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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:
1
Identifique-se na parte inferior desta capa;
2
Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão
Resposta;
3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão
Resposta;
12

Assine o cartão resposta no verso.

Nome (em letra de forma)

Identificação do candidato
Nº da inscrição

Boa Prova!
Como Baíra obtinha flechas

Um dia, Baíra, herói da tribo dos Cauaiua, _______quatro esteiras e dessas esteiras
fez a pela do peixe-cachorro, ajuntando-lhe, depois, a cabeça, as __________ do lombo, do peito e da cauda.
E meteu-se dentro dessa pele.
Em seguida, saltando na água, foi até o porto de uma outra maloca de Cauaiua.
Quando ali chegou já ia amanhecendo.
Então, as mulheres que tinham vindo lavar a boca e carregar água viram o peixecachorro e, aos gritos chamaram pelos homens. Os homens vieram correndo, com seus arcos e fechas. E todos
procuraram matar o peixe-cachorro, que era Baíra, e nem _______o feriram.
Assim que eles não tinham mais flechas e não sabiam aonde ir buscar, Baíra
mergulhou e voltou ao porto da sua maloca. Em terra, saindo da pele de peixe, Baíra tirou as flechas e as pôs ao
sol para secar.
(Nunes Pereira)
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) teceu // nadaderas // siquer.
b) tesseu // nadaderas // sequer.
c) tesseu // nadadeiras // se quer.
d) teceu // nadadeiras // sequer.
02 - “Flecha” se escreve com “CH”, também se escreve com “CH” as palavras:
a) trou___a // fei____e.
b) fai___a // in___ado.
c) ca___imbo // ma____ucar.
d) em___ergar // be___iga.
03 - Analise as afirmativas e assinale a incorreta:
a) o feminino do substantivo masculino herói é heroína.
b) a separação silábica de es-tei-ras e Ba-í-ra estão corretas.
c) o plural de peixe-cachorro é peixes-cachorro.
d) as palavras cauda (rabo) e calda (água engrossado com açúcar) são parônimas, pois tem a mesma pronúncia com
significados diferentes.
04 - Baíra provou ser um índio:
a) inteligente e astucioso.
b) preguiçoso e traiçoeiro.
c) covarde e ladrão.
d) nenhuma das alternativas anteriores.
05 - Assinale a alternativa correta. Para chegar até a maloca dos outros índios:
a) Baíra foi remando em sua canoa.
b) Baíra foi nadando nas águas de um rio.
c) Baíra foi nadando pelo mar, ao longo da praia.
d) Baíra foi por terra, entrando no rio quando viu as mulheres.
06 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma fração que pode ser convertida em dízima periódica?
a) 8
3
b) 1
4
c) 7
8
d) nenhuma das alternativas anteriores
07 - Calcule o perímetro do retângulo:
a) 13 4 cm
b) 26 8 cm
c) 26 2 cm
d) nenhuma das alternativas anteriores
08 - Comprei um equipamento para andar de patins por R$ 200,00. Dias depois, a loja fez uma promoção para
vender esse mesmo equipamento por R$ 184,00. Qual taxa de porcentagem representa o meu prejuízo em
relação ao preço pago?
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a) 0,008%
b) 8%
c) 8,05%
d) nenhuma das alternativas anteriores
09 - Uma família composta de seis pessoas tem na despensa alimentos suficientes para o seu consumo durante 20
dias. Porém, recebeu dois hóspedes. Supondo que todos se alimentem com quantidades iguais, em quanto tempo
os alimentos acabarão?
a) 6 dias
b) 26 dias
c) 15 dias
d) nenhuma das alternativas anteriores
10 - Dê o valor da expressão abaixo:
1 1 3 1 
 +  ÷  −  + 0,999...
 5 3   5 15 
a) 2
b) 2
3
2
c)
5

