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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Ignorado por políticas públicas, ensino fundamental 2 tem baixa qualidade 

Raquel Cunha/Folhapress  

 

Treze milhões de alunos no país estudam numa etapa que está estagnada em baixo patamar de 1 

qualidade. O ciclo em questão compreende do sexto ao nono anos, os últimos do ensino fundamental, que idealmente 2 

recebem estudantes entre 11 e 14 anos. 3 

Não há políticas governamentais suficientes para o aprimoramento dessa fase da educação básica 4 

brasileira, uma carência que é reconhecida até mesmo por gestores públicos da área. 5 

Nessas séries, o aluno deixa de ter apenas um professor, que leciona português e matemática, para 6 

responder para cerca de dez – o número depende do projeto pedagógico de cada colégio. 7 

Essa mudança, dizem especialistas, é feita de forma brusca, sem que a criança seja preparada, afetando 8 

um aluno já impactado por conflitos típicos da puberdade. 9 

Números oficiais evidenciam a dificuldade dos alunos ao ingressarem nesse nível: o sexto ano, que abre 10 

a etapa final, tem a maior taxa de reprovação (15%) e abandono (3,8%) entre as nove séries do ensino fundamental. 11 

"Há uma lacuna nessa etapa", afirma o vice-presidente do conselho de secretários estaduais de 12 

Educação, Rossieli Soares da Silva. 13 

"Há um justo esforço do país para alfabetizar nas primeiras séries. Para o ensino médio, há discussão 14 

sobre currículo. Os anos finais do fundamental ficaram um pouco de lado", diz Silva. 15 

Para o processo de alfabetização, há um programa federal de capacitação de docentes e elaboração de 16 

materiais. Para o ensino médio, o próprio conselho trabalha na reestruturação curricular. 17 

"Sentimos falta de programa nacional para os anos finais do fundamental", diz o presidente da união dos 18 

secretários municipais de Educação, Alessio Costa Lima. 19 

"A maioria dos municípios não tem capacidade para investir nas escolas. O dinheiro está com a União." 20 

Estados e municípios concentram 85% das matrículas dessa etapa do país. 21 

Alunos dos anos finais do fundamental não apresentam melhora nos seus indicadores desde 2009,  22 

segundo monitoramento da ONG Todos pela Educação, feito com base em dados da avaliação federal chamada Prova 23 

Brasil. 24 

Por exemplo: apenas 16% se formam nessa etapa com conhecimento considerado adequado em 25 

matemática. 26 

A partir de 2005, com as melhorias nos indicadores dos primeiros anos do fundamental, esperava-se 27 

que, como numa onda, alunos que progrediram no quinto ano teriam desempenho melhor nas séries seguintes. 28 

Autoridades da área de educação afirmavam, na época, que o sistema todo se beneficiaria. 29 

"Os dados mostram que isso não ocorreu. A melhoria não vem por inércia", diz Paula Louzano, que é 30 

doutora em educação pela Universidade de Stanford (EUA). "Precisamos interferir nas variáveis dos anos finais do 31 

fundamental", diz Louzano. 32 

A pesquisadora cita como exemplos a definição de um currículo nacional (em debate no Ministério da 33 

Educação) e mudança na formação de professores do ensino básico –necessidade  que é consenso entre gestores e 34 

especialistas ouvidos pela Folha. 35 

A formação atual tem "visão muito acadêmica" e pouco sobre psicologia do desenvolvimento,  diz a 36 

professora de geografia da USP Sueli Furlan, que trabalha com formação dos docentes. Ela diz haver resistência contra as 37 

mudanças nas universidades. 38 

 

Visita ao site http://www1.folha.uol.com.br/educacao em 2/5/2016 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: COZINHEIRA 

 

 

01) Conforme o texto 

 

(A) O ensino fundamental tem sido deixado de 

lado pelas políticas públicas de educação. 

(B) Existe uma preocupação na formação dos 

professores dos últimos anos do ensino 

fundamental. 

(C) A psicologia da educação tem sido atualizada 

nos currículos de formação de professores. 

(D) A atual conjuntura educacional inviabiliza o 

progresso dos alunos nas duas últimas séries 

do ensino fundamental. 

