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FAXINEIRA - COPEIRA
ATUALIDADES: 05 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 1)
O presidente dos Estados Unidos segue com as medidas polêmicas. A que mais chamou
a atenção em 2018, sendo capa de muitos jornais, foi a aplicação de uma lei dos anos
1950, que previa que filhos de imigrantes sem documentos poderiam ser separados de
seus pais. Qual é o nome do atual presidente americano?
A) Vladimir Putin
B) Donald Trump
C) Mauricio Macri
D) Barack Obama
QUESTÃO 2 (Valor: 1)
Nicolás Maduro é o presidente de um país que vive em crise há muitos anos. Desde 2013
muitos são os refugiados para diferentes países, entre eles o Brasil, principalmente o
estado de Roraima. De que país estamos falando?
A) Estados Unidos
B) Argentina
C) Venezuela
D) Uruguai
QUESTÃO 3 (Valor: 1)
As eleições presidenciais de 2018 foram recheadas de notícias falsas acerca dos
candidatos. Estas notícias, espalhadas pelas redes sociais em grande escala, muitas
vezes foram consideradas verdadeiras e atrapalharam a vida dos candidatos. Assinale a
alternativa que mostra o nome em inglês dado às notícias falsas.
A) Fake news
B) Real news
C) TV lie
D) Fake election
QUESTÃO 4 (Valor: 1)
O projeto que propõe alterações na Previdência Social vem sendo discutido pelo
Congresso Nacional desde 2017. Qual alternativa melhor explica o que é a Previdência
Social?

A) Um plano de saúde que garante atendimento igualitário a todos no Serviço Unificado de
Saúde.
B) Um movimento de estudantes secundaristas que defendem a maioridade penal.
C) Um fundo de garantia para empresas que pedirem falência ao governo.
D) Uma “poupança” feita pelo governo para garantir ao cidadão uma renda ao parar de trabalhar.
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QUESTÃO 5 (Valor: 1)
A história recente brasileira vive, desde 2016, um grande período de instabilidade tanto
política quanto econômica. Alguns fatos apontados em alternativas abaixo comprovam
esta afirmação. Assinale a opção que não se relaciona a este período.
A) Reeleição de Fernando Henrique Cardoso.
B) Impeachment de Dilma Rousseff.
C) Operação Lava-Jato.
D) Prisão de Luís Inácio Lula da Silva.
MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES
QUESTÃO 6 (Valor: 1)
Atualmente as lojas apresentam muitas promoções. Normalmente as compras são feitas
no cartão e em várias vezes. Na loja “TUDO TEM” um jogo de sofá de R$ 2.044,00 é
oferecido em até 8 vezes no cartão. Caso você compre esse sofá e aceite pagar em 8 vezes
no cartão, qual será o valor mensal de sua dívida?

A) R$ 205,50
B) R$ 245,50
C) R$ 250,50
D) R$ 255,50
QUESTÃO 7 (Valor: 1)
O Senhor Brito tinha R$ 18.000,00 na sua conta em um banco. Retirou uma certa quantia,
mas depositou nesta mesma conta a quantia de R$ 2.500,00. Depois dessas transações
seu saldo passou a ser R$ 6.500. Quanto o Senhor Brito retirou?
A) R$ 16.000,00
B) R$ 15.000,00
C) R$ 14.000,00
D) R$ 13.000,00
QUESTÃO 8 (Valor: 1)
Observe a conversa de dois amigos:
Pedro: “Oi Henrique! Eu acertei 16/24 das questões da prova de matemática, e você??”
Henrique: “Nesta mesma prova eu acertei 4/6 das questões”
Segundo a conversa podemos afirmar:
A) Com certeza Henrique quem acertou mais questões!
B) Pedro acertou mais questões!
C) Os dois acertaram o mesmo número de questões!
D) Infelizmente Pedro errou mais questões do que Henrique!
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QUESTÃO 9 (Valor: 1)
Os jogadores profissionais de futebol do Brasil devido os vários compromissos fora de
suas cidades se esforçam para estudar. Assim a escolaridade dos jogadores de futebol
nos grandes centros não é tão pequena quanto imaginamos. Essa afirmação pode ser
observada com a pesquisa demonstrada no gráfico abaixo.

