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CARGO
COZINHEIRO(A)

CONCURSO PÚBLICO

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA
1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS
personalizado.
2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o
CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS.
3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer
erro, notifique o Fiscal.
4. Este Caderno de Provas contém 30(trinta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 30.
5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais
adequadamente a responde.
6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das
provas.
7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente assinado.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS:
9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A

C

B

D

E

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma
alternativa assinalada.
12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS.
13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início.
14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina
calculadora.
15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.
.........................................................................................................................................................
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Fonte: https://portalcorreio.com.br. Acesso em 17/10/2020

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 8.

1. Assinale a alternativa que responde sobre a
temática central do texto:

Casos de Covid-19 devem seguir altos no verão,
diz Fiocruz

A. Apresentação dos números de morte por Covid-19
no Brasil durante a pandemia.
B. O aumento do pico dos casos de covid-19 nos
países europeus, durante a segunda onda de
contaminação.
C. O aumento da curva da evolução de casos e óbitos
por Covid-19 no Brasil, na próxima estação.
D. Análise dos últimos dados da pandemia
divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro até
o momento atual.
E. A tendência de queda do patamar elevado de casos
e óbitos por covid-19 no Brasil.

O número de mortes por Covid-19 pode permanecer
alto nos próximos meses, caso o cenário atual
permaneça, de acordo com a edição especial do
Boletim Observatório Covid-19 da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgada nessa sexta (16).
O estudo mostra que apesar da leve tendência de
queda desde setembro, o país ainda está em patamar
elevado de casos e óbitos.
O Boletim mostra que a curva da evolução de casos e
óbitos por Covid-19 no Brasil apresentou, desde o
início da pandemia, um padrão diferente de outros
países. Enquanto em países europeus, por exemplo, o
número de casos subiu rapidamente e, após atingir um
pico, caiu vertiginosamente – agora, a região passa
por uma segunda onda de contaminação – no Brasil,
a subida foi mais lenta e a descida também está sendo,
de acordo com o vice-diretor do Instituto de
Comunicação e Informação em Saúde (Icict), da
Fiocruz, Christovam Barcellos.
“O que não significa que estamos livres da pandemia,
ela tende a diminuir em direção ao verão, mas ainda
com número muito alto”, diz Barcellos. “A Europa
está começando a viver o inverno. Nós vamos
começar a viver o verão, com números caindo, o que
significa talvez que a transmissão da Covid-19 terá
um pouco tendência sazonal: vai ser mais intensa no
inverno, como todas as gripes, e menos intensa no
verão”.
De acordo com os últimos dados do Ministério da
Saúde, o Brasil registrava, até ontem (15), mais de 5,1
milhões de casos confirmados e 152 mil mortes por
Covid-19. “A permanência da pandemia nos
próximos meses pode acrescentar algumas dezenas de
milhares de novos óbitos no país”, diz o Boletim da
Fiocruz.

2. Sobre a finalidade do texto, analise os itens a
seguir.
I. Convencer o leitor de que ainda não estamos
livres da pandemia.
II. Ensinar ao leitor como se prevenir contra a
Covid-19.
III. Questionar o fato da pandemia, no Brasil, ter
a subida e a descida de casos e mortes de
forma mais lenta.
IV. Apresentar opiniões pessoais sobre a
evolução dos casos e mortes por Covid-19 na
Europa e no Brasil.
Estão INCORRETOS:
A. I e III
B. I, II e III.
C. III e IV.
D. II e IV.
E. I, II, III e IV.
3. Em “desde o início da pandemia, um padrão
diferente de outros países”, as palavras grifadas
são RESPECTIVAMENTE:
A. Adjetivo, substantivo, substantivo, adjetivo.
B. Substantivo, substantivo, adjetivo, substantivo.
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C. Substantivo, adjetivo, substantivo, substantivo.
D. Adjetivo, adjetivo, adjetivo, substantivo.
E. Substantivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo.
4. “... a transmissão da Covid-19 terá um pouco
tendência sazonal...”
Julgue os itens com (V) VERDADEIRO ou (F)
FALSO, no que se refere à palavra sazonal.
(
(
(
(

) Adjetivo que se refere ao que é temporário.
) Adjetivo que é típico de determinada época.
) “estacional” é sinônimo de “sazonal”.
)Consiste em um período de tempo com começo,
meio e fim, e que costuma regressar após um
certo tempo.