 

02) O texto evidencia 

 

(A) O novo papel social da Escola, sobretudo 

relacionado às primeiras séries do ensino 

fundamental. 

(B) A necessidade de que haja políticas públicas 

voltadas para as duas últimas séries do ensino 

fundamental. 

(C) O cuidado das escolas com a orientação 

vocacional dos estudantes do ensino 

fundamental. 

(D) A necessidade de maior empenho na busca de 

sucesso escolar, sobretudo nas duas últimas 

séries do ensino fundamental. 

 

03) Considerando-se o contexto em que se insere, 

a palavra transcrita à direita pode substituir a 

da esquerda sem prejudicar o sentido na frase 

 

(A) “Até mesmo” (L.5) - também 

(B) “como” (L.33) - conforme 

(C) “sem” (L.8) - ainda que 

(D) “apenas” (L.25) - quase 

 

04) É FALSO o que se afirma sobre o termo 

transcrito em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “haver” (L.37), do ponto de vista 

fonético, o “h” NÃO representa uma consoante 

brasileira. 

(C) Na palavra “exemplo” (L.25), o grupo “-mp” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “especialistas” (L.8) há a 

ocorrência de um hiato. 

 

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que” e “que”  em “esperava-se 

que, como numa onda, alunos que 

progrediram no quinto ano teriam 

desempenho melhor nas séries seguintes” 

(L.27/28) são iguais enquanto classe 

gramatical. 

(B) O termo “segundo” (L.23) representa uma 

ideia de número ordinal. 

(C) Na oração "Há um justo esforço do país” (L.14), 

se trocado o verbo “haver” por “existir” a 

expressão “um justo esforço do país” sofreria 

mudança de função sintática. 

(D) A expressão “Nessas séries” (L.6) denota lugar. 

 

06) Em,  

 

“uma carência (...) é reconhecida até mesmo por 

gestores públicos da área” (L.5).  

 

Se  a frase for transformada para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) reconheciam 

(B) reconheceram 

(C) reconhece 

(D) reconhecem 

 

 

07) Exprimem a mesma noção modo-temporal as 

formas verbais transcritas em 

 

(A) "formam"(L.25) e "afirmavam"(L.29). 

(B) "tem"(L.36) e "ingressarem"(L.10). 

(C) "esperava"(L.27) e "afirmavam"(L.29). 

(D) "Sentimos"(L.18) e "ingressarem"(L.10). 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: COZINHEIRA 

08) Observe: 

 

I.  “ “Paula Louzano (...)  é doutora em educação 

pela Universidade de Stanford (EUA).” (L.31). 

II. Essa mudança (...) é feita de forma brusca,” 

(L.8). 

 

Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 

 

(A) Predicado Nominal. 

Predicado Verbal. 

(B) Predicado  Nominal 

Predicado Nominal. 

(C) Predicado Verbal 

Predicado Nominal. 

(D) Predicado Verbal 

Predicado  verbo-nominal 

 

09) Assinale a alternativa em que todas as 

palavras recebem acento gráfico pela mesma 

razão. 

 

(A)  “está” (L.1) e “já” (L.9). 
(B) “políticas” (L.4) e  “próprio” (L.17). 
(C) “secretários” (L.19) e “próprio” (L.17). 
(D) “séries” (L.6) e  “acadêmica” (L.36). 
 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “materiais” (L.17), “próprio” (L.17), 
“professor” (L.6) 

(B) “país” (L.14), “médio” (L.17), “ficaram” (L.15) 
(C) “vem” (L.30), “melhorias” (L.27), “mudanças” 

(L.38) 
(D)  “alfabetização” (L.16), “leciona” (L.6), “taxa” 

(L.11) 
 

11) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 

 

(A) “...Não há políticas governamentais 
suficientes” (L.4). 

(B) “Essa mudança” (L.8) 
(C) “Números oficiais” (L.10). 
(D) “A formação atual tem "visão muito 

acadêmica”” (L.36). 

12) As palavras “partir” (L.27), “acadêmica” (L.36) 
e “séries” (L.28) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 
(C) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
 
13) Levando-se em consideração a acentuação 

gráfica, a palavra que, com a presença ou 
ausência do acento, possibilita outra 
pronúncia e  a mudança de classe gramatical. 
Marque a alternativa em que isso ocorre. 

