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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões 01, 02 e 03 a seguir são baseadas no texto abaixo:

Saúde mental
Fui convidado por uma empresa a dar uma palestra sobre saúde mental. Aceitei sem pensar muito. Sou 

psicanalista e devo saber o que é saúde mental. Quando a data se aproximava, pus-me a pensar e descobri que 
eu não sabia o que era saúde mental. Para uma empresa, quando é que um funcionário tem saúde mental? Ele 
tem saúde mental quando os seus pensamentos e emoções não interferem no seu desempenho na empresa: não 
falta, produz, tem boas relações. A empresa usa para avaliar o seu funcionário os mesmos critérios de avaliação 
da “saúde” de uma peça de uma máquina. Peça boa é aquela que não exige reparos e funciona sempre. Para 
que isso aconteça é preciso que a peça esteja totalmente ajustada à “ideia” da máquina. Assim, um funcionário 
com saúde mental é aquele cuja alma está ajustada à alma da empresa. Ajustamento produz contentamento. 
Aí comecei a pensar nos homens que tenho no meu coração. Foram todos desajustados e infelizes. Van Gogh, 
Walter Benjamin e Maiakóvski cometeram suicídio. Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. 
Então, as pessoas que amo não tinham saúde mental. Não eram ajustadas. Então, por que as amo? Pelas coisas 
que elas produziram. As pessoas ajustadas são indispensáveis para fazer as máquinas funcionar. Mas só as 
desajustadas pensam outros mundos. A criatividade vem do desajustamento. Imagine que nossa sociedade é 
louca. As evidências dizem que sim. Estar ajustado a essa sociedade é estar ajustado à sua loucura. Então, há 
um tipo de “saúde mental” que é uma manifestação de loucura. Mas aqueles que são lúcidos, que percebem a 
loucura da sociedade e sofrem com ela, desajustados, são os que verdadeiramente têm saúde mental.   

(Rubem Alves - Ostra feliz não faz pérola).  

01)  Quanto ao desenvolvimento das ideias do autor de acordo com o texto, assinale a opção correta.

a)  Com a expressão “ajustamento produz contentamento”, o autor conclui que a saúde mental surge do 
perfeito ajustamento do sujeito às normas e convenções sociais. 

b)  Quando autor cita os homens que tem no coração e diz que “Van Gogh, Walter Benjamin e Maiakóvski 
cometeram suicídio”, o autor está argumentando que não deveria ter amado as obras daqueles homens. 

c)   Quando o autor escreve que “as pessoas ajustadas são indispensáveis para fazer as máquinas funcionar. 
Mas só as desajustadas pensam outros mundos”, o autor defende que as pessoas criativas tendem a 
ser desajustadas. 

d)   Ao apontar que aqueles que “percebem a loucura da sociedade e sofrem com ela, desajustados, são os 
que verdadeiramente têm saúde mental”, o autor busca encerrar a argumentação com efeito humorístico, 
pois o texto como um todo não sugere que o desajuste seja sinal de saúde mental.

02)  De acordo com o argumento conclusivo do texto sobre o que é saúde mental, assinale a opção incorreta. 

a)   A verdadeira saúde mental gera sofrimento.  
b)   Interferir no desempenho da empresa é sinal de insanidade.
c)   A noção de contentamento no texto pode ser compreendida como conformismo.   
d)   As coisas que os homens que o autor admira produziram são fruto de seu desajuste e, portanto, de sua 

sanidade. 

03)  O texto faz uso de um recurso estilístico para compor sua argumentação, que toma por base a noção de 

a)   exagero.
b)   inversão. 
c)   comicidade.
d)   distanciamento.

04)  Na expressão: “ele comeu em casa”, a expressão em destaque é classificada como

a)   locução adverbial.
b)   substantivo comum.
c)   substantivo composto.
d)   complemento nominal.
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05)  Observe a seguinte sentença: “o gol mais bonito na pelada de domingo foi do João que é engenheiro”. 

Tendo em conta unicamente o sentido dado pela sentença e considerando a oração adjetiva destacada, 
analise as afirmativas abaixo.

I. Havia mais de uma pessoa chamada João na pelada de domingo.
II. Não é possível saber se havia mais de uma pessoa chamada João na pelada de domingo.
III. Se houvesse uma vírgula antes do pronome “que”, não seria possível definir se havia ou não outra 

pessoa  chamada João na pelada de domingo.

São verdadeiras apenas as opções: 

a)   I e II. 
b)   I e III. 
c)   II e III. 
d)   I, II e III. 

06)  Leia:

Dada a vocação portuguesa às grandes navegações, o cancioneiro daquele país retrata as muitas caravanas 
navegando em alto-mar, entre cardumes e monstros fantásticos, guiando-se pelas constelações, enfrentando 
hordas perigosas, muitas vezes em busca de continentes e arquipélagos que seriam descobertos pelos 
lusitanos. 

Sabendo que os substantivos coletivos referem-se a agrupamentos de seres da mesma espécie, selecione 
um trio de palavras que esteja contemplado pelos substantivos coletivos em destaque no texto.

a) Lobos, ilhas e viajantes.
b) Abelhas, ilhas e canções.
c) Peixes, bandidos e canções.
d) Bandidos, estrelas e músicos.

