpeza, analisar os itens abaixo: 
 
I. É importante que o funcionário use sempre calçado 

fechado e uniforme no trabalho para a proteção de seu 
corpo. 

II. Deve-se manter o local onde guarda os materiais e 
produtos para a limpeza sempre organizado. As 
embalagens que contenham produtos químicos devem 
estar devidamente identificadas e bem fechadas. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

41) Em relação à limpeza de pisos, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Os pisos laminados, assim como os pisos de madeira, 

porcelanatos, vinílicos ou de paviflex e assemelhados 
podem e devem ser limpos com um pano umedecido 
em água e sabão neutro. 

(---) Para facilitar a limpeza de pisos laminados, 
recomenda-se o uso de água em abundância.  

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

42) São formas básicas de realizar a limpeza, EXCETO: 
 
a) De baixo para cima. 
b) Do mais distante para o mais próximo. 
c) De dentro para fora. 
d) Usar sempre panos limpos. 
 

43) Sobre limpeza de tapetes e a forma correta de fazê-la, 
marcar C para as afirmativas Certas e E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Aspirar somente a cada 180 dias, sempre ao correr 

do pelo, e sempre bater o tapete.  
(---) Arejar o tapete frequentemente, para evitar as traças. 
(---) Quando precisar guardar o tapete, deverá enrolá-lo e 

juntar um produto anti-traça, por exemplo, naftalina. 
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) E - C - C. 
d) C - E - C. 
 

44) Com relação a diferentes tipos de produtos de 
limpeza, assinalar a alternativa que apresente a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Ceras. 
(2) Detergentes. 
(3) Desinfetantes. 
 
(---) Destinados à limpeza de todos os utensílios, 

dissolvem as gorduras. Sua ação não tem qualquer 
relação com o perfume: “aromas naturais” não 
significam “produtos naturais”. 

(---) Destroem microrganismos em objetos e ambientes. 
Esses produtos só têm ação germicida ou bactericida 
pelo tempo indicado no rótulo. Quando diluídos em 
água, facilitam a remoção de poeira. 

(---) São produtos inflamáveis. Não devem ser utilizados 
em fogões, geladeiras etc. Não misturá-los com 
inseticidas, água sanitária, desinfetantes ou 
perfumes, pois há risco de intoxicação. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 2 - 3 - 1. 
 

45) Sobre o preparo adequado dos alimentos, analisar os 
itens: 
 
I. O alimento deve ser bem cozido, em temperaturas 

amenas de forma que todas as partes do alimento 
atinjam no máximo a temperatura de 70°C. 

II. No manuseio de carnes cruas e vegetais não lavados, 
pode-se utilizar os mesmos utensílios (talheres, pratos, 
bacias, tabuleiros) que estão sendo utilizados em 
alimentos prontos, sem o risco de transmitir micróbios 
patogênicos aos alimentos.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 

46) Sobre limpeza e conservação de objetos, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Nos móveis de madeira, deve ser passado álcool com um 
pano encharcado e completada a limpeza com produtos 
para brilho em geral (cera para chão) (1ª parte). Deve-se 
jogar água em cima de espelhos, para uma limpeza mais 
efetiva, assim como lavá-los de preferência ao sol 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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47) Sobre o que é importante para o reaproveitamento de 
alimentos, analisar os itens: 
 
I. Planejar as refeições. 
II. Preparar alimentos aproveitando as sobras. 
III. Comprar alimentos da época. 
IV. Armazenar adequadamente os alimentos.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Nenhum dos itens. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

48) Em relação à conservação dos alimentos, analisar a 
sentença abaixo: 
 
As tampas de alimentos conservados em vidro não devem 
estar enferrujadas (1ª parte).  Maionese, batatas cozidas e 
creme de leite são exemplos de alimentos que devem ser 
congelados (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

49) Sobre o armazenamento dos alimentos após 
manipulação, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Após a abertura das embalagens originais, segue 

sendo necessário respeitar o prazo de validade do 
fabricante, unicamente. 

(---) Deve-se recongelar os alimentos crus que tenham 
sido descongelados para serem manipulados. 

(---) Não se deve congelar os alimentos unicamente 
destinados à refrigeração, quando em suas 
embalagens originais o fornecedor assim os indicar. 

 
a) E - C - C. 
b) C - E - C 
c) C - C - E. 
d) E - E - C. 
 

 

50) Sobre o estoque seco e as formas corretas de 
armazenar alimentos, analisar os itens abaixo: 
 
I. Alimentos e produtos descartáveis não devem ficar 

armazenados junto a produtos de limpeza, de higiene e 
perfumaria. 

II. O alimentos devem ser estocados em caixas de 
madeira e papelão na área de armazenamento e 
manipulação. 

III. Alimentos ou recipientes com alimentos não devem 
estar em contato direto com o piso, e sim apoiados 
sobre estrados ou prateleiras das estantes 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente o item I.  
c) Somente o item II. 
d) Somente os itens I e III. 
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