PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: COZINHEIRA

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá

implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura

dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

1
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A SAÍDA
Aconteceu às quatro da tarde, em plena luz do dia. O
menino estava lá, espichado como um gato, na rede de seu
quarto. Caderno e lápis na mão, balançando suavemente,
estava inventando uma história, quando viu pela janela o diabo
pulando o portão de sua casa.
O menino estremeceu. Seus pais haviam saído para fazer
compras e sua irmã não tinha voltado da escola.
O diabo veio caminhando pelo jardim, em direção à porta,
pisoteando as margaridas que se mostravam ao vento. Na hora,
o menino pensou que o diabo, com seus poderes demoníacos,
ia atravessar as paredes, mas ele simplesmente deu um sopro
diabólico e seu bafo insuportável derreteu a porta
instantaneamente. Depois, ao chegar ao quarto e ver o menino
apavorado na rede, deu um sorrisinho perverso e, exalando seu
........ cheiro infernal, disse diabolicamente:
- Vim te pegar, garoto. Vou te levar para o inferno.
Mas aí, inesperadamente, o menino perdeu o medo.
Espichou-se então pela rede, todo belo e formoso, sem dar a
mínima para o diabo.
- Você não pode me pegar – o menino disse.
- Posso – rugiu o diabo, avançando com sua cara de ....... .
O menino retrucou:
- Não pode!
O diabo ficou mais endiabrado ainda e esbravejou:
- .......... não?
- .......... eu posso parar de escrever – disse o menino.
E parou.

