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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 
06. Durante o preparo dos alimentos, o que deve ser feito para evitar a contaminação cruzada? 

a) Passar álcool nos alimentos quando estiverem prontos.  
b) Cozinhar todos os alimentos em água fervente por 5 minutos. 

c) Manter a temperatura ambiente em torno dos 5ºC. 
d) Não cortar verduras e legumes com a mesma faca e tábua que foram cortados outros alimentos, sem 

antes higienizá-las.  
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07. De acordo com as afirmativas: 

I. O cozinheiro deve permanecer na cozinha, devidamente uniformizado, sem nenhum adorno (bijuterias, 
relógio, dentre outros), de sapatos fechados e touca. 
II. Não é obrigatório ao cozinheiro o uso do uniforme, dessa forma, ele deve optar por uma roupa que seja 
confortável e de preferências de cores claras.  
III. O primeiro passo antes de manipular qualquer alimento é higienizar bem as mãos com água e sabonete 
líquido, secando-as com papel toalha descartável. 
IV. As unhas devem ser curtas, limpas, sem esmalte e base. Os cabelos sempre limpos, presos e com touca. 
V. É permitido ao cozinheiro falar alto na cozinha, mascar chiclete ou balas, e fumar.  

 

Assinale a alternativa que indica o número de afirmações corretas: 

a) Três 
b) Cinco 

c) Uma 
d) Duas 

 

08. O procedimento em que a cozinheira passa o alimento no ovo e depois na farinha de trigo ou de rosca, é 
chamado de:  

a) Assar 
b) Marinar 

c) Empanar 
d) Untar 

 

09. Sobre os princípios importantes para controlar seu estoque, assinale a resposta correta: 
a) Não existe uma forma padrão para organizar o estoque, na correria das preparações é válido pegar o 

alimento que estiver mais perto.  
b) Prestar atenção nas datas de validade dos produtos, as embalagens devem ser mantidas limpas e muito 

bem fechadas. O estoque deve permanecer limpo e organizado. Separar os alimentos de acordo com seu tipo 

ajuda a manter a organização das prateleiras.  
c) A única preocupação que o cozinheiro deve ter em relação ao estoque é não utilizar alimentos fora do 

prazo de validade. 
d) Organizar o estoque não é função do cozinheiro. 

 
10. Existe um conceito chamado de PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Assinale a alternativa que melhor 

define-o: 

a) A saída do estoque é realizada pelo preço do último lote a entrar no almoxarifado. 
b) O último produto a entrar no estoque deverá ser o primeiro a ser utilizado. 

c) Os produtos que entraram primeiro no estoque deverão ser utilizados primeiro. Esse procedimento garante 
que sempre terão produtos novos para serem usados.  

d) Os produtos com o prazo mais longo de vencimento deverão ser utilizados primeiro. Essa metodologia 

evita que os alimentos sejam descartados por estarem fora do prazo de validade.  
 

11. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas a seguir: 
(__) Os alimentos perecíveis devem ser refrigerados preferencialmente abaixo de 5ºC e os cozidos quentes 
(acima de 60ºC) até serem servidos. 
(__) O descongelamento nunca deve ser feito em temperatura ambiente, o ideal é que o alimento seja 
descongelado na geladeira, até que retorne ao seu estado natural. 
(__) Os produtos cárneos devem ser refrigerados e mantidos em temperaturas entre 10º e 15ºC. 
(__) O congelamento eficaz ocorre em temperaturas próximas a – 18ºC ou inferiores. Nessas condições 
ocorre a inibição total de microrganismos.  
(__) Para reduzir o tempo do descongelamento indica-se lavar diretamente o alimento em água corrente.  

 

Identifique a alternativa que representa a sequência correta: 
a) V, F, F, F, V 

b) F, F, V, V, F 
c) F, F, V, V, F 

d) V, V, F, V, F 
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12. Para manter o bom relacionamento profissional o que é preciso? 

a) Silêncio, obediência, pontualidade e atenção. 
b) Ética profissional, respeito, diálogo, responsabilidade e comprometimento. 

c) Teimosia, comprometimento, obediência, sinceridade e autoritarismo. 
d) Superioridade, inteligência, arrogância, ética profissional e educação.  

 

13. Associe as duas colunas: 
 

1. Açúcar mascavo  (__) Produto cárneo seco e salgado 
2. Baba de moça  (__) Mistura feita com azeite, vinagre, cebola e temperos. 
3. Carne de sol   (__) Produto comum, não refinado e de cor escura. 
4. Molho escabeche  (__) Doce feito de gemas de ovos, leite de coco e açúcar. 
 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta: 
a) 1, 3, 2, 4 

b) 4, 1, 3, 2 

c)  2, 1, 3, 4 
d) 3, 4, 1, 2 

 
14. Identifique o passo a passo correto na higienização de hortaliças: 

 
I. Colocar em uma vasilha uma solução clorada, seguindo a receita: para cada 1 litro de água -> 1 colher de 
sopa do produto destinado à lavagem (exemplo: sanitizante, hipoclorito, dentre outros). LEIA SEMPRE O 
RÓTULO.  
II. Manter sob refrigeração e servir.  
III. Colocar o alimento de molho nessa solução durante 10 minutos. 
IV. Higienizar adequadamente as mãos com água e sabão líquido. Secar com papel toalha descartável. 
V. Retirar o alimento da vasilha e lavar novamente em água corrente. 
VI. Lavar as hortaliças em água corrente, separando as partes machucadas e estragadas. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta: 
a) IV, VI, I, III, V e II 

b) I, III, V, VI, IV e II 
c) VI, I, III, V, II e IV 

d) V, II, I, III, IV e VI 

 
15. São condições básicas de higiene e saúde: 

 
I- Lavar as mãos após ir ao banheiro 

II- Tomar banho diariamente. 

III- Escovar os dentes sempre após as refeições. 

 

Quanto aos itens acima, estão corretos: 

a) I e II 
b) II 

c) II e III 

d) I, II e III 
 

 

 

 

 
 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


