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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

6 doenças causadas pelo uso excessivo de dispositivos móveis 

 

O que o seu ambiente de trabalho tem em comum com o 

familiar e o de lazer? Eles estão conectados, mas, apesar dos 

benefícios para a sociedade, o uso desenfreado da internet 

causa dependência e ao serem ignorados, os sinais podem 

desencadear uma série de doenças críticas. 

        O Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) listou as seis 

principais patologias presentes no mundo contemporâneo por 

conta do abuso tecnológico. 

Síndrome do Toque Fantasma 

       Segundo o Dr. Larry Rosen, professor aposentado e ex-

presidente do Departamento de Psicologia da Universidade do 

Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, “70% dos usuários 

assíduos já sentiram o aparelho de celular vibrar ou tocar sem 

nem ter recebido notificações ou ligações.” 

Nomofobia 

       A expressão significa a ansiedade causada pelo 

distanciamento do celular ou devido à falta de bateria do 

aparelho.  

Depressão 

      A depressão por conta das redes sociais acontece quando o 

usuário deposita a sua realização pessoal no número de curtidas 

e de comentários recebidos nas publicações.  

Problemas na coluna 

       Um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de 

Medicina dos Estados Unidos revelou que a coluna cervical 

aguenta no máximo seis quilos. Porém, dependendo do 

posicionamento do pescoço, é aplicada uma carga de até 27 

quilos. 

Perda auditiva 

        A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um 

comunicado no qual revela que metade dos jovens ao redor do 

mundo escutam músicas em volumes prejudiciais aos tímpanos. 

Insônia 

        A luz emitida pelos dispositivos faz com que o organismo 

produza menos melatonina – hormônio responsável pela 

regulação do sono. 

Como prevenir os efeitos colaterais? 

        Para José Roberto Marques, presidente do Instituto 

Brasileiro de Coaching, a saída está no autocontrole. “Vale 

lembrar que o equilíbrio na rotina é a chave para preservar a 

qualidade de vida", ressalta. "Para não alimentar o vício, é 

importante descobrir os seus reais talentos e desenvolver a 

inteligência emocional fora da internet. Uma sugestão que pode 

ser seguida é diminuir o uso das tecnologias em casa. Deixe 

você e os dispositivos descansarem", aconselha. 

Marques recomenda priorizar as tarefas offline quando encerrar 

o expediente. "Não faça refeições com aparelhos próximos, 

desligue ou deixe o celular no modo avião no momento de 

dormir. Por último, caso não consiga amenizar a frequência, 

procure a ajuda de um profissional”, conclui. 

(https://cio.com.br/6-doencas-causadas-pelo-uso-excessivo-de-

dispositivos-moveis/) 

01 - São características do texto lido, EXCETO: 

 

A. Uso da terceira pessoa do discurso para assegurar a 

impessoalidade do texto. 

B. Citação de fontes para comprovar o que está afirmado 

sobre o assunto da reportagem. 

C. Emprego da variedade padrão da língua. 

D. Se limita a divulgar um fato novo, sem apresentar 

dados e opiniões. 

E. É mais abrangente que uma simples notícia. 

 

02- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O texto trata das consequências do uso excessivo dos 

aparelhos de smartphone. 

B. É a emissão de luz azul pelos aparelhos que causa a 

dependência do aparelho celular. 

C. Se não fosse o mecanismo de curtidas e comentários, 

não haveria vício no uso do smartphone. 

D. Aparelhos cada vez maiores e com mais recursos, 

influem no seu tamanho e peso, causando problemas na 

coluna dos usuários. 

E. Baterias com cargas mais duradouras trariam a cura 

para a doença chamada ‘nomofobia’. 

 

03- Acerca da linguagem empregada no texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Direta e coloquial com uso de gírias. 

B. Subjetiva para representar a opinião dos especialistas. 

C. Clara e objetiva, sendo acessível à maioria dos leitores. 

D. Reflete a opinião do autor, por isso o emprego de 

palavras de uso pouco corrente. 

E. Impessoal permeada por jargão próprio do jornalismo 

investigativo. 

 

04- Neste texto, o que sinaliza a introdução da fala dos 

especialistas? 

 

A. O parágrafo 

B. Os dois pontos 

C. As aspas 

D. O asterisco 

E. O ponto final 

 

05- No texto, é recomendado algum tratamento para as doenças 

provenientes do uso excessivo do celular? 

 

A. Sim e vão desde o autocontrole até a busca de ajuda 

médica. 

B. Sim, mas são terapias inexistentes no mundo moderno. 

C. Não, pois a própria medicina não tem um consenso 

sobre como tratá-las. 