07)  Existem várias maneiras de se utilizar as expressões “mau”, “mal”, “porque”, “por que” e suas variantes na 
Língua Portuguesa. 

Assinale a opção na qual o uso dessas expressões está corretamente empregado. 

a) “Qual o porquê deste mau-entendido, gente?”
b) “Tudo está mal porque sabemos o que fazer e não o fazemos.” 
c) “Quero que você explique por que não se protegeu do mal tempo!”
d) “Fui um mal aluno por que não fiz direito as questões de matemática.”

08)  Quanto às vozes que o fato expresso pelo verbo pode representar, associe as colunas a seguir:

VOZ EXPRESSÃO
(1) 
(2) 
(3) 

Ativa
Passiva
Reflexiva

(  ) Ele comprou dois notebooks.
(  ) Os dias se seguem um após outro.
(  ) Não se vê um gol como aquele do João.
(  ) O zagueiro foi driblado pelo atacante sem dó.

A sequência correta dessa classificação é: 

a)   (1); (3); (2); (2).
b)   (3); (2); (1); (3).
c)   (1); (2); (2); (3).
d)   (1); (3); (3); (2).

09)  Assinale a opção em que há erro no uso da vírgula.

a)   Homem, tome jeito!
b)   Carlos comeu, o doce feito pela mãe.
c)   Certamente, ele virá amanhã para resolver.
d)   Às dez horas da manhã, o trem deve passar por aqui. 
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10)  Considere as regras de ortografia e aponte a opção em que há uma palavra grafada incorretamente.

a) antiaéreo / massagem / desprezo / mexerico.
b) antecipar / arranje / desperdiçar / exceder.
c) antibraço / selvageria / desiludir / afrouxa.
d) ascensão / ojeriza / disenteria / trouxer.

11)  Observe as sentenças a seguir:

I. Conseguiu fazer o trabalho como lhe ensinaram.
II. Reclamou a fim de que o nomeassem como líder dos alunos.

Analisando a palavra em destaque, é correto afirmar que

a) exerce a mesma função sintática nas duas sentenças.
b) exprime conformidade e marca subordinação na primeira sentença.
c) exprime consequência e marca subordinação na segunda sentença.
d) exerce uma relação de coordenação entre as orações da primeira sentença.

12)  Assinale a opção em que a palavra deveria ter acento gráfico.

a) Pus.
b) Enjoo.
c) Geleia.
d) Faisca.

Instruções: As questões 13 e 14 a seguir são baseadas no texto abaixo:

POEMA
A poesia está guardada nas palavras – é tudo que
eu sei.
Meu fado é o de não saber quase tudo.
Sobre o nada eu tenho profundidades.
Não tenho conexões com a realidade.
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.
Para mim poderoso é aquele que descobre as
Insignificâncias (do mundo e as nossas).
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.
Fiquei emocionado e chorei.
Sou fraco para elogios. 

(Manoel de Barros – Poesia completa)

13) Tendo como base o fragmento “por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil”, é correto afirmar 
que o  pronome “essa” é um elemento de ___________ que __________ uma ideia já exposta nos versos 
anteriores.

a) coesão / retoma
b) coesão / antecipa
c) coerência / retoma
d) coerência / antecipa
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14)   Avalie as assertivas abaixo e marque, em seguida, a opção correta.

I. No verso “sobre o nada eu tenho profundidades” há um caso de antítese.
II. Em “...me elogiaram de imbecil” identifica-se uma ocorrência de eufemismo, considerando a atenuação 

implícita presente na ideia de elogio.
III. No fragmento “...as insignificâncias (do mundo e as nossas)” há a omissão de uma palavra já expressa 

anteriormente, caso especial de metonímia.

Sobre as afirmativas acima, é correto afirmar que

a)   todas são verdadeiras.
b)   nenhuma é verdadeira.
c)   apenas uma é verdadeira.
d)   apenas duas são verdadeiras.

15)   Analise as orações abaixo e marque a opção em que o acento indicativo de crase foi usado corretamente.

a) Nunca retornava à lugares já visitados.
b) Estava proibida de ir à festas e à reuniões da empresa.
c) Voltou à escola para rever os professores e os colegas.
d) Não encarava frente à frente os problemas que surgiam.

16)   Associe as colunas considerando a colocação dos pronomes nas orações apresentadas.

 ORAÇÃO COLOCAÇÃO PRONOMINAL
(1) 
(2) 
(3) 

Dê-me um cigarro.
Falar-lhe-ei a teu respeito.
Não me importo se vai ou se fica.

(   ) Próclise
(   ) Ênclise
(   ) Mesóclise

A sequência correta é:

a) (3); (2); (1).
b) (1); (3); (2).
c) (2); (3); (1).
d) (3); (1); (2).

17)   Assinale a opção em que o verbo foi empregado no modo imperativo.

a) É o melhor que posso fazer, disse.
b) Deitavam-se na rede e dormiam.
c) Sente-se, vamos conversar.
d) Deus o acompanhe!

