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PORTUGUÊS – 02 QUESTÕES 

 

1. Observe a frase abaixo e responda: 
 

A professora espera que nós _____________________ o trabalho em grupo na aula de hoje. 
 

Qual flexão do verbo “fazer” preenche adequadamente a lacuna? 

a) Fizemos 
b) Façamos 

c) Faremos 
d) Faríamos 

e) Fazeremos 

 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 2 
 

O padeiro 
 

Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me lembrando de 

um homem que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento ele apertava a 
campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 

– Não é ninguém, é o padeiro! 
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? 

Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a 

campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que 
vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, 

não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém… 
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. 

 
 (Rubem Braga. Ai de ti, Copacabana, Crônicas. Rio de Janeiro, 1960) 

 

 
2. Segundo o texto, o padeiro não se sentiu ofendido em ficar sabendo que não era ninguém. Qual frase do texto 

indica isso? 
a) Ele abriu um sorriso largo. 

b) Explicou que aprendera aquilo de ouvido. 

c) Assim ficara sabendo que não era ninguém. 
d) Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. 

e) Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? 
 

 

MATEMÁTICA – 02 QUESTÕES 

 
3. Todas as manhãs, Camila pratica exercícios ao ar livre: 15 minutos de alongamento, 15 de caminhada, 25 de 

corrida e 35 de bicicleta. Se ela começa os exercícios às 8h45, que horas ela termina? 

a) 9h55 
b) 10h00 

c) 12h10 
d) 10h05 

e) 10h15 
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4. A principal rua de uma cidade está sendo pavimentada. A gravura abaixo representa o andamento das obras: 
 

          

---------------------------------------------CANTEIRO -------------------------------------------- 

          

 

As partes em destaque na imagem indicam quanto já está concluído. 
 

Assim, quanto por cento da rua ainda não foi pavimentada? 

a) 55% 
b) 25% 

c) 30% 
d) 45% 

e) 100% 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – 02 QUESTÕES 

 

5. As cascatas de Urubici são um dos pontos mais fortes de turismo, ao lado da alta altitude e do frio. Segundo o 
Portal de Turismo da Prefeitura Municipal de Urubici, estão catalogadas no território do município: 

a) 15 quedas d’água 
b) 29 quedas d’água 

c) 150 quedas d’água 

d) 82 quedas d’água 
e) 360 quedas d’água 

 
6. Conforme consta no site da Prefeitura Municipal, “Urubici” é uma palavra de origem xokleng, etnia indígena nativa 

que habitava a região, que significa: 
a) Terra dos tesouros 

b) Pássaro brilhante 

c) Pedra furada 
d) Corvo branco 

e) Lugar de neve 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 04 QUESTÕES 

 

7. Quanto à apresentação pessoal e higiene da pessoa servente/merendeira, assinale a alternativa errada: 

a) O estado de saúde e de higiene pessoal da pessoa não interfere na qualidade de seu serviço. 

b) Relógios, anéis, pulseiras, colares, brincos e maquiagem devem ser evitados. 

c) A pessoa que cozinha precisa estar com as unhas curtas e limpas e os cabelos presos. 

d) É preciso evitar fumar e evitar o contato com dinheiro durante a manipulação de alimentos. 

e) É necessário usar toca, avental e calçado fechado na cozinha. 

 

8. Em relação aos cuidados com armazenamento, separação e destinação do lixo, assinale a alternativa incorreta: 

a) O lixo da cozinha precisa estar sempre ensacado e em recipientes adequados e com tampa. 

b) Lixo exposto atrai roedores, insetos e outros animais. 

c) O lixo da cozinha, por ser em maioria orgânico, é um lugar propício para a proliferação de fungos e 

bactérias. 

d) O lixo de cozinha não é perigoso, portanto não há necessidade de retirá-lo diariamente. 

e) O lixo orgânico deve ser armazenado em recipiente diferente do lixo reciclável. 
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9. Sobre as relações pessoais no trabalho, assinale a alternativa correta: 

a) Indelicadeza e ironia são hábitos comuns, portanto compreensíveis no ambiente de trabalho. 

b) É importante fazer todas as críticas que pensar, independente de ser mal interpretado, pois as críticas 

sempre resolvem. 

c) Interrompa as pessoas quando quiser falar, pois é melhor que esquecer. 

d) Mentir ou omitir no trabalho é uma conduta adequada.  

e) Respeite seus colegas de trabalho e coloque-se no lugar do outro. 

 

10. Quanto à higiene, estocagem e manipulação de alimentos, leia as afirmativas abaixo e responda: 

 

I. Os alimentos podem ficar armazenados próximos a produtos de limpeza, químicos ou de higiene, 

desde que colocados em prateleiras separadas. 

II. Os alimentos prontos para o consumo devem ficar protegidos da poeira e outros contaminantes com 

tampas ou plástico filme transparente. 

III. Alimentos que passaram há pouco tempo do prazo de validade podem ser utilizados sem 

preocupação. 

IV. Secar as mãos no uniforme de trabalho ou avental é uma prática adequada. 

V. Evitar falar, tossir ou espirrar em cima dos alimentos, bem como coçar ou assoar o nariz. 

VI. Provar os alimentos com as mãos ou com uma colher que poderá ser posta novamente na panela são 

atitudes comuns e aceitáveis na cozinha. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II, III e VI. 

b) I, II, IV e V. 

c) Apenas II e V. 

d) Apenas I e III. 

e) Todas estão corretas.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 