 
(A) “investir” (L.20). 
(B) “colégio” (L.7). 
(C) “área” (L.29). 
(D) “beneficiaria” (L.29). 
 
14) Marque a alternativa em que todas  as palavras 

apresentam divisão silábica corretamente 
dividas. 

 
(A) “es-ta-gna-da” (L.1), “din-hei-ro” (L.20), “mu-

n-icí-pios” (L.20). 
(B)  “co-nhe-ci-men-to” (L.25), “Fe-i-to” (L.23),  

“de-ssa” (L.21). 
(C) “pro-fes-so-ra” (L.37), “be-ne-fi-ci-a-ri-a” 

(L.29),  “á-rea” (L.29) 
(D) “re-sis-tên-ci-a” (L.37), “a-tual” (L.36), “a-d-

que-a-do” (L.25) 
 
15) As vírgulas foram usadas pela mesma razão 

que em “"Há uma lacuna nessa etapa", afirma 
o vice-presidente do conselho de secretários 
estaduais de Educação, Rossieli Soares da 
Silva. (L.12/13). 

 
(A) “Para o ensino médio, há discussão sobre 

currículo.” (L.14/15). 
(B)  “Alunos dos anos finais do fundamental não 

apresentam melhora nos seus indicadores 
desde 2009,  segundo monitoramento da ONG 
Todos pela Educação, feito com base em dados 
da avaliação federal chamada Prova Brasil.” 
(L.22/24). 

(C) “Não há políticas governamentais suficientes 
para o aprimoramento dessa fase da educação 
básica brasileira, uma carência que é 
reconhecida até mesmo por gestores públicos 
da área.” (L.4/5). 

(D) “Essa mudança, dizem especialistas, é feita de 
forma brusca” (L.8). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: COZINHEIRA 

 

 

16) Qual das cidades abaixo é a mais próxima? 

 

(A) Gotham City, que fica à 28 km de distância.  

(B) Metrópolis, que fica à 56.000m de distância.  

(C) Opal City, que fica à 300 hm de distância.  

(D) Central City, que fica à 500.000 dm de 

distância. 

 

17) Sabendo que o preço da carne é R$ 30/kg, que 

uma pessoa come, em média 300g de carne 

por refeição, e que será feito um churrasco 

para 20 pessoas, qual será o custo para esse 

churrasco? 

 

(A) R$ 130,00.  

(B) R$ 150,00.  

(C) R$ 180,00.  

(D) R$ 200,00. 

 

18) Um bolo pesa 4kg estando inteiro. Numa festa 

de aniversário, os convidados comeram dois 

quintos do bolo. A aniversariante levou o 

restante para casa e dividiu igualmente com 

mais os cinco moradores de sua rua. Quanto 

cada morador ficou, sabendo que ela também 

guardou um pedaço para si? 

 

(A) 500g.  

(B) 0,4 kg.  

(C) 0,3g.   

(D) 4,0 kg. 

 

19) Considere a sequência: 

 

S=(1; 10; 101; 1010; 10101;... ).  

Nessa sequência, o 40º elemento, tem a soma de 

seus algarismos dando exatamente igual a: 

 

(A) 23  

(B) 22 

(C) 21  

(D) 20 

 

20) Uma torneira foi deixada aberta das 20h45min 

de uma dia e só foi fechada às 11h15min do dia 

seguinte. Sabendo que a vazão da água era 

constante de 30 litros por hora, qual foi o 

desperdício de água nesse período? 

 

(A) 435 m³ 

(B) 43,5 litros 

(C) 0,435 m³  

(D) 4,35 litros.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA ELEMENTAR  

QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: COZINHEIRA 

 

 

21) Quanto aos procedimentos do trabalhador que 

manipula alimentos, todas as afirmativas 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Qualquer tipo de ferimento (cortes, 

machucados, feridas, etc.) deve ser coberto 

com proteção à prova d’água;  

(B) Não se pentear, ou passar as mãos nos cabelos 

na área da cozinha;  

(C) Sair do local de trabalho com o uniforme e 

retornar as manipular os alimentos;  

(D) Não levar ou deixar na cozinha objetos 

pessoais como bolsas, celulares, joias, relógios 

e outros. 