18)  Na expressão “ninguém será bom no que faz sem que estude muito” a relação estabelecida pela conjunção 
é de

a) causa.
b) oposição.
c) condição.
d) explicação.
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19)   Associe a coluna da direita e a da esquerda de acordo com a conjugação do verbo “haver” na terceira pessoa 
do singular.

CONJUGAÇÃO MODO
(1) 
(2) 
(3) 
(4)

Há
Haja
Houve
Haveria

(   ) Presente
(   ) Pretérito perfeito
(   )
(   )

Futuro do pretérito
Presente (subjuntivo)

A sequência correta dessa associação é: 

a)   (1); (3); (2); (4).
b)   (4); (2); (1); (3).
c)   (1); (3); (4); (2).
d)   (1); (2); (4); (3).

20)  Leia a sentença a seguir: “apenas Antônio permanecia contente com a demora do ônibus”. 
Assinale, dentre as opções abaixo, aquela que define a expressão em destaque.

a)   Adjetivo.
b)   Advérbio.
c)   Predicado verbal.
d)   Complemento nominal. 
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MATEMÁTICA

21)   A figura abaixo representa a planificação de certo recipiente fechado, com as medidas em centímetros (cm).

Com base nas informações da figura, o volume do recipiente formado é:

a)  64cm³.
b)  96cm³.
c)  144cm³.
d)  192cm³.

22)  Na figura abaixo há quadrados concêntricos em que as medidas dos lados formam uma progressão 
aritmética  sendo que o primeiro quadrado tem lado a1 = 3m, o segundo a2 = 5m, o terceiro a3 = 7m e assim 
sucessivamente. 

Dessa forma, a área em metros quadrados, do centésimo primeiro quadrado é

a)  40.804.
b)  41.209.
c)  42.025.
d)  91.809.

23) Há no efetivo do rancho um total de sete (7) cozinheiros e quatro (4) arrumadores. Assinale a opção que 
determina quantas equipes distintas podemos formar com exatamente três (3) cozinheiros e dois (2) 
arrumadores.

a)  210.
b)  222.
c)  420.
d)  462.

24) Considere o sistema linear {
x + 2y − z = 9

2x − y + 2z = −5
−x + 3y + 4z = 0

 .  A soma x+y+z é igual a 

a)  1.
b)  2.
c)  3.
d)  4.
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25)  Considere o quadrado ABCD e a circunferência de centro O representados na figura abaixo.

Sabendo que o segmento OD̅̅ ̅̅ = 5cm , a área hachurada representada na figura mede

a) (50-25π)cm² 
b) (100-25π)cm²
c) (100-25π)cm²  
           2
d) (100-25π)cm²  
           4

26)  Em determinado hospital, em um mesmo dia, 100 pessoas foram atendidas apresentando sintomas de febre, 
dores no corpo e tosse conforme a tabela abaixo.

SINTOMAS N° PESSOAS
Febre 22
Dores no Corpo 41
Tosse 56
Febre e Dores no Corpo 09
Febre e Tosse 08
Dores no Corpo e Tosse 07
Febre, Dores no Corpo e Tosse 05

Dessa forma, a probabilidade de uma pessoa ao ser atendida, nesse dia no hospital, apresentar apenas 
febre é:

a)   0,10.
b)   0,22.
c)   0,30.
d)   0,46.

27)  Considere o triângulo ABC abaixo:

Sabe-se que AĈD = 90°, AD̂C = 60° , AB̂C = 45°  e DB̅̅ ̅̅ = 80cm .

O valor do lado AC̅̅̅̅  é igual a

a)   10(√3 + 1)
b)  10(√3 + 3)
c) 40(√3 + 3)
d) 80(√3 + 1)
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28)  A quantidade de energia consumida em megawatts (MW) pela cidade de Atlântida pode ser aproximada pela 
função E(t) definida por 

E(t) = 50 − 10 cos ( π10 t − π
3) 

sendo E(t) a quantidade de energia em MW consumida em t horas do dia. Exatamente às 10h da manhã, a 
quantidade de energia consumida pela cidade de Atlântida será de

a)   40MW.
b)   45MW.
c)   50MW.
d)   55MW.

29)  Considere o paralelogramo formado pelos pontos A, B(7,3), C(10,4) e D(8,1).

Determine a equação de reta que passa pelos pontos A e B. A equação geral dessa reta é
a)  3y - 2x + 5 = 0.
 b)   2y - 3x + 15 = 0.
 c)   2y + 3x - 27 = 0.
 d)   3y + 2x + 25 = 0.

30)  Considere a reta de equação y = 2x + 8 tangente a circunferência γ1 de centro C(3,4). 

Com base nessas informações, assinale a opção que corresponde a equação reduzida de γ1 .

a) (x+3)2 + (y − 4)2 = 4.
b) (x−3)2 + (y − 4)2 = 20.
c) (x+3)2 + (y + 4)2 = 2√5.
d) (x−3)2 + (y − 4)2 = 10√5.

31)  A intensidade I de um terremoto, medida na escala Richter, é calculada pela fórmula:











37.10
ELog.

3
2I  

em que E é a energia liberada no terremoto, em quilowatt-hora (kWh). Calcule a energia E liberada em um 
terremoto de intensidade I = 7 na escala Richter e assinale a opção correta.

a)   7.105/3 kWh.
b)   7.107,5 kWh.
c)   14.105/3 kWh.
d)   14.107,5 kWh. 