Texto adaptado da Revista Nova Escola – maio de 1991.
01-As palavras que completam corretamente as lacunas das linhas 15, 21, 25 e 26, na ordem em que
aparecem, são:
(a) mau – mau - por que – porque
(b) mal – mau - por que – por que
(c) mal – mal - por que – porque
(d) mau – mau – por quê – porque
(e) mal – mau - por que – porque
02-Assinale a única alternativa que NÃO está de acordo com o texto:
(a) O menino perdeu o medo porque descobriu como acabar com o diabo.
(b) O diabo, no texto, é fruto da imaginação do menino.
(c) A história estava sendo escrita pelo menino.
(d) O menino estava lendo uma história de terror.
(e) O diabo não levou o menino para o inferno.
03-O significado de um termo depende do seu uso num determinado contexto. No título do texto, a palavra
saída significa:
(a) Uma boa venda.
(b) Sair de um lugar fechado.
(c) Solução para um dilema.
(d) Oferecer boa desculpa.
(e) O lugar por onde se sai.
04-Das alternativas abaixo, a única que NÃO se refere ao diabo é:
(a) “Ia atravessar as paredes” (linha 11)
(b) “Veio caminhando pelo jardim” (linha 8)
(c) “Deu um sorrisinho perverso“ (linha 14)
(d) “...pulando o portão de sua casa“ (linha 5)
(e) “Espichou-se então pela rede, belo e formoso“ (linha 18)
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05-Podemos afirmar que o menino estremeceu (linha 6) porque...
(a) Sentiu frio;
(b) A rede balançava suavemente;
(c) Estava inventando uma história;
(d) Viu o diabo;
(e) Estava sozinho.
06-Na frase “E parou” (linha 27), poderíamos substituir a palavra E, sem mudar o sentido do texto, por:
(a) Antes
(b) Então
(c) Mas
(d) Porque
(e) Assim
07-Analisando o contexto em que se encontram as palavras abaixo, assinale aquela que não exerce a
função de adjetivo.
(a) Demoníacos (linha 10)
(b) Diabólico (linha 12)
(c) Insuportável (linha 12)
(d) Perverso (linha 14)
(e) Inferno (linha 16)
08-Dentre as palavras abaixo, assinale aquela que não apresenta dígrafo:
(a) Quatro (linha 1)
(b) Espichado (linha 2)
(c) Tinha (linha 7)
(d) Derreteu (linha 12)
(e) Sorrisinho (linha 14)
09-Todos os substantivos abaixo são classificados como concretos, exceto:
(a) Menino (linha 1)
(b) Diabo (linha 4)
(c) Medo (linha 17)
(d) Vento (linha 9)
(e) Inferno (linha 16)
10-Marque a alternativa em que a palavra sublinhada não está corretamente definida, quanto à classe
gramatical que desempenha:
(a) O menino estremeceu. (verbo)
(b) Vim te pegar, garoto. (pronome oblíquo)
(c) Você não pode me pegar. (pronome pessoal)
(d) O menino estava lá, espichado como um gato, na rede de seu quarto. (pronome demonstrativo)
(e) Aconteceu às quatro da tarde, em plena luz do dia. (numeral)
PROVA DE MATEMÁTICA
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
11-A área de um terreno de forma quadrada é de 625 metros quadrados. A medida de cada lado, em
metros, é de:
(a) 15 m
(b) 35 m
(c) 25 m
(d) 45 m
(e) 20 m
12-O valor da expressão aritmética 25+(12-6:3)x2 é igual a:
(a) 29
(b) 70
(c) 54
(d) 45
(e) 48
13-Até a terceira rodada do campeonato brasileiro, o Náutico (PE) havia marcado 05 gols e sofrido 06. Na
quarta rodada, esse time venceu por 4 a 1 e, na quinta, empatou por 1 a 1. Qual é o saldo de gols do
Náutico, após as cinco rodadas?
(a) 2 gols
(b) 3 gols
(c) 9 gols
(d) 5 gols
(e) 7 gols
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14-Um carro percorreu 240 km em 3 horas, em certa velocidade. Com a mesma velocidade, em quanto
tempo ele percorrerá 480 km?
(a) 5h30min
(b) 5 horas
(c) 6 horas
(d) 6h30min
(e) 5h40min
3 _____
15-Determine o Resultado de √8000:
(a) 80
(b) 40
(c) 20
(d) 10
(e) 25
16-Alfredo fez um empréstimo de R$ 400,00 e, após 30 dias, pagou R$ 412,00. A taxa de juros cobrada foi
de:
(a) 2% ao mês
(b) 3% ao mês
(c) 4% ao mês
(d) 2,5% ao mês
(e) 3,5% ao mês
17-Um carpinteiro possui três peças de madeira de comprimento 1,5m, 0,75m e 2m. Ele quer cortar todas
as peças em pedaços iguais, do maior tamanho possível, de modo que não haja sobra de madeira. O
comprimento de cada pedaço deve ser:
(a) 15cm
(b) 45cm
(c) 30 cm
(d) 25 cm
(e) 50 cm
18-Escreva este trinômio na forma de um quadrado a²-6a+9.
(a) (a + 3)²
(b) (a – 3)²
(c) (a – 3)x( a + 3)
(d) (a² - 3 )²
(e) (a² + 3)²
19-Do quadrado de um número real vamos subtrair o quádruplo do mesmo número. O resultado
encontrado é 60. Quais são os números?
(a) 5 e -6
(b) -6 e 4
(c) 5 e -5
(d) 7 e -7
(e) 8 e -4
20-Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 15cm e um cateto 12 cm. Qual é a medida do outro cateto?
(a) 09 cm
(b) 12 cm
(c) 10 cm
(d) 18 cm
(e) 16 cm
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-Um profissional limpo e asseado contribui para a boa imagem da instituição em que trabalha. Sobre
higiene pessoal, a opção INCORRETA é:
(a) Usar desodorante ajuda a evitar o cheiro de suor.
(b) Os cabelos devem ser lavados com frequência.
(c) Cortar as unhas e caso tenha ferimento proteger com curativo.
(d) A poeira e o suor dão um aspecto cansado e sujo.
(e) Quando se usa um bom perfume não é necessário tomar banho todos os dias.
22- Dos produtos abaixo, NÃO é destinado para LIMPEZA:
(a) Sabão.
(b) Cera Líquida.
(c) Cloro.
(d) Água Sanitária.
(e) Detergente.
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23- Sobre o ambiente de trabalho é correto afirmar que:
(a) Deve ser limpo só no final do turno, mesmo que a sujeira se acumule.
(b) Os produtos de limpeza devem ser guardados na despensa de gêneros alimentícios.
(c) O banheiro deve estar sempre limpo e organizado, com papel higiênico, toalha, sabonete e lixeiras limpas.
(d) As paredes devem ser limpas de baixo para cima.