d) nenhuma das alternativas anteriores
11 - Assinale a alternativa correta:
O primeiro bairro que surge em Ponta Grossa teve este mesmo nome e pertencia ao município de:
a) Curitiba
b) Imbituva
c) Castro
d) Irati
12 - São símbolos oficiais de Estados e Municípios:
I – Monumentos
II – Bandeira
III – Brasão
IV – Hino
Assinale a alternativa correta:
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) nenhuma das alternativas anteriores
13 - Devemos sempre fazer a separação do lixo qual das afirmativas NÃO esta correta:
a) As latas deverão ter as tampas empurradas para dentro, para não ferir ninguém.
b) Os papeis devem estar secos e os materiais cortantes, como vidros quebrados, devem ser embrulhados em papeis
grossos ou jornais.
c) Restos de remédios, tintas, solventes, pilhas, venenos, baterias, devem ser descartados em lixo domiciliar, não
necessita cuidados específicos.
d) O óleo de cozinha deve ser colocado em um recipiente tipo pet (garrafa plástica de refrigerante) e entregá-lo em
qualquer posto de gasolina.
14 - Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde ao lixo orgânico:
a) Pilhas
b) Resto de comida
c) Guardanapos e toalhas de papel
d) Pó de café e chá
15 - Qual das atitudes abaixo NÃO a forma correta de atendimento:
a) ser cordial
b) ser inadimplente
c) ser prestativo
d) ser atencioso
16 - Quando dizemos que uma pessoa é prestativa ela:
a) Nunca está pronta para servir
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b) Não presta atenção
c) Está com prestações atrasadas
d) Está sempre pronta para servir
17 - Quando uma receita diz cozer as batatas por 20 minutos. É o mesmo que:
a) descansar as batatas por 20 minutos
b) congelar as batatas por 20 minutos
c) temperar as batatas por 20 minutos
d) cozinhar as batatas por 20 minutos
18 - Devemos sempre procurar manter a conservação dos alimentos. Qual das afirmativas esta INCORRETA:
a) Ao servir, toque os alimentos sempre com as mãos.
b) Não permita que os alimentos refrigerados ou congelados fiquem ao ar livre por muito tempo.
c) Caso necessite tocar em alimentos, use luvas descartáveis ou pinças higienizadas.
d) Prepare alimentos em superfícies e com utensílios bem desinfetados.
19 - Ao recebemos um compra devemos verificar se o alimento está em perfeito estado de uso. Um alimento deve
ser descartando quando:
a) uma boa textura
b) apresenta cheiro desagradável
c) uma cor satisfatória
d) peso adequado (solicitado)
20 - Ao colocarmos um ovo em uma vasilha com água e sal e o mesmo flutuar isto significa que o ovo esta:
a) ótimo para o consumo
b) fresco
c) velho
d) cozido
21 - Miúdos (coração, fígado, rins, língua) estão impróprios para o consumo quando:
a) firme ao tato
b) sem pontos brancos
c) não haja mau cheiro
d) superfície sem brilho
22 - São características de um alimento não perecível EXCETO:
a) durar muito tempo
b) não precisa de refrigeração
c) precisa de refrigeração
d) podem ser armazenados à temperatura ambiente
23 - Os manipuladores de alimentos devem utilizar luvas para evitar a contaminação de alimentos. Qual das
afirmativas esta INCORRETA:
a) Não se deve tocar em alimentos cru e cozidos com a mesma luva.
b) O uso de luvas dispensa higienização das mãos.
c) A pessoa que esta preparando os alimentos deve tirar as luvas ao sair da cozinha.
d) As luvas devem ser trocadas sempre que se reiniciar um trabalho.
24 - O uso incorreto das latas de lixos podem se tornar um meio de contaminação dos alimentos. Para evitarmos
contaminação por este método, as latas devem sempre:
a) próxima aos alimentos
b) conservar as latas tampadas
c) limpas
d) evitar o acesso de insetos
25 - Devemos evitar que aconteçam sobras dos alimentos, mas, quando ocorrer a sobra, não devemos:
a) guardá-las na geladeira
b) se embalada em pote fechado
c) manuseá-las com muito cuidado
d) guardá-las fora da geladeira

26 - Qual dos utensílios abaixo deve-se evitar o uso na cozinha:
a) Colher de madeira
b) Luva de malha de aço
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c) Tabuas de polietileno
d) Colheres de plástico resistente
27 - Quando um alimento esta contaminado por bactéria ele sempre apresenta as características abaixo
EXCETO:
a) pode ter cheiro agradável
b) pode apresentar aparência normal
c) pode ser verificada sempre a presença de pequenos ¨vermes¨
d) pode apresentar cheiro próximo ao normal
28 - Qual a forma correta de se medir alimentos líquido:
a) kg
b) ml
c) cm
d) mt
29 - Muitas infecções comuns do intestino são transmitidas de uma pessoa para outra pela falta de higiene. Qual
das doenças abaixo não é causada por ingestão de alimento contaminado:
a) Diarréia
b) Verminose
c) Cólera
d) Dengue
30 - Qual o tipo de sapato apropriado para o ambiente de trabalho:
a) Bota
b) Salto alto
c) Salto derrapa facilmente
d) Sandália
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