Conforme esses dados, o número de jogadores dos quatro clubes que concluíram o
Ensino médio é:
A) 68 jogadores
B) 54 jogadores
C) 48 jogadores
D) 30 jogadores
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
Os Números Naturais estão presentes em diversas situações do dia a dia. Abaixo
apresentamos algumas informações, cada letra que se encontra na frase corresponde a
um número natural apresentado em uma das fichas. Assinale a alternativa que faz as
correspondências corretas.
(1) 17

(2) 150

(3) 7.500

(4) 196.526.293

* Um lápis comum tem em média -------- cm de comprimento.
*A massa de um elefante africano pode chegar a -------- kg.
*Certas espécies de tartaruga chegam a viver -------- anos.
*A população do Brasil em 2012 era estimada em -------- habitantes.
A) 1 – 2 – 3 – 4
B) 1 – 3 – 2 – 4
C) 1 – 2 – 4 – 3
D) 2 – 3 – 1 – 4
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PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Ao escrevermos um texto devemos cuidar para não cometer erros de ortografia. Em uma
das frases abaixo, retiradas de placas de divulgação de produtos, há um erro de
concordância. Assinale-a.
A) “Conserta-se bicicletas”.
B) “Vende-se terreno com casa”.
C) “Aluga-se barco a vapor”.
D) “Compram-se produtos agrícolas”.
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Das frases abaixo uma apresenta problemas de concordância, ou seja, entre as palavras
há mistura de singular e plural. Identifique esta opção.
A) Todos os domingos nos reunimos na praça.
B) Chegou dois candidatos para fazer a prova.
C) Nas férias as pessoas costumam ir a praia.
D) O computador estava cheio de problemas.
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Abaixo você verá uma sequência de palavras em cada opção. Em apenas uma as palavras
estão escritas em ordem alfabética. Assinale-a.
A) folha - gato - camiseta - hortênsia
B) guerra - igreja - laranja - jiboia
C) pente - rato - menino - tempo
D) morango - paçoca - penal - retiro
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Quando nos referimos a uma pessoa que tem algum grau de autoridade, como reis,
presidentes, governadores, precisamos usar o pronome de tratamento correto. Imagine
que você irá escrever uma Carta ao prefeito de Maracajá. Qual pronome de tratamento
você deve usar?
A) Vossa Alteza
B) Vossa Santidade
C) Vossa Excelência
D) Vossa Magnificência
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Para entender uma anedota é preciso estar atento ao significado das palavras. Leia o texto
abaixo e assinale a opção que explica a graça da piada:
“O professor perguntou para Joãozinho:
 Joãozinho, quem nasce na Bahia é?
 Baiano!
 Quem nasce em Minas Gerais?
 Mineiro!
 E quem nasce no Rio?
 Peixe!”
A) Quem nasce no Rio de Janeiro é chamado de carioca ou peixe.
B) O aluno não entendeu que o professor estava se referindo ao estado do Rio de Janeiro.
C) Quem nasce na Bahia é mineiro e em Minas é baiano.
D) Quem nasce no Rio de Janeiro é flamenguista.
ESPECÍFICAS: 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Ao servir café, o copeiro (a) deve estar atento a algumas recomendações importantes em
relação a este serviço. Assinale a alternativa incorreta:
A)

Sempre que for servir, perguntar o que gostaria de tomar, ou se aceita umas das opções,
e fale quais são as opções.

B)

Se precisar deve interferir uma reunião, ou entrar no meio de uma conversa, sem esperar
para ser solicitado (a).

C)

Pedir licença sempre, e quando for servir colocar-se ao lado da pessoa e não à frente;

D)

Procure retirar os copos e xícaras vazios assim que terminarem, para dar um ar de
profissionalismo e competência.

QUESTÃO 17 (Valor: 1)
O coffee break é um tipo de serviço realizado em diversas ocasiões, como em intervalos
de cursos, palestras, seminários ou congressos, e consta de uma mesa-buffet composta
de diversos tipos de alimentos e bebidas frias e quentes, como café, chá, leite, chocolate,
sucos, águas, refrigerantes, bolos, tortas, salgadinhos, etc. Ao copeiro (a) cabe o
comando de todo o desenvolvimento e acompanhamento do serviço. Assinale a
alternativa correta:
A)

Montar a mesa-buffet com os alimentos, bebidas e utensílios para o serviço;

B)

Fazer a reposição dos produtos quando necessário;

C)

Manter a organização e a higiene na mesa, durante o evento;

D)

Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Não vale a pena ser um grande conhecedor do comportamento humano e um grande
teórico dos problemas de relacionamento, se não se coloca pelo menos uma pequena
parte desse conhecimento em prática. Segue abaixo, alguns dos principais mandamentos
para o integrante de um grupo de trabalho ter um bom relacionamento, dentre eles,
assinale a alternativa incorreta:
A)

Respeitar o próximo com ser humano.

B)

Evitar interromper aquele que está falando; esperar a vez.

C)

Se necessário deve ter reações agressivas, ser indelicado.

D)

Evitar quebra de hierarquia, reportando-se sempre ao superior imediato. Quando isso não
for possível, dar-lhe uma explicação.

QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Para a limpeza de todas as partes do ambiente de trabalho, é recomendado que se faça o
seguinte processo:
Assinale a alternativa correta.
A)

Enxágue inicial; limpeza com vinagre; e por fim, um enxágue final.

B)

Enxágue inicial; limpeza com detergente; e por fim, um enxágue final.

C)

Limpeza com detergente; enxágue inicial; e por fim, um enxágue final.

D)

Limpeza com vinagre; enxágue inicial; e por fim, um enxágue final.

QUESTÃO 20 (Valor: 1)
As mãos mais que qualquer outra parte, devido ao fato de estarem em constante contato
com os alimentos que estão sendo produzidos, precisa estar impecavelmente limpa o
tempo todo. A lavagem das mãos deve ocorrer sempre após:
Assinale a alternativa incorreta.
A)

Vestir-se para iniciar o trabalho, e levar as mãos no cabelo;

B)

A remoção e troca de forros de lixeiras, e assoar o nariz;

C)

Manusear alimentos cozidos e lavar a louça;

D)

Comer e usar o sanitário.

QUESTÃO 21 (Valor: 1)
A fim de promover um local de trabalho higiênico, é preciso que todos estejam
comprometidos e atentos com a importância de se estar limpo antes mesmo de começar
seu expediente. Dentre os pontos fundamentais, assinale a alternativa correta:
A)

Banhos diários e dentes limpos e sem cáries, e escovados posteriormente a cada refeição;

B)

Cabelos limpos e colocados totalmente dentro da toca e unhas curtas e sem esmalte;

C)

Não usar bijuterias e acessórios e uniformes completos, limpos e em bom estado de
conservação;

D)

Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 22 (Valor: 1)
A correta higienização do manipulador, ambiente e alimentos, que também contribui para
uma alimentação mais saudável, evita doenças como. Assinale a alternativa incorreta.
A)

Hepatite

B)

Hipertensão

C)

Botulismo

D)

Cisticercose.

QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Qual produto de limpeza deve ser utilizado para realizar a lavagem das louças? Assinale
a alternativa correta.
A)

Detergente.

B)

Sabão em pó.

C)

Desinfetante.

D)

Saponáceo.

QUESTÃO 24 (Valor: 1)
O que se deve fazer com os restos de alimentos que já foram servidos? Assinale a
alternativa correta.
A)

Devem ser reaproveitadas.

B)

Devem ser guardados no refrigerador.

C)

Não devem ser reaproveitadas.

D)

Nenhuma das alternativas estão corretas.

QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Quais destes produtos é um alimento perecível? Assinale a alternativa correta.
A)

Café.

B)

Açúcar.

C)

Mamão.

D)

Arroz.

QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Quais as vestimentas devem ser usadas antes de entrar na copa ou cozinha? Assinale a
alternativa correta.
A)

Touca, chinelo de borracha e avental ou jaleco.

B)

Touca, sapatos baixos fechados e avental ou jaleco.

C)

Touca, luvas de látex e bermuda.

D)

Avental ou jaleco, luvas descartáveis e regata.
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QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Como dever ser feito o descongelamento das carnes? Assinale a alternativa correta.
A)

Dentro do refrigerador.

B)

À temperatura ambiente.

C)

Dentro da água sem a embalagem.

D)

No forno pré-aquecido.

QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Qual o produto que devemos utilizar para lavar os vegetais, os legumes e as frutas?
Assinale a alternativa correta.
A)

Bicarbonato de sódio

B)

Álcool

C)

Hipoclorito de sódio

D)

Detergente

QUESTÃO 29 (Valor: 1)
Que cuidados devem ser tomados para não contaminar bebidas e alimentos? Assinale a
alternativa incorreta.
A)

Antes de iniciar um trabalho, retirar anéis e pulseiras que estiver usando.

B)

Lavar as mãos e todos os objetos que for utilizar.

C)

Evitar tocar os alimentos prontos para consumo com as mãos, utilizar colher ou garfo.

D)

Usar sempre perfume a maquiagem quando for preparar os alimentos.

QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Como os alimentos devem ser armazenados na dispensa? Assinale a alternativa correta.
A)

Alimentos e produtos de limpeza devem ficar juntos.

B)

Os alimentos devem permanecer dentro das caixas e fardos.

C)

Os alimentos devem permanecer fora das caixas e fardos.

D)

Os alimentos nas prateleiras devem ficar bem encostados na parede.

QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Todos os manipuladores de alimentos devem possuir carteira de saúde, que são
fornecidos gratuitamente pela rede de serviços básicos de saúde. Sendo assim, quantas
vezes ao ano devem ser realizados exames médicos de rotina?
A)

1 vez ao ano.

B)

2 vezes ao ano.

C)

3 vezes ao ano.