32)  Considerando que no rancho dos alunos existem 8 lâmpadas, calcule o número de maneiras desse local 
estar iluminado, de modo que todas as lâmpadas não podem estar acesas ao mesmo tempo. 

Assinale a opção que indica a resposta correta.

a) 63.
b) 255.
c) 312.
d) 511.
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33)  Considere que um edifício comercial, com 4 andares e 2 salas por andar, está com 4 salas alugadas. 

Considerando esse contexto, calcule a probabilidade de que cada um dos 4 andares tenha exatamente 1 sala 
alugada e indique a opção correta. 

a) 1/35.
b) 8/35.
c) 4/7.
d) 2/7.

34)  Tendo em vista que o número 3 é raiz da equação 0652 23  xxx  , calcule a soma das outras duas 
e marque a resposta correta.

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

35)  Considere o número complexo Z = 1 – i. Sendo assim, calcule a potência (1 – i)8 e assinale a opção correta.

a)  4.
b)  8.
c) 16.
d) 32.

36)  Considere as assertivas a seguir e assinale a opção incorreta.

a) Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado.
b) Em todo paralelogramo, os lados opostos são paralelos.
c) Um triângulo equilátero possui 3 ângulos iguais a 60º.
d) Todo quadrilátero é também um losango.

37)  Considere a figura abaixo, na qual QA, QB e RS são segmentos tangentes à circunferência. 

Sabendo que QA = 12cm, calcule o perímetro do triângulo QRS, em centímetros.

a) 24.
b) 23.
c) 22.
d) 21.

38)  Considere um cilindro reto, cuja altura é igual ao diâmetro da base e a área da seção perpendicular às bases, 
contendo os centros destas bases, mede 32cm2. 

Baseando-se nessas informações, calcule a área da base desse cilindro e assinale a opção correta.

a)  8π cm2.
b) 16π cm2.  
c)  24π cm2.
d)  32π cm2.
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39)  Considere o ângulo 





2

,0x     e a .8,0xTg     

Com base nessas informações, calcule o valor do Cos x:

a)   1
b)   0,6
c)   

41
25

 
         
d)   

164
1

 

40)  A classificação final de um aluno, num determinado curso é dado pela média ponderada das notas obtidas 
nas provas de Matemática, Português e Conhecimentos Específicos. 

Suponha que as notas de um determinado aluno são as seguintes:

Prova Peso Nota 

Matemática 1 10,0 

Português 2 7,0 

Conhecimentos Específicos 2 8,0 
 

Com base nessas informações, calcule a média ponderada desse aluno e assinale a opção correta.

a) 7.
b) 8.
c) 9.
d) 10.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

41) Leia as afirmativas e assinale verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, marque a opção que apresenta a 
sequência correta.
(  ) Os copos nunca se enchem totalmente; no máximo, até dois terços de seu volume.
(  ) O garçom deve pegar todos os copos pela borda e nunca pela base.
(  ) Todos os serviços de bebidas são feitos pela esquerda do cliente.
(  ) Não se deve apoiar o gargalo da garrafa no copo.

a)  (F); (V); (V); (V).
b)  (V); (F); (V); (F).
c)  (V); (F); (F); (V).
d)  (F); (V); (F); (F).

42)  Assinale a opção que completa corretamente as lacunas:
O ____________ é o profissional que tem como função básica limpar as mesas durante o serviço aos 
clientes. Atender aos pedidos dos clientes e dos garçons é uma das atribuições do ____________. Cabe ao 
____________ supervisionar e coordenar o atendimento correto realizado pelo ____________.

a)  commis / chefe do bar / garçom / barman
b)  barman / commis / garçom / chefe do bar
c)  commis / barman / chefe do bar / garçom
d)  barman / commis / garçom / chefe do bar

43)   Associe as duas colunas relacionando os grupos de banquetes com suas respectivas definições.
(1) 
(2) 
(3) 

Formais
Meio-formais
Informais

(  ) Os convidados sentam-se a mesa, que é arrumada de 
acordo com os pratos do menu, mas aqui os próprios 
convidados vão à mesa-buffet servir-se.

(  ) Todo o serviço de alimentos e bebidas é feito próximo 
dos convidados, sentados à mesa, que deve ser 
arrumada de acordo com os pratos do menu que será 
servido.

(  ) Oferecem ao convidado um serviço no qual 
os alimentos e todo o material de serviço são 
apresentados na mesa-buffet, em que os convidados 
se servem e comem em pé.

A sequência correta dessa classificação é:

a)  (3); (2); (1).
b)  (2); (1); (3).
c)  (1); (2); (3).
d)  (1); (3); (2).

44)  Qual profissional é responsável por controlar os estoques de mercadorias, bebidas, utensílios e pessoal do 
setor?
a)  Garçom.
b)  Barman.
c)  Chefe de bar.
d)  Commis de bar.