 

22) A carne é um produto bastante consumido, ele 

é incluído em todos os cardápios, por isso o 

profissional que manipula alimentos deve 

observar bem todas as características que a 

carne pode apresentar. Para ser consumida a 

carne tem que ter as características abaixo, 

EXCETO. 

 

(A) Devem apresentar odor agradável e cor 

característica 

(B) Devem possuir consistência firme,  

(C) Deve apresentar manchas escuras ou verdes  

(D) A gordura deve estar firme, sem odor de ranço, 

bem como observar se há sinais de 

recongelamento, como cristais de gelo. 

 

23) As Boas Práticas de Manipulação são um 

conjunto de medidas que devem ser seguidas 

pelos manipuladores a fim de garantir a 

qualidade higiênico-sanitária do alimento, 

desde o recebimento dos alimentos, passando 

pelo armazenamento, pré-preparo até chegar 

à distribuição. Começando pelo recebimento 

dos alimentos precisamos observar o que está 

escrito em todas as alternativas abaixo, 

EXCETO. 

 

(A) Conferir o peso, a temperatura e as 
características sensoriais (cor, odor e textura).  

(B) Verificar se não há danos físicos no produto e 
se este se encontra limpo  

(C) Avaliar a aparência, qualidade, data de 
fabricação e validade bem como observar se as 
embalagens estão íntegras.  

(D) Produtos reprovados: devem ser guardados 
no ato do recebimento para 
reaproveitamento. 

 

24) A higienização do ambiente se realiza em duas 

etapas: limpeza e desinfecção. Limpeza é a 

etapa em que se retira a sujeira visível. 

Desinfecção é a etapa em que se eliminam os 

micro-organismos. Sobre a higiene do 

ambiente onde se manipulam alimentos todas 

as afirmações estão corretas, EXCETO. 

 

(A) As bancadas, equipamentos e utensílios 
devem primeiro ser limpas e posteriormente 
desinfetadas. 

(B) Durante a limpeza retiram-se os restos de 
alimentos das superfícies com auxílio de 
espátulas e escovas. Depois se lava a superfície 
com água morna e detergente. E por último, 
enxagua-se em água corrente. 

(C) Os utensílios e equipamentos devem ficar 
imersos em solução clorada por 15 minutos e 
depois são enxaguados.  

(D) Os funcionários responsáveis pela atividade 
de higienização não precisam cuidar da 
higiene pessoal, uma vez que esta atividade irá 
sujá-los 

 

25) Quanto às condições ideais de preparo dos 

alimentos abaixo, todas as afirmações estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Cozinhar os ovos sob fervura durante 7 
minutos; resfriar imediatamente para evitar a 
cor esverdeada; não utilizar gemas cruas para 
evitar intoxicação. 

(B) O fígado deve ser preparado com bastante 
tempo de antecedência da hora da refeição 
para evitar que endureça. 

(C) Cozinhar as hortaliças sempre que possível, 
com casca em fogo brando, com o mínimo de 
água, em panelas tampadas;  

(D) Legumes devem ser cozidos inteiros ou em 
pedaços grandes e a água pode ser 
reaproveitada; evitar cozimento demorado 
para não alterar a cor das hortaliças;  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: COZINHEIRA 

26) A Higiene dos utensílios, equipamentos e 

acessórios de limpeza da cozinha é 

fundamental. Para garantir uma perfeita 

higienização, é preciso seguir várias normas 

dentre elas as descritas abaixo, EXCETO. 

 

(A) Retirar sempre os restos de comida e gordura 

dos utensílios, para evitar o entupimento e 

mau cheiro da pia; 

(B) Caso a lavagem seja manual, a secagem deverá 

ser com o uso de panos; 

(C) Lavar os utensílios menos engordurados 

primeiro, seguindo a ordem: copos – canecas – 

talheres – pratos e por último as panelas; 

(D) Higienizar e desinfetar os utensílios e 

equipamentos sempre que utilizar diferentes 

tipos de alimentos ou preparações; 

 

27) O cheiro, a cor e a textura dos alimentos 

influenciam em seu valor nutritivo. Assim 

deve ser observado na hora da escolha e 

seleção. No caso dos peixes devem ser 

observados todos os fatores abaixo, EXCETO. 

