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LENDA INDÍGENA
Lenda da erva-mate
As terras de uma tribo guarani tornaram-se fracas para o plantio e todos se
mudaram para outro lugar, exceto um índio muito idoso que já não tinha mais
forças para caminhar. Cheia de compaixão, Iari, sua filha mais nova, recusou
um pedido de casamento para não abandonar o pai e decidiu ficar.
Dia e noite, Iari permanecia firme e dedicada, cuidando do pai que, de tão
fraco, quase não conseguia mais levantar da rede e caminhar.
Certa tarde, pouco antes do anoitecer, essa rotina foi quebrada, pois apareceu
por ali um viajante solitário que solicitou hospedagem por uma noite.
Iari e o pai o receberam com muita hospitalidade e gentileza. A moça ofereceu
a ele todos os frutos e mel que havia em casa, e o velho cedeu a rede para que
o viajante nela dormisse.
Na manhã seguinte, antes de partir, o viajante revelou que, na verdade, era um
enviado do deus Tupã e, como recompensa pelos cuidados, entregou a eles
uma planta até então desconhecida dos indígenas: a erva-mate ou caá.
O velho indígena tomou o chá de erva-mate e rapidamente recuperou as forças
como na época em que era um jovem guerreiro.
O enviado, então, transformou Iari em uma divindade protetora dos ervais e
seu nome mudou para Caá-Iari. Graças à generosidade de Iari, todos os povos
indígenas puderam conhecer a erva-mate e passaram a tomar de seu chá,
tornando-se mais fortes e felizes.
(Adson Vasconcelos. Oficina do folclore: culturas bras. indígena e afro
brasileira.)
Responda as questões de 1 a 5 de acordo com o texto:
1. É correto afirmar que:
a) Um único índio se recusou a mudar para outro lugar pois acreditava que as
terras poderiam voltar a serem férteis.
b) Iari recusou o pedido de casamento pois aguardava o retorno do viajante.
c) Iari e o pai apenas aceitaram acolher o viajante pois sabiam que ele era um
enviado do deus Tupã.
d) O deus Tupã enviou um representante em forma de viajante que entregou a
Iari e seu pai a erva-mate.
2. Qual palavra indígena nomeia a erva-mate?
a) Tupã.
b) Caá.
c) Iari.
d) Caá-Iari.

3. De acordo com o final do texto, pode-se afirmar que:
a) O pai de Iari além de recuperar as forças também rejuvenesceu.
b) Iari voltou a morar com a tribo e se tornou uma jovem guerreira.
c) Iari e o pai guardaram o segredo dos benefícios do uso da erva-mate.
d) Iari foi transformada em uma divindade protetora dos ervais.
4. É sinônimo da palavra “compaixão”:
a) Piedade.
b) Perversidade.
c) Hostilidade.
d) Aversão.
5. Assim como na palavra “hospitalidade”, assinale a alternativa em que todas
as palavras as lacunas devem ser preenchidas com “H”:
a) _otel; _oceano; _onestidade; _ino.
b) _orrível; _istória: _obscuro; _ignorante.
c) _abilidade; _erói; _igiene; _onra.
d) _orizonte; _ofensa; _oculta: _obtuso.

Matemática
6. Uma lanchonete teve no mês de janeiro, uma despesa de R$4317,01 reais e
um faturamento de R$3978,09. Nesse mês houve lucro ou prejuízo?
a) Lucro de R$ 338,92.
b) Prejuízo de R$338,92.
c) Lucro de R$1761,08.
d) Prejuízo de R$1761,08.

7. Num anfiteatro as cadeiras estão dispostas em 40 linhas e 15 colunas. Qual
é o número total de cadeiras?
a) 46.
b) 600.
c) 481.
d) 482.

8. Em um estacionamento, os carros ficam em disposição retangular com 15
linhas e 14 colunas. No momento em que houver 100 carros estacionados,
ainda haverá vagas para quantos carros?
a) 70.
b) 110.
c) 128.
d) 309.

9. Gabriel comprou 4 camisetas de R$12,50 reais cada uma e uma calça de
R$25,50 reais. Deu 3 notas de R20,00 reais e 4 notas de R$5,00 reais. Quanto
recebeu de troco?
a) 4 reais.
b) 4 reais e cinquenta centavos.
c) 3 reais.
d) 3 reais e cinquenta centavos.

10. Nas eleições do Brasil, a votação acaba às 17h. Quando o relógio marcar
14h 37min 20s, quanto tempo faltará para terminar a votação?
a) 2h 30s.
b) 1h 50min 20s.
c) 2h 22min 40s.
d) 1h 20min 40s.