D)

4 vezes ao ano.
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QUESTÃO 32 (Valor: 1)
Segurança alimentar significa assegurar a inocuidade de um alimento a cada cidadão, em
quantidade e qualidade necessárias para garantir uma vida saudável. Em um sistema de
alimentação coletiva, a segurança refere-se à responsabilidade em relação à saúde do
cliente.
Dentre os fatores que podem contribuir para que o alimento deixe de ser seguro, tornandose um fator de risco para a saúde humana, assinale a alternativa incorreta.
A)

As matérias-primas contaminadas;

B)

Instalações deficientes;

C)

Refrigeração adequada;

D)

Alimentos preparados com mais de um dia de antecedência.

QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Assinale a alternativa que completa de forma adequada (correta) a frase abaixo.
O termo alimento seguro significa a garantia do consumo alimentar de produtos livres de:
A)

Contaminantes de natureza química (agroquímicos), biológica (organismos patogênicos),
física (vidro) ou de outras substâncias que possam colocar em risco a saúde do
consumidor.

B)

Contaminantes de natureza química (organismos patogênicos), biológica (agroquímicos),
física (vidro) ou de outras substâncias que possam colocar em risco a saúde do
consumidor.

C)

Contaminantes de natureza química (vidro), biológica (organismos patogênicos), física
(agroquímicos) ou de outras substâncias que possam colocar em risco a saúde do
consumidor.

D)

Contaminantes de natureza química (organismos patogênicos), biológica (vidro), física
(agroquímicos) ou de outras substâncias que possam colocar em risco a saúde do
consumidor.

QUESTÃO 34 (Valor: 1)
A higiene dos alimentos se inicia na área de produção, acompanha o processamento, a
armazenagem e a distribuição do produto final ao consumidor. Considerando-se os
possíveis riscos de contaminação de alimentos, assinale a alternativa correta:
A)

Somente o controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos, e não dos manipuladores de
alimentos é essencial para garantir a qualidade dos alimentos;

B)

Doença Transmitida por Alimento (DTA), pode ser causada por multiplicação de bactérias,
por falta de higiene no preparo;

C)

O alimento, após seu preparo, deverá estar em com sabor adequado, a cor e odor não
precisam estar aceitáveis pelo consumidor.

D)

Após a etapa de preparação/industrialização, os alimentos não são mais expostos à
contaminação nos centros de distribuição, supermercados, restaurantes, nas mercearias e
residências.
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QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Perigos como intoxicações alimentares são causados por pequenos seres vivos. Como
são conhecidos esses microrganismos? Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Bactérias
Roedores
Insetos
Larvas

QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Os riscos ergonômicos são os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do
trabalhador, proporcionando-lhe desconforto ou doença. Dentre as opções abaixo,
assinale a alternativa que corresponde a risco(s) ergonômico(s).
A)

Esforço físico;

B)

Levantamento de peso;

C)

Postura inadequada;

D)

Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 37 (Valor: 1)
A Segurança do Trabalho nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) é item de
extrema importância para a integridade física dos empregados. Dentre os equipamentos
de proteção individuais, assinale a alternativa correta:
A)

Sandálias e luvas descartáveis

B)

Protetores de ouvidos e camisetas de nylon

C)

Botas e luvas de borracha

D)

Bonés e meias impermeáveis

QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Entre as atividades que podem ser desenvolvidas pelo manipulador de alimentos nas
escolas, assinale a alternativa incorreta.
A)

Produzir refeições, através do cumprimento dos cardápios, seguindo as fichas técnicas
(receitas) e as boas práticas de manipulação;

B)

Ofertar a alimentação produzida, promovendo o consumo adequado dos alimentos;

C)

Auxiliar na aplicação de teste de aceitabilidade;

D)

Não podem comunicar irregularidades do PNAE aos responsáveis legais, uma vez que
também não fazem parte do controle social.

QUESTÃO 39 (Valor: 1)
Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 216 de 15 de setembro de 2004, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), considera-se manipulador de
alimentos:
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A)

Qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra apenas em contato direto com o
alimento;

B)

Qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra apenas em contato indireto com o
alimento;

C)

Qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o
alimento;

D)

Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 40 (Valor: 1)
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955 e atualmente
gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), é o programa
social mais antigo do país na área de SAN (Segurança Alimentar e Nutricional). Assinale
a alternativa correta que corresponde ao objetivo do PNAE.
A)

Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o
rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis, através da oferta de
um pequeno lanche;

B)

Oferecer refeições que atendam às necessidades nutricionais dos alunos, durante sua
permanência na escola e também fora dela, em suas casas.

C)

Desenvolver de ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar por meio
da transferência de recursos financeiros arrecadados pela direção da escola para os
alunos.

D)

Nenhuma das alternativas está correta.
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