 

(A) Estão frescos quando os olhos são 

arredondados,  

(B) A guelra é vermelha bem escurecida 

(C) O cheiro é suave, a pele está brilhante e as 

escamas firmes.  

(D) Ao apertar a carne, ela deve voltar à posição 

rapidamente.  

 

28) O método de cozimento de massas secas ou 

frescas é o mesmo sendo assim, analise as 

afirmações abaixo sobre a preparação do 

macarrão. 

 

I. Para que não grudem durante o cozimento, 
use bastante água ligeiramente salgada na 
proporção de 1 litro para cada 100g de massa 
e acrescente 1 colher (sopa) de óleo. 

II. A água deve estar fervendo no momento de se 
colocar a massa. Mexa delicadamente para que 
toda a massa se solte na água no início do 
cozimento 

III. Cozinhe até que fique "al dente'' - o que 
significa ficar cozida, mas não mole demais. 

IV. Para controlar o tempo, experimente, de vez 
em quando, um pedacinho da massa. 
Assim que a massa estiver "al dente'', escorra, 
passe para uma travessa e sirva com o molho. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

29) Todas abaixo são regras para evitar 

contaminação e alteração de alimento, 

EXCETO. 

 

(A) Durante a manipulação e embalagem de 
produtos, deve-se cuidar para que limpeza que 
esteja sendo efetuada, não gere pó nem 
respingos de água ou qualquer outro tipo de 
contaminação.  

(B) Armazenar juntos os alimentos prontos para 
comercialização dos produtos deteriorados, 
que esperam devolução ou remoção para 
aterros sanitários ou similares.  

(C) Os alimentos perecíveis devem ser mantidos 
em condições adequadas de armazenagem, 
conforme as especificações do produto.  

(D) Os alimentos congelados devem ser 
descongelados sob refrigeração e /ou em 
forno de micro ondas em pequenas porções  

 

30) O processo de higienização tem como objetivo 

eliminar ou reduzir a contaminação 

microbiológica, minimizando os riscos de 

transmissão de agentes causadores de 

doenças. Todas as afirmações abaixo sobre a 

limpeza e higienização do Liquidificador estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Desligar o equipamento da tomada.  
(B) Higienizar o copo do liquidificador utilizando 

uma esponja com solução de detergente.  
(C) Sendo de aço as hélices, não precisam ser 

limpas, pois não acumulam sujidades. 
(D)  Enxaguar com água corrente e deixar secar 

naturalmente. Cubra-o para que fique 
protegido. 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: COZINHEIRA 

31) Analise as afirmações abaixo no que diz 

respeito à limpeza de talheres, canecas e 

cumbucas: 
 

I. Retirar o excesso de resíduos e coloque-os 

imersos em uma bacia com água e detergente; 

II. Com esponja lave-os um a um; 

III. Enxaguar com água corrente até a completa 

remoção do detergente;  

IV. Por último escaldar com água fervente e 

deixar secar naturalmente. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

32) A Segurança do Trabalho é composta por um 

conjunto de medidas técnicas, educacionais, 

médicas e psicológica etc. Analise as 

afirmações que objetivam a Segurança do 

Trabalho na empresa seja privada ou pública. 

 

I. Zelar pela integridade física dos 

trabalhadores. 

II. Analisar as condições do ambiente do 

trabalho. 

III. Minimizar o número de acidentes do trabalho. 

IV. Propor ações prevencionistas. 
 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

33) Acidente sem danos pessoais que deve ser 

analisado e investigado para evitar um 

acidente futuro é denominado de: 

 

(A) Acidente de trajeto 

(B) Acidente de trabalho 

(C) Acidente laboral. 

(D) Incidente. 

34) Quanto ao armazenamento dos alimentos na 

geladeira todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Não usar toalhinhas decorativas nas 

prateleiras, pois dificultam a circulação do ar;  

(B) Os alimentos enlatados após abertos devem 

permanecer nas latas e guardados nas 

prateleiras altas  

(C) Não guardar sobras em panelas, usar 

recipientes bem fechados, de plástico;  

(D) Não armazenar os alimentos próximos uns aos 

outros para facilitar a circulação de ar entre 

eles 

 

35) Os alimentos não perecíveis devem ter as 

características abaixo, EXCETO: 

 

(A) As latas e conservas devem estar estufadas, 

amassadas ou enferrujadas. 