45)  O coffee-break é um tipo de evento realizado em diversas ocasiões, como nos intervalos de fóruns, seminários 
e  cursos. 
Qual o sistema de serviço utilizado nesse tipo de evento?

a)   À inglesa.
b)   À francesa. 
c)   À americana.
d)   À franco-americana.
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46) O liqueur de tirage é uma solução que é adicionada à bebida durante sua produção para que ocorra uma 
segunda fermentação e o aumento do seu teor alcoólico. 

Esta solução é composta basicamente de

a)   açúcar, tanino e fermentos selecionados.
b)   mel, cominho e leveduras.
c)   sais, lúpulo e leveduras.
d)   água, malte e lúpulo.

47)  Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

O serviço à ________________ é o próprio cliente poder servir-se da comida, trazida em travessas pelo 
garçom.

a)   inglesa
b)   francesa
c)   americana
d)   franco-americana

48)   Associe as colunas relacionando a bebida com sua região de origem ou produção.

BEBIDA ORIGEM / PRODUÇÃO
(1) 
(2) 
(3) 
(4)

cognac
buzza
corenwijn
kislav

(  ) Rússia.
(  ) França.
(  ) Holanda.
(  ) Egito.

A sequência correta dessa associação é: 

a)   (3); (4); (1); (2).
b)   (4); (1); (3); (2).
c)   (1); (4); (2); (3).
d)   (2); (3); (1); (4).

49)  No que diz respeito a arrumação de mesas para banquetes, assinale a opção incorreta.

a)   Os talheres (garfo e faca) de sobremesa são colocados à frente do prato de mesa.
b)   A colher de sobremesa é colocada ao lado da faca de peixe.
c)   O copo de vinho é colocado na direção do garfo de mesa. 
d)   Os talheres de peixe são colocados ao lado dos de mesa.

50) “A boa prestação de serviço resulta, em parte, da existência de um instrumental adequado”. Em relação aos 
utensílios adequados para se servir whisky, é correto afirmar que as opções abaixo estão corretas, exceto:

a)   Bandejas.
b)   Baldes para gelo.
c)   Pegador de gelo.
d)   Caçambas de gelo.

51)  Durante um evento de final de ano em uma empresa, os garçons traziam os alimentos dispostos em travessas 
e serviam os alimentos nos pratos dos clientes. 

Pode-se afirmar que o serviço utilizado foi à:

a)   inglesa.
b)   francesa. 
c)   americana.
d)   franco-americana.
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52)   Qual mise-em-place é a correta para servir um salmão defumado?

a)   Prato de mesa, faca e garfo de peixe, prato de pão com faca de mesa, copo de água, saleiro e pimenteira.
b)   Prato de sobremesa, faca e garfo de mesa, prato de pão com faca de sobremesa, copos de água 

e vinho, saleiro e pimenteira.
c)   Prato de mesa, faca e garfo de peixe, prato de pão com faca de sobremesa, copo de água, saleiro e 
     moedor de pimenta em grãos.
d)  Prato de peixe, faca e garfo de peixe, prato de sobremesa com faca de sobremesa, copos de água e 

vinho, saleiro e moedor de pimenta em grãos.

53)  Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

No serviço à inglesa indireto ao fazer a montagem do prato na mesa auxiliar/guéridon, utilizando uma colher 
de ________ na mão direita e um garfo de _________ na mão esquerda.

a)  mesa / mesa 
b)  mesa / sobremesa
c)  sobremesa / mesa
d)  sobremesa / sobremesa

54) Sobre a correta preparação e higienização dos utensílios a serem utilizados no ménage, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) e marque a opção que apresenta a sequência correta.

(  ) Deixar os utensílios imersos em água na temperatura ambiente e com detergente.
(  ) Enxaguar os utensílios em água limpa e colocá-los para escorrer.
(  ) Polir as peças com álcool, flanela ou outro produto adequado.
(  ) Os utensílios que foram previamente higienizados no dia anterior não podem ser reutilizados.

a)  (F); (F); (V); (V).
b)  (F); (V); (V); (F).
c)  (V); (F); (V); (F).
d)  (V); (V); (F); (F). 

55)   Analise todas as afirmativas abaixo quanto ao serviço de alimentos.

I. No serviço à inglesa indireto, deve-se servir primeiramente o alimento principal (carne, frango, peixe), 
colocando-o na parte do prato mais próxima do cliente.

II. No serviço à francesa o garçom deve transportar as travessas até a mesa e apresentá-las ao cliente
pelo lado direito.

III. O serviço à russa consiste na montagem e decoração dos pratos na cozinha e em sua apresentação, 
já prontos, junto ao cliente.

IV. No serviço à diplomata, o garçom deve dirigir-se ao primeiro convidado de acordo com o protocolo, 
pela esquerda, inclinar-se ligeiramente para frente, de modo que se deixe a travessa mais próxima 
possível do prato do cliente. 

Estão corretas apenas as afirmativas

a)  I e II. 
b)  I e IV. 
c)  II e III. 
d)  III e IV. 

56)  De acordo com o método de preparação e os utensílios a serem utilizados os coktails podem ser classificados 
de acordo com a sua modalidade. 

