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Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
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cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
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- Não será permit ida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertat iva e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Processo Seletivo 01/2019

Função: Cozinheiro
Português

Raridade
A arara
É uma ave rara
Pois o homem não pára
De ir ao mato caçá-la
Para pôr na sala
Em cima de um poleiro
Onde ela fica o dia inteiro
Fazendo escarcéu
Porque já não pode
Voar pelo céu.
E se o homem não pára
De caçar arara,
Hoje uma ave rara,
Ou a arara some
Ou então muda seu nome
Para arrara.
PAES, José Paulo. Olha o bicho. São Paulo: Ática,
1989.
01-Qual o nome do poema?
a) A arara
b) Arara
c) Raridade
d) Ave rara
02-Por que a arara é uma ave rara?
a) Por ser muito cara.
b) Por estar sendo contaminada por pesticidas.
c) Por ser muito bonita
d) A arara/ é uma ave rara/ pois o homem não para/ de ir ao mato caçá-la.
03- Assinale a alternativa onde está incorreta a separação das palavras em
sílabas:
a) A-ra-ra
b) Po-le-iro
c) Es-car-ceu
d) Pé-ta-la

4-Quantos versos tem o poema?
a) 2
b) 4
c) 15
d) 16
5- Qual o antônimo de escarcéu?
a) Algazarra
b) Tumulto
c) Calmaria
d) Balbúrdia
Matemática
6-João recebeu R$ 120,00 por carpir um terreno. Guardou 2/3desse valor na
poupança e pagou 1/4 do que restou em uma ferramenta. Quanto João pagou
na ferramenta?
a) R$ 20
b) R$ 30
c) R$ 40
d) R$ 80
7- Já li 3/5 de um livro e ainda faltam 72 páginas para ler. O total de páginas
que já li é:
a) 72
b) 180
c) 108
d) 88

8- Para enfeitar a Prefeitura foram usadas 4 centenas de rosa vermelha, 3
centenas de rosas brancas, e 6 dezenas de rosas amarelas. Quantas rosas
foram usadas?
a)
b)
c)
d)

1300 rosas
760 rosas
550 rosas
650 rosas

9- Quanto é 5+5x5:
a)
b)
c)
d)

50
25
35
30

10- Edson saiu de casa às 7h30min e chegou no trabalho às 8h26min. O tempo
que Juca gastou para ir de casa até o trabalho foi de:
a)
b)
c)
d)

54 minutos.
56 minutos.
60 minutos.
64 minutos.

Conhecimentos Gerais:
11- Qual as cores, oficiais da cidade de Roseira, de acordo com a Lei Orgânica
do Município?
a) Verde, Amarelo e Vermelho
b) Verde, Amarelo e Azul
c) Verde, Amarelo e Branco
d) Branco, Preto e Vermelho
12- Qual o valor do salário mínimo para 2020?
a) R$ 998,00
b) R$ 1.039,00
c) R$ 1.120,00
d) R$ 1.214,00
13-O ataque a bomba contra a sede da produtora Porta dos Fundos, na
madrugada de 24 de dezembro, ocorreu como retaliação ao filme "A Primeira
Tentação de Cristo", que retrata Jesus como:
a) Homofóbico.
b) Um homem gay.
c) Um enganador, mentiroso.
d) Egoísta, mesquinho.

14-A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta sexta-feira, 3, que deve
recorrer de decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu redução
da cobrança do DPVAT.
O DPVAT é:
a) Seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre.
b) Seguro de danos públicos causados por veículos automotores de via
terrestre.
c) Seguro de doenças prévias causadas por veículos automotores de via
terrestre.
d) seguro de danos públicos e pessoais causados por veículos automotores
de via terrestre
15- O município de Roseira possui:
a) 7 (sete) vereadores
b) 8 (oito) vereadores
c) 9 (nove) vereadores
d) 10 (dez) vereadores