A sequência CORRETA é
A. F, F, V, V.
B. F, V, F, V.
C. V, V, F, F.
D. V, V, V, V.
E. V, F, V, F.
5. “...o número de casos subiu rapidamente e, após
atingir um pico, caiu vertiginosamente”,
Assinale a opção que as duas palavras substituem
vertiginosamente” sem alterar o sentido do texto.
A. Aceleradamente, freneticamente.
B. Pausadamente, velozmente.
C. Ligeiramente, morosamente.
D. Calmamente, detidamente.
E. Paulatinamente, rapidamente.
6. Analise as palavras destacadas nos fragmentos a
seguir:
I. “... a transmissão da Covid-19 terá um pouco
tendência sazonal”
II. “... o Brasil registrava, até ontem (15), mais de
5,1 milhões de casos confirmados e 152 mil
mortes por Covid-19.”
III. “... diz o Boletim da Fiocruz.”
Assinale a opção INCORRETA.

A. “registrava” e “diz” são verbos flexionados em um
tempo passado.
B. “terá” indica uma ação que acontecerá num
momento futuro.
C. “registrava” é verbo flexionado em um tempo
passado, cuja ação foi concluída.
D. “registrava” é verbo flexionado em um tempo
passado, cuja ação não foi concluída.
E. “diz” é verbo flexionado no tempo presente do
indicativo.
7. Analise as palavras destacadas em “O que não
significa que estamos livres da pandemia, ela
tende a diminuir em direção ao verão, mas ainda
com número muito alto”, diz Barcellos”, e assinale
a opção FALSA.
A. “significa” e “tende” são verbos flexionados no
mesmo tempo verbal.
B. “mas” é conjunção adversativa.
C. “ela” faz referência à “pandemia”.
D. “mas” pode ser substituído por, “portanto” sem
modificar o sentido do texto.
E. “ela” é pronome pessoal, terceira pessoa do
singular.
8. . “De acordo com os últimos dados do Ministério
da Saúde, o Brasil registrava, até ontem (15), mais
de 5,1 milhões de casos confirmados e 152 mil
mortes por Covid-19. “A permanência da
pandemia nos próximos meses pode acrescentar
algumas dezenas de milhares de novos óbitos no
país”,
Considerando a posição da sílaba tônica e as regras
de acentuação das palavras, assinale a
alternativa CORRETA:
A. As palavras “próximos” e “óbitos” foram
acentuadas
porque
são
consideradas
proparoxítonas.
B. A palavra “até” é uma palavra oxítona, mas não
deveria ser acentuada.
C. A palavra “Saúde” foi acentuada porque é
proparoxítona.
D. As palavras “até” e “país” foram acentuadas
porque as vogais “e” e “i” formam hiatos com a
vogal anterior.
E. A palavra “últimos” foi acentuada porque é
paroxítona.
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Texto II –para responder às questões 9 e 10.

C. O município se localiza na Mesorregião do Sertão
Paraibano.
D. O município se localiza na Microrregião de
Cajazeiras.
E. Catingueira foi o primeiro nome do povoado.
12. Cachoeira dos Índios é uma cidade de Estado do
Paraíba. Os habitantes se chamam cachoeirense
dos Índios.
A respeito de sua localização geográfica, assinale
a alternativa INCORRETA:

Fonte: https://www.google.com

9. Em “MINHA MÃE ME DEIXOU BEM CEDINHO
AQUI, PARA PASSAR O DIA COM VOCÊ!”, as
palavras destacadas são, respectivamente,
pronomes:
A. Demonstrativo, possessivo e pessoal
B. Possessivo, possessivo e pessoal.
C. Possessivo, de tratamento e de tratamento.
D. Demonstrativo, pessoal e de tratamento.
E. Possessivo, pessoal e de tratamento.

A. Na região imediata está o município de Cajazeiras.
B. No limite ao norte, está o município de Bom jesus.
C. No limite a leste, está o município Bonito de Santa
Fé.
D. No limite ao sul, está o município de São José de
Piranhas.
E. No limite ao oeste, está o município de Ipaumirim
–CE.
13. Em nosso país podemos encontrar seis tipos de
biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado,
Caatinga, Pampa e Pantanal. Nossos Biomas são
importantes não somente como recursos naturais
em nosso país, mas, tem destaque como ambientes
de grande riqueza natural no planeta.
(https://educa.ibge.gov.br)

10. Sobre o trecho falado por Chico Bento: “POXA!
FEIZ OCÊ MADRUGÁ? COITADO!”,
podemos afirmar que
A. Todos os leitores são incapazes de compreender
essa conversa.
B. Chico Bento fala completamente errado.
C. Chico Bento usa uma variante linguística.
D. Chico Bento fala de acordo com a norma-culta.
E. Há uma única maneira correta de se falar a Língua
Portuguesa, mas Chico Bento não a usa.

É o Bioma brasileiro considerado a savana com
maior biodiversidade do mundo:
A. Amazônia.
B. Mata Atlântica.
C. Caatinga.
D. Cerrado.
E. Pantanal.
14. Constitui-se as principais atividades econômicas
do município de Cachoeira dos Índios:

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Assinale a informação INCORRETA sobre o
município de Cachoeira dos Índios-PB.
A. A origem do município data de 1905.
B. Entre os anos 1926 e 1934, foi visitado por cinco
vezes pelo bando de Lampião.