As opções abaixo são modalidades de coktails, exceto

a)  batidos.
b)  mexidos.
c)  montados.
d)  triturados.
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57)   As opções abaixo apresentam exemplos de utensílios de ménage, exceto.

a)   Saleiro. 
b)   Baixela. 
c)   Cinzeiro. 
d)   Galheteiro.

58)  Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

Existem diversos tipos de cocktails que são utilizados de acordo com a sua finalidade. Os cocktails 
____________ são os autênticos aperitivos e geralmente tem sabor seco, amargo ou ácido. Já os 
____________ são apropriados para depois das refeições, enquanto os ____________ são drinks feitos da 
mistura de frutas, refrigerantes, águas gaseificadas e gelo.

a)   fortes / digestivos / gelados
b)   estimulantes / digestivos / refrescantes
c)   estimulantes / ácidos / gelados
d)   fortes / digestivos / refrescantes

59)  Assinale a opção que apresenta a sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas do texto a 
seguir.

Existem basicamente dois tipos de serviço de prato pronto. O ____________, em que são usados pratos de 
tamanho normal, redondos ou de outros formatos, e o ____________, em que se usam pratos de tamanho 
maior, cobertos com uma tampa denominada ____________.

a)   primário / secundário / cloche
b)   primário / sofisticado / guéridon 
c)   simplificado / sofisticado / cloche
d)   simplificado / complexo / guéridon 

60)  De acordo com a dosagem e a temperatura que os cocktails devem ser servidos, os copos devem seguir um 
padrão para garantir a qualidade do drink.  

Sendo assim, associe o tipo de copo com a bebida mais adequada.

TIPO DE COPO BEBIDA
(1) 
(2) 
(3) 

copo para bebida quente
copo de cocktail
long tumble

(  ) long drinks
(  ) short drinks
(  ) hot drinks

A sequência correta dessa classificação é: 

a)  (3); (2); (1).
b)  (2); (1); (3).
c)  (1); (2); (3).
d)  (2); (3); (1).

61)  Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

O Serviço de bebidas consiste em retirar do bar, transportar e servi-las ao cliente, exceto quando se trata do  
serviço à ________________, em que os clientes se servem pegando as bebidas diretamente nas bandejas 
dos garçons ou nas mesas-buffet.

a)  inglesa
b)  francesa
c)  americana
d)  franco-americana
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62)  Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a opção com sequência correta.

As placas de corte de polietileno devem ser higienizadas _______________ com _________________ e 
______________.

a)  após o uso / detergente neutro / desinfetante clorado
b)  após o uso / antisséptico / sabonete líquido 
c)  semanalmente / detergente neutro / sabonete líquido
d)  semanalmente / antisséptico / desinfetante clorado

63)  Assinale a opção correta:

a)   O serviço de cocktails e drinks consiste em colocar a garrafa da bebida solicitada, os copos, o balde com 
gelo e pinça, o dosador e os porta-copos na bandeja e transportá-los até a mesa do cliente.

b)    O serviço de cognac consiste em colocar a garrafa de cognac junto com os copos na bandeja e transportá-
los até a mesa auxiliar, onde o cliente deve se servir. 

c)    Os vinhos tintos envelhecidos por mais de dez anos devem ser decantados, ou seja, passados da garrafa 
para uma jarra.

d)   O cognac é dosado com o dosador como a maioria das bebidas destiladas. 

64)   Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

O serviço de ________________ é utilizado em eventos que tem por finalidade reunir, em ocasiões festivas, 
religiosas ou comemorativas, um grande número de convidados do mesmo status social ou profissional, da 
mesma área geográfica ou étnica, com as mesmas crenças religiosas ou políticas, as mesmas afinidades 
literárias, artísticas ou gastronômicas.

a)   banquete
b)   coffee-break
c)   room-service
d)   cocktail party

65)  Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

O serviço de __________ consiste em servir alimentos e bebidas nos apartamentos de hotéis. Este serviço, 
que é feito de maneira geral na copa de andares, consiste em anotar o pedido do hóspede por meio de 
ramal telefônico, preparar os pedidos, montar das bandejas e levá-las aos apartamentos. O serviço deve ser 
coordenado e supervisionado pelo __________ e executados por __________ experientes e treinados para 
essa finalidade.

a)   couvert / garçons / commis
b)   couvert / maître d’hôtel / garçons
c)   room-service / garçons / commis
d)   room-service / maître d’hôtel / garçons

66)  No que diz respeito ao serviço de garçom marque a opção correta:

a) O garçom deverá, sempre que possível, justificar os erros do serviço ao cliente, a fim de que ocorra um 
feedback do serviço prestado. 

b) No caso de haver serviço de café da manhã no restaurante, a mise-em-place deve ser feita no final do 
expediente da noite anterior.

c) A venda de uma refeição deve ser objetiva. Não cabe ao garçom realizar sugestões ao cliente.
d) O profissional deve deixar transparecer que conhece e sabe mais que o cliente. 
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67)   O réchaud é uma peça artesanal francesa, inspirada nas espiriteiras que serviam na preparação de foundue. 

Como em outros setores a mise-en-place para o serviço de réachaud  é de suma importância para a eficiência 
no preparo de pratos. 

Sobre o assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e marque a opção que apresenta a sequência 
correta.