(e) O fogão deve ser limpo 1 vez por semana.
24- Imagine-se no cargo de cozinheira. Em seu ambiente de trabalho você deve agir com:
(a) Honestidade.
(b) Melancolia.
(c) Raiva.
(d) Ironia.
(e) Preguiça.
25- O método adequado de estocagem de alimentos é aquele que:
(a) Retira alimentos seguindo a validade, o primeiro que vence é o primeiro que sai.
(b) Mantém os alimentos industrializados após abertos na própria embalagem.
(c) Deixa a porta do estoque aberta para ventilar e facilitar a entrada de microrganismos.
(d) Armazena produtos de limpeza juntamente com alimentos.
(e) Armazena os alimentos de qualquer maneira.
26-O ato ou efeito de embalar resíduos sólidos (lixo) para o seu transporte é chamado de:
(a) Condicionamento.
(b) Ajuntamento.
(c) Recolhimento.
(d) Guarda.
(e) Acondicionamento.
27-Para uma futura cozinheira, um ambiente limpo evita a contaminação dos alimentos. Por isso:
(a) Ao varrer o chão, deve-se cobrir os alimentos.
(b) Na despensa pode se guardar os alimentos junto com produtos de limpeza.
(c) A limpeza da despensa deve ser feita a cada 90 dias.
(d) O descongelamento de um alimento deve ser feito ao sol.
(e) O piso deve ser lavado uma vez por mês.
28-Sobre o preparo e o manuseio dos produtos alimentícios, é correto afirmar que:
(a) A qualidade de um alimento não depende de como ele foi manuseado.
(b) Alimentar-se bem não depende de que tipo de preparo esse alimento teve.
(c) O manuseio correto dos alimentos é importante para não haver nenhum tipo de contaminação.
(d) O armazenamento não influi na qualidade do alimento.
(e) A data de validade de um alimento não influencia na sua qualidade.
29-NÃO é dever de uma cozinheira.
(a) Ser higiênica.
(b) Ser discreta e organizada.
(c) Ser pontual com o horário de serviço.
(d) Ter cortesia com os colegas de trabalho.
(e) Ter conduta irresponsável com seus superiores e colegas de trabalho.
30-Quando uma pessoa se queima e vai pedir ajuda para você, a primeira coisa a fazer é:
(a) Passar pasta de dente.
(b) Deixar o ferimento com bastante água corrente e buscar ajuda.
(c) Passar banha de porco.
(d) Passar pomada e buscar ajuda.
(e) Tampar com pomada e pano.
31-Todo servidor municipal tem direito a:
(a) Décimo - quarto salário;
(b) Moradia paga pela prefeitura;
(c) 60 dias de férias por ano;
(d) Salário básico igual ou maior do que 1 salário mínimo;
(e) Duração do trabalho diário menor do que 5 horas.
32-A idade mínima para que uma pessoa possa ser servidora pública (investida no serviço público)
municipal é:
(a) 16 anos;
(b) 18 anos;
(c) 20 anos;
(d) 22 anos;
(e) 24 anos.
33-Existem duas formas de nomeação em cargos públicos municipais. São elas:
(a) Em caráter efetivo e em comissão;
(b) Em caráter provisório e em comissão;
(c) Em comissão e por indicação do prefeito;
(d) Por indicação do prefeito e por indicação dos vereadores;
(e) Em caráter efetivo e por indicação do prefeito.
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34-Para ajudar a preservar o meio ambiente, todos nós podemos fazer um pouco. Podemos, por exemplo:
(a) Manter lâmpadas ligadas durante o dia, mesmo se o ambiente é bem iluminado;
(b) Jogar lixo nas ruas ou nos rios, pois assim a natureza leva;
(c) Derrubar árvores para urbanizar todas as áreas;
(d) Fazer queimadas sempre que possível;
(e) Reutilizar ou reciclar materiais, sempre que possível.
35-Como funcionário público você estará sempre em contato com pessoas. Por isso todo servidor deve:
(a) Cooperar só com os colegas mais próximos.
(b) Ter higiene e boa apresentação pessoal só se tiver tem salário alto.
(c) Observar os regulamentos só para os novato.
(d) Ser autoritário para ser respeitado.
(e) Ser educado e cordial.
36-São alimentos não-perecíveis:
(a) café, açúcar e arroz.
(b) peixe, quiabo e arroz.
(c) café, manga e ovo.
(d) macarrão, abóbora e feijão.
(e) massa, manga e café.
37-É uma regra de segurança alimentar:
(a) usar tábua de madeira para cortar alimentos crus e alimentos cozidos.
(b) produtos fora do prazo de validade podem ser aproveitados no preparo das refeições.
(c) para evitar contaminação, é proibido usar a mesma faca e a mesma tábua para cortar alimentos crus e
alimentos cozidos.
(d) no preparo das refeições, aproveitar alimentos enlatados, mesmo estando as latas amassadas ou
enferrujadas.
(e) reaproveitar latas para guardar alimentos e sobras de comidas.
38-Como medidas para manter a higiene no local de trabalho o cozinheiro deve:
(a) aplicar inseticidas (veneno) diariamente na cozinha, ao encerrar o expediente.
(b) remover substâncias, como resto de alimentos, que atraem roedores.
(c) lavar a cozinha com ácidos.
(d) remover lixo de três em três dias.
(e) encerar o assoalho enquanto prepara a comida.
39-Durante o preparo dos alimentos, o cozinheiro pode
(a) enxugar o suor com as mãos.
(b) tocar em sacarias ou caixas.
(c) provar o alimento com as mãos.
(d) retirar o avental de proteção antes de utilizar o sanitário.
(e) enxugar o suor com o pano de secar os pratos.
40-A cozinha de uma unidade escolar tem o consumo de 20 kg de arroz por dia. O cozinheiro requisita os
gêneros para o uso da próxima semana sempre às quintas-feiras, no final do expediente. Os materiais
são entregues no final do expediente do dia seguinte da requisição, porém a escola estará fechada para
dedetização e os materiais serão entregues na segunda feira. Considerando que no momento de fazer a
requisição há 20 kg de arroz no estoque e a cozinha funciona de segunda a sexta-feira, o cozinheiro
deve requisitar:
(a) 60 kg.
(b) 80 kg.
(c) 100 kg.
(d) 120 kg.
(e) 90 Kg
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