(B) Os vidros não devem apresentar vazamentos 

nas tampas, formação de espumas ou outro 

sinal de alteração do produto. 

(C) Os cereais, farináceos e leguminosas não 

devem apresentar vestígios de insetos, 

umidade excessiva e objetos estranhos. 

(D) Os produtos estocáveis devem estar em 

temperatura ambiente 

 

36) A Segurança do Trabalho é definida por 

normas e leis. No Brasil a Legislação de 

Segurança do Trabalho baseia-se em todas 

abaixo, EXCETO. 

 

(A) Na Constituição Federal, na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). 

(B) No Ministério da Educação e Cultura - MEC 

(C) Nas Normas Regulamentadoras e em outras 

leis complementares como portarias, decretos 

e convenções internacionais da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

(D)  Na Organização Mundial da Saúde (OMS). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: COZINHEIRA 

37) A organização dos alimentos deve seguir as 

recomendações abaixo, EXCETO. 

 

(A) Os alimentos devem ser armazenados em local 

exclusivo, de forma que fiquem separados por 

espécie e organizados nas prateleiras com um 

espaçamento entre as pilhas para permitir a 

circulação do ar. 

(B) Os alimentos sejam arrumados de acordo com 

a data de validade. Assim, os que estiverem 

próximos do vencimento serão consumidos 

primeiro, ficando na frente do restante. 

(C) Os hortifruti, que na sua maioria chegam em 

caixas de madeira ou sacos de estopa ou nylon, 

devem ser transferidos para monoblocos 

(caixas) plásticos vazados e limpos, para 

permitir a circulação do ar e colocados sobre 

os estrados. 

(D) Agrupar todos os alimentos iguais e diferentes 

gênero no mesmo local na prateleira;  

 

38) De acordo com as boas práticas para serviços 

de alimentos todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Devem-se cozinhar bem as carnes, pois 

temperaturas superiores a 70°C destroem os 

micróbios. 

(B) Durante a utilização dos óleos e gorduras pode 

haver alterações no cheiro, sabor, cor, 

formação de espuma e fumaça. Esses sinais 

indicam que o óleo deve ser trocado 

imediatamente 

(C) Descongele os alimentos à temperatura 

ambiente. As carnes devem ser descongeladas 

fora de recipientes.  

(D) Alimentos como frutas, legumes e hortaliças 

devem ser higienizados, tendo em vista que 

esses podem ser consumidos crus. A correta 

higienização elimina os micróbios patogênicos 

e os parasitas 

 

39) Todas abaixo são regras de segurança na 

cozinha que visa prevenir risco à saúde da 

cozinheira 

 

(A) Utilize um avental e sapatos fechados que 

ajudam a proteger o corpo contra fogo, água e 

sujeira. Quem tem cabelo comprido, é medida 

de higiene e segurança prendê-lo. 

(B) Facas e materiais cortantes devem estar bem 

guardados manter o piso da cozinha sempre 

limpo e molhado. 

(C) Mantenha fósforos, isqueiros, velas e outras 

fontes de calor fora do alcance de crianças. 

(D) Muito cuidado com o forno e o fogão. O 

indicado é que se fique perto do aparelho 

somente o tempo necessário para o preparo da 

sua receita.  

 

40) O serviço na cozinha por lidar com vários 

instrumentos cortantes, fogo dentre outros 

oferece constantes riscos a acidentes. 

Conforme dispõe a Norma Regulamentadora 

nº 06(NR 6) a empresa é obrigada a fornecer 

aos empregados gratuitamente, o EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado de 

conservação e funcionamento. Assim cabe ao 

empregado: EXCETO 

 

(A) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a 

que se destina. 

(B) Responsabilizar-se por sua guarda e 

conservação 

(C) Consertar qualquer alteração que o torne 

impróprio para uso 

(D) Cumprir as determinações do empregador 

sobre seu uso adequado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