(  ) Coloca-se o réchaud na parte central superior da mesa auxiliar.
(  ) Coloca-se o alimento preparado na parte central inferior da mesa auxiliar.
(  ) Colocam-se os condimentos no canto superior esquerdo da mesa auxiliar.
(  ) Colocam-se os talheres, garfos e colheres de mesa (alicates) sobre um prato no canto esquerdo 

superior da mesa auxiliar.

Assinale a sequência correta.

a)   (V); (F); (F); (V).
b)   (V); (V); (V); (F).
c)   (F); (V); (F); (V).
d)   (F); (F); (V); (F).

68)  Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

O serviço ________________ consiste em preparar as travessas de comida na cozinha conforme os pedidos, 
cabendo ao garçom a tarefa de transportá-las até o salão do restaurante e colocá-la no meio da mesa, para 
que os clientes possam se servir com ou sem ajuda do profissional.

a)   à inglesa
b)   à francesa
c)   à americana
d)   de travessas sobre a mesa

69)   Analise as afirmativas abaixo quanto ao serviço de alimentos.

I. O coffee-break é um tipo de evento realizado em diversas ocasiões como nos intervalos de workshops, 
fóruns, congressos e seminários, em que se utiliza o serviço à francesa.

II. No serviço de café no restaurante, ao servir os cafés as xícaras e os pires devem ser colocados com 
o logotipo voltado para o cliente, e a asa da xícara e a colherzinha voltadas para a direita.

III. O cocktail party é um evento realizado em diversas ocasiões como lançamento de produtos, 
inaugurações, formaturas, antes dos banquetes, entre outros.

Sobre as afirmativas, é correto afirmar que

a)   todas são falsas.
b)   apenas uma é falsa.
c)   todas são verdadeiras.
d)   apenas uma é verdadeira.

70)  As opções abaixo apresentam exemplos de equipamentos de restaurante, exceto:

a)   récháud. 
b)   caquellon. 
c)   pimenteiras.
d)   aparelho para fondue.

71)  Qual o sistema de serviço utilizado em um cocktail party?

a)   À inglesa.
b)   À francesa. 
c)   À americana.
d)   À franco-americana.
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72)   A higienização de objetos deve ser realizada periodicamente, a fim de proporcionar uma alimentação segura 
a  todos os clientes. 

Assinale a opção que contém o objeto cuja higienização não é diária. 

a)   Mesas e cadeiras no refeitório.
b)   Balcão de apoio.
c)   Depósito de lixo.
d)   Pallets.

73)  Analise as afirmativas abaixo quanto as regras gerais de serviço.

I. Para a troca de cinzeiro, o garçom coloca um cinzeiro limpo sobre o sujo que está na mesa, leva-os 
até a  bandeja e retorna apenas o limpo.

II. Quando, durante a refeição, um guardanapo ou talher cai no chão, procede-se da seguinte forma: 
primeiro traz-se outro limpo dentro de um prato de sobremesa e coloca-se ao lado do cliente, para 
então apanhar o que caiu e levá-lo à copa.

III. Quando um líquido é entornado sobre a mesa, retirar-se com a bandeja os objetos atingidos e absorve 
o líquido com um guardanapo de serviço.

Sobre as afirmativas, é correto afirmar que:

a)  todas são falsas.
b)  apenas uma é falsa.
c)  todas são verdadeiras.
d)  apenas uma é verdadeira.

74)  Associe as colunas relacionando aos produtos de limpeza com suas respectivas indicações de uso.

(1) 
(2) 
(3) 

Detergente Neutro
Desincrustante
Quaternário de amônia

(  ) Desinfecção de ralos e depósitos de lixo.
(  ) Lavagem de pisos e azulejos.
(  ) Remoção de gorduras de fogões e fritadeiras.

A sequência correta dessa classificação é: 

a)  (3); (2); (1).
b)  (3); (1); (2).
c)  (1); (2); (3).
d)  (1); (3); (2).

75)  Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

Após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e 
temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana. Para conservação quente, os alimentos devem 
ser submetidos à temperatura superior a _______ºC por, no máximo _______ horas.

a)  60 / 4 
b)  60 / 6 
c)  70 / 4 
d)  70 / 6 

76) Qual o documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo no mínimo, os 
requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, a manutenção e a higienização das instalações, dos equipamentos 
e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a 
capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle 
e garantia de qualidade do alimento preparado?

a)  procedimento operacional padronizado.
b)  manual higiênico-sanitário.
c)  manual de boas práticas.
d)  norma padrão de ação.



CFT 2021 - Arrumador (TAR) - Versão A

20

77)  Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de forma a minimizar o risco 
de contaminação cruzada e a permanência em temperaturas que favoreçam a multiplicação microbiana. 
O alimento deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a _____ºC, ou congelados a 
temperatura igual ou inferior a _____ºC.

a)  5 / - 18 
b)  5 / - 10 
c)  10 / - 18 
d)  10 / - 10

78)  Com base na Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
marque a opção correta.

a) Limpeza é a operação de redução, por método físico e ou agente químico, do número de microorganismos 
em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

b) A anti-sepsia é a operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como 
terra, poeira, gordura e outras sujidades.

c) A desinfecção é a operação que visa a redução de microorganismos presentes na pele em níveis seguros 
durante a lavagem das mãos.

d) A higienização é a operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.