A. Agricultura, pecuária, comércio.
B. Agricultura, serviços, ovinocultura.
C. Aquicultura, pecuária, serviços.
D. Comércio, Ovinocultura, serviços.
E. Ovinocultura, pecuária, serviços.
15. Sobre as queimadas, assinale a alternativa
INCORRETA.
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A. As queimadas são um tipo de prática agrícola
utilizada no meio rural, sendo umas das ações mais
antigas realizadas pelo homem.
B. Em geral, a queimada é utilizada como uma
ferramenta para limpeza e fertilização do solo.
C. A realização de queimadas gera consequências
para o meio ambiente, dentre elas, a
desertificação ambiental.
D. A prática de queimadas é alvo de críticas por parte
dos ambientalistas.
E. As queimadas como prática agrícola, não são
realizadas de forma controlada e assistida pelos
órgãos de controle ambiental.
16. “É o processo de reaproveitamento do lixo
descartado, dando origem a um novo produto ou a
uma nova matéria-prima com o objetivo de
diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na
natureza, reduzindo o impacto ambiental.”
O trecho acima faz referência à:
A. Incineração.
B. Compostagem.
C. Reciclagem.
D. Lixões.
E. Aterro sanitário.
17. Em 1955, o paraibano escreve a peça O Auto da
Compadecida que se enquadra na tradição
medieval dos Milagres de Nossa Senhora, em que
numa história mais ou menos profana, o herói em
dificuldades apela para Nossa Senhora. Em estilo
simples, o humor e a sátira une-se num tom
caricatural, porém com sentido moralizante.
Esse artista paraibano é:
A. Alcides Carneiro.
B. Ariano Suassuna.
C. Sérgio de Castro Pinto.
D. Bráulio Tavares.
E. Pedro Américo de Almeida.
18. “O Vale dos Dinossauros, situado no sertão
paraibano, no município de Sousa, abriga pegadas
que têm mais de 130 milhões de anos e que
chegam a medir meio metro cada uma, formando
uma fileira de 60 pegadas.”

Sobre o Vale dos Dinossauros, assinale a opção
INCORRETA.
A. É um parque de propriedade privada.
B. Conta com um pequeno museu onde se veem
réplicas de pegadas, mapas e maquetes que
mostram a formação do solo.
C. É lá onde podem ser vistas as trilhas deixadas por
dinossauros.
D. As pegadas estão no leito do Rio do Peixe.
E. Por lá passaram alguns dos maiores seres que já
viveram nas Américas, muito antes de surgir o
homem.
19. “A unidade de saúde de campanha montada no
estacionamento do Hospital Metropolitano de Santa
Rita, recebeu os primeiros pacientes com Covid-19 no
sábado (2). Segundo informações da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), quatro pacientes foram
transferidos para o hospital de campanha, montado
exclusivamente para tratar pessoas infectadas pelo
novo coronavírus (Sars-Cov-2) em quadro clínico
moderado.
(https://g1.globo.com, 30/05/2020)

A notícia se refere ao hospital de campanha paraibano
que foi denominado de:
A. Hospital de valorização à vida.
B. Hospital do Pacto pela Saúde.
C. Hospital Beneficente da Paraíba.
D. Hospital do Bem.
E. Hospital Solidário.
20. O primeiro turno das eleições 2020 será no dia
15 de novembro. Nos locais em que houver
segundo turno, a data é o dia 29 de novembro.
(https://www.justicaeleitoral.jus.br)

Sobre as Eleições 2020, analise os itens a seguir:
I. O horário de votação foi ampliado por conta
da pandemia da Covid-19. Os eleitores
poderão comparecer às urnas de 7h às 17h.
II. O horário entre 7h e 10h é preferencial, para
pessoas acima de 60 anos.
III. Quem não fez o cadastro biométrico não pode
votar.
IV. No dia da eleição, se o eleitor estiver fora do
domicílio eleitoral, é obrigado comparecer
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presencialmente a um local de votação para
justificar seu voto.
A sequência CORRETA é
A. I, II.
B. I, III, IV.
C. II, III, IV.
D. I, II, IV.
E. I, IV.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. De acordo com o art. 14 da Constituição Federal,
“a soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante”:
I. Plebiscito.
II. Referendo.
III. Iniciativa popular.