Conhecimentos gerais:
11. A cidade foi onde a Covid-19 foi detectada pela primeira vez foi Wuhan, que
se localiza:
a) na Tailândia.
b) na Ucrânia.
c) na China.
d) no Japão.
12. Prefeito de São Paulo reeleito em segundo turno em 2020:
a) Celso Russomano.
b) Bruno Covas.
c) João Dória.
d) Rodrigo Maia.
13. De acordo com a história do município de Roseira, o povoado que deu
origem ao município de Roseira surgiu por volta do séc. XVIII, às margens do:
a) Caminho das Pedras.
b) Caminho Real.
c) Caminho do Ouro.
d) Caminho das Águas.
14. De acordo com a história do município de Roseira, no dia 31 de dezembro
de 1963, foi aprovada a Lei Estadual nº 8050, do deputado José Armando
Zollner Machado, criando o município de Roseira, desmembrando-o de:
a) Aparecida.
b) Potim.
c) Taubaté.
d) Lagoinha.

15. Dentro da área de Proteção Ambiental de Roseira Velha, às margens do
_____________ e em alguns pontos isolados de preservação, podemos
encontrar mata nativa, vestígios de Mata Atlântica, de formações arbóreas,
frutíferas, arbustivas e herbáceas. Completa corretamente a lacuna:
a) Ribeirão Pirapitingui.
b) Ribeirão Piratini.
c) Ribeirão dos Pombos.
d) Rio Paraíba.

Conhecimentos específicos:
16. Sobre a compra e recebimento de alimentos é INCORRETO afirmar que:
a) É importante sempre comprar produtos com boa procedência, desprezandose os clandestinos que não tem especificação de nome, endereço do fabricante
e outras informações obrigatórias no rótulo.
b) Se algum alimento estiver com a embalagem danificada pode haver
contaminação, ficando impróprio para o consumo.
c) O veículo que será utilizado para transportar os produtos precisa estar em
boas condições de limpeza e higiene, para preservar os alimentos de qualquer
contaminação.
d) Os alimentos podem ser embalados em jornais velhos, aumentando assim a
sua conservação.
17. Assinale a alternativa correta:
a) Deve-se sempre utilizar folhas murchas e amareladas pois ao serem cozidas
elas são esterilizadas.
b) Os enlatados amassados ou enferrujados podem ser utilizados se estiverem
dentro da data de validade.
c) Produtos em embalagem de vidro apresentando vazamento na tampa ou
formação de espuma podem ser utilizados normalmente.
d) Em todos os produtos embalados ou enlatados deve-se verificar a data de
fabricação de validade.
18. Alimentos que não estragam com tanta facilidade, não precisam de
refrigeração, mas precisam ser consumidos em pouco tempo são chamados
de:
a) Perecíveis.
b) Semi-perecíveis.
c) Não-perecíveis.
d) Desperecíveis.
19. A despensa dos alimentos:
a) Deve ser localizada próxima a cozinha para facilitar acesso aos alimentos.
b) Os alimentos ou caixas não devem ficar em contato com chão.
c) Deve-se colocar na frente os produtos com data de vencimento mais
próxima para que sejam consumidos em primeiro lugar.
d) Todas afirmativas estão corretas.

20. Para experimentar as preparações alimentares:
a) Deve-se utilizar a mão diretamente.
b) Deve-se utilizar outro utensílio, diferente do utilizado na preparação.
c) Deve-se utensílio utilizar o próprio usado na preparação.
d) Deve-se utilizar o próprio utensílio usado na preparação, mas o alimento
deve ser colocado nas mãos antes de leva-lo à boca.
21. Sobre a higiene de ovos:
a) Os ovos devem ser lavados um a um, em água potável, no momento do uso.
b) Quebrar um a um, separadamente pois se houver um estragado irá inutilizar
toda a preparação.
c) Não servir preparações onde os ovos permaneçam crus.
d) Todas afirmativas estão corretas.
22. Deve ser EVITADO durante a manipulação dos alimentos:
a) Falar, cantar, assobiar ou fumar sobre os alimentos.
b) Espirrar, tossir, assoar o nariz ou cuspir.
c) Enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça de vestimenta.
d) Todas afirmativas estão corretas.
23. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Nunca varrer ou lavar o piso durante o preparo dos alimentos.
b) Não reutilizar embalagens de alimentos ou produtos de higiene.
c) Os utensílios (panelas, assadeiras etc) podem ser guardados no chão, mas
devem ser lavados novamente antes de seu uso.
d) Depois de higienizados, os utensílios devem ser pegos pela base, borda ou
base e nunca pela parte que entrará em contato com a boca ou com o
alimento.
24. No caso do alimento ser transferido para outra embalagem diferente da
original, esta deve receber uma etiqueta com as mesmas informações da
embalagem original:
a) Nome do produto, nome do fabricante, lote, data de abertura da embalagem,
nova data de validade (conforme orientação do fabricante).
b) Nome do produto e data de abertura da embalagem.
c) Nome do fabricante, data de abertura da embalagem, nova data de validade
(conforme orientação do fabricante).
d) Nome do fabricante, lote, data de abertura da embalagem.
25. Deve-se lavar as mãos:
I. Ao iniciar as atividades de manuseio.
II. Quando ocorrer interrupção do serviço.
III. Imediatamente após ir ao banheiro.
IV. Depois de manusear alimentos crus ou outro material que possa resultar em
contaminação de outros alimentos.
São corretas as afirmativas:
a) II, III e IV.
b) I, III e IV.
c) I, II e III.
d) todas afirmativas.