79) Um alimento foi preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4°C. Considerando todas as 
normas de segurança alimentar, em quantos dias, no máximo, esse alimento deve ser consumido?

a)  Três.
b)  Quatro.
c)  Cinco.
d)  Seis.

80)  “Um bar pode ser caracterizado como um local agradável e aconchegante onde se servem bebidas alcoólicas, 
outras não alcoólicas e alguns salgadinhos para acompanhar os drinks e os cocktails. Geralmente é 
composto de um balcão de tamanho variado, de acordo com o espaço existente, e de banquetas ou assentos 
individuais”.

Existem diversos tipos de bar e cada um com suas características específicas:

TIPO DE BAR CARACTERÍSTICA
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

american bar
snack bar
wine bar
piano bar

(  ) especializado em vinhos.
(  ) situado geralmente em grandes  hotéis.
(  ) com música de piano e o pianista.
(  ) com barman como principal atração.

Relacione as colunas acima e assinale a sequência correta. 

a)  (3); (4); (1); (2).
b)  (2); (1); (4); (3).
c)  (1); (4); (3); (2).
d)  (3); (2); (4); (1).
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                           LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este Caderno de Questões contém 80 questões objetivas, distribuídas da seguinte forma: 20 de Gramática 
e Interpretação de Texto, numeradas de 01 a 20; 20 de Matemática, numeradas de 21 a 40; e 40 de 
Conhecimentos Especializados, numeradas de 41 a 80.

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, é responsabilidade do candidato conferir: os dados pessoais, 
incluindo aqueles relativos à especialidade e à versão registrados no Caderno de Questões, no Cartão de 
Respostas, na Relação de Chamada e demais documentos; e a numeração das questões, a impressão e a 
paginação.

3. Caso o Caderno de Questões não esteja completo e perfeito, o fato deve ser imediatamente notificado ao 
Chefe/Fiscal de Setor.

4. As marcações em desacordo com as Instruções Específicas e com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, resultando em pontuação zero na questão 
correspondente. O campo de assinatura não preenchido ou a assinatura fora do espaço designado também 
implicam pontuação zero nas provas.

5. No Cartão de Respostas, marque apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, cobrindo completamente 
todo o espaço dos círculos, somente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de corpo transparente, 
sem inscrições, exceto as de caracterização de marca, fabricante e modelo.  

6. O candidato não poderá danificar seu Cartão de Respostas, sob pena de ser prejudicado pela impossibilidade 
de leitura óptica. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

7. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a 
mesa, óculos escuros, brincos, quaisquer adornos na região das orelhas, colar, pulseira de qualquer tipo ou 
material (inclusive de cunho religioso), gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, 
luvas, cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer 
tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, régua, caneta de corpo não 
transparente, calculadora, protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares, telefone celular, 
smartphone ou similar, notebook, tablet, pen drive, máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo, controle 
ou chave de alarme, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, e/ou 
quaisquer instrumentos sobre os quais sejam levantadas dúvidas quanto à possibilidade de recebimento, 
transmissão ou armazenamento de informações de qualquer natureza; ou outro material distinto do constante 
das Instruções Específicas. O candidato não poderá portar armas de qualquer espécie ou objetos similares, 
ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço.

8. As candidatas com cabelos longos deverão mantê-los presos, deixando as orelhas à mostra, até a sua 
retirada do local de provas.

9. Durante toda a permanência do candidato no local de provas, o telefone celular, assim como qualquer 
outro equipamento eletrônico previsto nas Instruções Específicas, deverá permanecer obrigatoriamente 
completamente desligados e acondicionados em embalagem lacrada, com todos os aplicativos, funções 
e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes, sob pena de ser excluído do Exame. A exclusão 
acontecerá também caso o telefone celular ou equipamento eletrônico entre em funcionamento, mesmo sem 
interferência direta durante a realização das provas ou se a Comissão Fiscalizadora detectar que o aparelho 
permaneceu ligado.

10. Todos os pertences pessoais deverão permanecer no espaço determinado pela Comissão Fiscalizadora, 
e poderão ser retirados somente após a devolução do Cartão de Respostas e a assinatura da Relação de 
Chamada, na saída definitiva do local de provas. A Organização do Exame não se responsabilizará por 
perda, esquecimento ou extravio de documentos e objetos.

11. As provas terão a duração total de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos. O candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no local das provas por, no mínimo, 2 (duas) horas e somente poderá levar consigo o 
Caderno de Questões se permanecer no local de provas por, no mínimo, 4 (quatro) horas.

12. Após a entrega do Cartão de Respostas pelo candidato, não será permitida qualquer alteração no Cartão de 
Respostas, ainda que não tenha transcorrido o tempo total de prova.

13. Ao final das provas, os 03 (três) candidatos remanescentes deverão permanecer no setor de prova. 
Esses candidatos somente poderão ser liberados do Setor juntos, quando todos tiverem concluído as provas 
ou o tempo para realização delas tenha encerrado, mediante suas identificações e assinaturas no Termo de 
Encerramento de prova.