A. Usar apenas para a finalidade a que se destina.
B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do
equipamento de IPI.
C. Comunicar ao empregador qualquer alteração que
o torne impróprio para uso.
D. Cumprir as determinações do empregador sobre o
uso adequado do EPI.
E. Contrariar as normas da empresa e recursar-se a
utilizar os equipamentos de EPI.
24. Sinais vitais são aqueles que indicam a existência
de vida. São reflexos ou indícios que permitem
concluir sobre o estado geral de uma pessoa.
Os sinais vitais de funcionamento do corpo
humano são, EXCETO:
A. Temperatura.
B. Sistema Nervoso.
C. Pulso.
D. Respiração.
E. Pressão arterial.

Está(ão) CORRETA(S):
A. III, apenas.
B. I, II, III.
C. I, II, apenas.
D. I, apenas.
E. II, III, apenas.
22. De acordo com o art. 14, parágrafo 7º da
Constituição Federal, “São inelegíveis, no
território de jurisdição do titular o cônjuge e os
parentes consanguíneos ou afins, até o segundo
grau ou por adoção”:
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. Do Presidente da República.
B. Do Governador de Estado ou Território.
C. Do Distrito Federal.
D. De Prefeito ou de quem os haja substituído dentro
dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
E. Do Vereador.
23. Quanto as responsabilidades do empregado com
o equipamento do EPI, assinale a alternativa
INCORRETA:

25. A respeito dos Primeiros Socorros, o choque
elétrico são abalos musculares causados pela
passagem de corrente elétrica pelo corpo humano.
Sobre as principais Complicações do choque
elétrico, analise os itens:
I. Parada cardíaca e/ou respiratória.
II. Queimaduras.
III. Traumatismo (de crânio, ruptura de órgãos
internos, etc.).
IV. Óbito.
Estão CORRETAS:
A. I, II, IV.
B. II, III, IV.
C. I, III, IV.
D. II, IV.
E. I, II, III, IV.
26. A gastronomia sustentável tem, direta ou
indiretamente, um importante papel social,
econômico, cultural e ambiental.
Sobre as principais vantagens da gastronomia
sustentável, assinale a alternativa INCORRETA:
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A. Conservar a biodiversidade e proteger as espécies
ameaçadas de extinção.
B. Valorizar e estimular à agricultura e pecuária local.
C. Aumentar à emissão de gases poluentes.
D. Reduzir à emissão de gases poluentes e a produção
de resíduos.
E. Estimular à produção e o consumo de alimentos
mais saudáveis.
27. O Plano Nacional de Alimentação Escolar visa
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial a aprendizagem, o rendimento
escolar e a formação de hábitos saudáveis dos
alunos, por meio de ações de educação alimentar e
nutricional e da oferta de refeições que cubram as
suas necessidades nutricionais durante o período
em que permanecem na escola.
Sobre os objetivos complementares do PNAE,
analise os itens:
I.Envolver todos os entes federados (estados,
Distrito Federal e municípios) na execução do
Programa.
II.Estimular o exercício do controle social.
III.Dinamizar a economia local, contribuindo para
geração de emprego e renda.
IV.Respeitar os hábitos alimentares e vocação
agrícola locais.
Estão CORRETAS:
A. I, II, III, IV.
B. I, III, IV, apenas.
C. I, II, III, apenas.
D. III, IV, apenas.
E. I, II, IV, apenas.
28. Incentiva a aquisição de gêneros alimentícios
diversificados, produzidos em âmbito local e
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos
empreendedores familiares rurais, priorizando as
comunidades tradicionais indígenas e de
remanescentes de quilombos. Esta é uma das
diretrizes da alimentação escolar instituída pela
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Esta diretriz
trata de:
Assinale a alternativa CORRETA:

A. Alimentação Saudável e Adequada.
B. Educação Alimentar e Nutricional.
C. Universalização.
D. Desenvolvimento Sustentável.
E. Direito à alimentação escolar.
29. Os nutrientes são substâncias encontradas nos
alimentos e que possuem funções específicas no
organismo. Eles são essenciais para o
funcionamento adequado do corpo humano. Os
nutrientes construtores ou plásticos participam da
constituição de enzimas, anticorpos e hormônios.
Esse tipo de nutriente é representado por:
A. Proteínas.
B. Carboidratos.
C. Lipídios.
D. Vitaminas.
E. Fibras.
30. A contaminação alimentar é a presença de
microrganismos
como
bactérias,
fungos,
leveduras, vírus, causando mau cheiro, sabor ruim
e modificando as propriedades dos alimentos.
Sobre os procedimentos adequados para prevenir a
contaminação dos alimentos, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. Higienizar os ingredientes com água e
desinfetante.
B. Armazenar sobras em recipientes vedados,
esterilizados e datados.
C. Lavar bem as mãos e pulsos antes do preparo das
comidas.
D. Usar acessórios (relógio, pulseira, colar, anel,
etc....) na cozinha.
E. Estar sempre com o cabelo preso e barba feita.
______________________________________

RASCUNHO