Conhecimentos específicos
16- Além das mãos, a faca é a principal ferramenta de trabalho de um
cozinheiro. É um instrumento de precisão que deve ser tratado com cuidado e
estar sempre limpo e afiado. A faca de desossar – usada para desossar carnes
e aves, geralmente possui:
a) lâmina mais fina que o cabo, para facilitar a operação.
b) lâmina larga (de 20 cm a 30 cm) e pontiaguda, e é bem mais pesada que
outras facas.
c) lâmina curta e seu tamanho é pequeno.
d) não tem ponta e seu fio é serrilhado.
17-A panela de pressão é usada para cozimento. Assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Toda atenção é pouca com alimentos que soltam a pele, como o grão-debico, porque a pele pode entupir a válvula e causar a explosão da panela.
b) Não se deve encher a panela com água – ou outros líquidos ou
alimentos– até a borda, de modo a não deixá-los próximos das válvulas (a
recomendação de fábrica é encher até 2⁄3 da altura).
c) O fogo deve ser aumentado após a formação de pressão que escapa pela
válvula, pois mantê-lo forte apressará o cozimento.
d) Os alimentos cozinham mais rápido nessa panela, porque a pressão do ar
em seu interior, não tendo como sair, aumenta, assim como a temperatura.

18-Sobre panelas, pode-se afirmar que:
a) A frigideira é empregada para saltear e fritar.
b) A caçarola de tamanho pequeno, é utilizada para preparar risotos, molhos
etc.
c) O caldeirão é usado para fazer molhos, caldos e ensopados em grande
quantidade.
d) Todas afirmativas estão corretas.
19- Placas de corte (tábuas de cortar carne, pão etc.) são suportes usados
para picar, cortar, limpar e apoiar alimentos. Cada cor serve para um tipo de
produto, evitando, assim, a contaminação cruzada. O que é contaminação
cruzada?
a) é a contaminação que ocorre em alimentos que estão descongelando fora
da geladeira.
b) é a transferência de microrganismos de um alimento ou de uma superfície
por meio de utensílios, equipamentos ou do próprio manipulador.
c) é a contaminação que ocorre por contato direto do alimento com urina de
rato ou fezes de cães e gatos.
d) é a contaminação do alimento por contato direto com água não tratada
adequadamente para consumo.
20- A presença de elementos estranhos nos alimentos é sinal de
contaminação. A contaminação pode ser física, química ou biológica. É
exemplo de contaminação física:
a) presença de produtos químicos utilizados na limpeza da cozinha.
b) presença de fios de cabelo na comida.
c) presença de microorganismos.
d) presença de vírus.
21-Os alimentos não perecíveis podem conservados em temperatura ambiente
pois:
a) São secos, não possuem umidade suficiente para a multiplicação dos
microrganismos.
b) A embalagem não permite entrada e saída de ar e assim não há
contaminação do alimento.
c) São alimentos previamente preparados com produtos que permitem sua
armazenagem fora da geladeira.
d) São alimentos que mesmo contaminados, não causam danos à saúde do
homem.

22- A limpeza e a organização do ambiente de trabalho são as duas palavras
de ordem na cozinha. Devem ser adotadas as seguintes medidas:
I. Manter em bom estado de conservação o piso, as paredes e o teto: sem
rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos e descascamentos.
II. Colocar telas nas janelas para impedir a entrada e a permanência de insetos
e outros animais.
III. Retirar todos os objetos sem utilidade para o trabalho na cozinha. Eles
atrapalham a circulação e o manuseio dos equipamentos e podem concentrar
poeira e microrganismos.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas II e III.
c) afirmativas I e III.
d) todas afirmativas.
23- A limpeza da cozinha deve ser feita:
a) somente no início do trabalho.
b) sempre que necessário e no final das atividades de trabalho.
c) somente no final das atividades de trabalho.
d) somente quando a cozinha tiver sujeira visível.
24- Por ser manipulador de alimentos, recomenda-se que o cozinheiro:
a) use cabelos soltos e com touca.
b) use barba e bigode bem aparados.
c) utilize brincos pequenos.
d) mantenha as unhas curtas e sem esmalte.
25- Durante a lavagem das mãos:
a) A pia para lavar as mãos deve ser a mesma para a lavagem dos
vasilhames.
b) Deve-se utilizar água de bacias para molhar as mãos.
c) Todas as regiões das mãos devem ser esfregadas com sabonete,
inclusive as unhas e os espaços entre os dedos, por aproximadamente 15
segundos.
d) As mãos devem ser enxaguadas com água corrente, deixando um pouco
do sabonete que deve ser retirado com antisséptico.