D. Não, pois os viciados não conseguem descobrir seus 

talentos. 

https://cio.com.br/6-doencas-causadas-pelo-uso-excessivo-de-dispositivos-moveis/
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E. Não, pois os doentes perdem toda sua inteligência 

emocional. 

 

06- No terceiro parágrafo do texto, que palavra remete à ideia 

de que a informação é dada por um especialista? 

 

A. ‘segundo’ 

B. ‘aposentado’ 

C. ‘70%’ 

D. ‘assíduos’ 

E. ‘nomofobia’ 

 

07- Na última parte do texto, ‘como prevenir efeitos colaterais’, 

qual o termo empregado para apontar que o especialista 

acrescentou mais informações às dadas por ele antes? 

 

A. ‘’Ressalta” 

B. ‘vale’ 

C. ‘autocontrole’ 

D. ‘diminuir’ 

E. ‘aconselha’ 

 

 
08- Na tirinha, a fala da avó demonstra: 

 

A. Má vontade 

B. Ironia 

C. Satisfação 

D. Revolta 

E. Alegria 

 

Leia o poema de Bráulio Bessa e responda às questões: 

Pois é preciso mudar 

 

Escreva uma carta à mão, esqueça o celular 

Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar 

Fale mais, digite menos. Construa em novos terrenos 

Pois é preciso mudar! 

Aprenda uma nova língua, talvez volte estudar 

Tome mais banho de chuva, deixe a vida lhe banhar 

Pule muros e barreiras. Crie novas brincadeiras 

 

Pois é preciso mudar! 

Meu povo, há mudança até na dor, basta a gente observar 

Deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar 

Ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora 

Sofrer também é mudar 

Estudar pra um concurso e mesmo assim não passar 

Ser largado, ser traído, se sentir meio perdido, tudo isso é 

MUDAR 

 

Enfim… o vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz 

Transforma agito em sossego, desconforto em aconchego 

E faz a guerra virar paz 

 

(http://marcelodeelias.com.br/poesia-com-rapadura-e-preciso-

mudar-por-braulio-bessa/) 

 

09- Qual dos versos transcritos do texto tem uma expressão que 

está no sentido figurado? 

 

A. “digite menos” 

B. “Tome mais banho de chuva” 

C. “deixe a vida lhe banhar” 

D. “mesmo querendo ficar” 

E. “ser traído” 

 

10- Quais dos termos abaixo são adjetivos e fazem referência 

ao conselho dado no título do texto? 

 

A. Mais, menos 

B. Novos, novas 

C. Amigos, dor 

D. Largado, perdido 

E. Leva, traz  

 

11- Na primeira estrofe do poema, os versos se iniciam por 

verbos no modo imperativo.  Com qual objetivo esse modo foi 

empregado no texto? 

 

A. Exigir uma atitude do leitor 

B. Comemorar grandes feitos 

C. Dar instruções culinárias 

D. Fazer um anúncio publicitário 

E. Instigar o leitor a tomar atitudes 

 

12- Quais as palavras abaixo são acentuadas pelas mesmas 

regras que as seguintes, retiradas do texto, respectivamente? 

 

ALGUÉM – ATÉ – TRAÍDO 

 

A. Pôr – nó – troféu  

B. Destróier – país – tráfico  

C. Avós – egoísta – água  

D. Parabéns – você – saí 

E. Baú – baús – amanhã  
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“Há um barco esquecido na praia 

Já não leva ninguém a pescar 

É o barco de André e de Pedro 

Que partiram pra não mais voltar 

Quantas vezes partiram seguros 

Enfrentando os perigos do mar 

Era chuva, era noite, era escuro 

Mas os dois precisavam pescar” 

(https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/248701/) 

 

13- Assinale a alternativa correta: 

 

A. No primeiro verso, a forma verbal “HÁ’,  pode ser 

corretamente substituída por ‘EXISTEM’. 

B. No verso “Que partiram pra não mais voltar”, o 

pronome ‘que’ se refere a “André e Pedro”. 

C. Em “Era chuva”, o sujeito é ‘chuva’. 

D. No último verso, ‘MAS’ dá ideia de concessão. 

E. ‘na praia’ dá característica à ‘barco’, no primeiro verso. 

 

14- Leia o trecho da notícia e depois assinale a alternativa que 

contém a sequência correta para completar as lacunas. 

Um grupo de indígenas da etnia guarani protestou nesta quinta-

feira (28) em frente _______ Prefeitura de São Paulo, na região 

central da cidade. Nós somos povo guarani: “Nós não vamos 

voltar para _______ nossa aldeia sem o prefeito conversar com 

a gente”. 

Eles reivindicavam uma reunião com o prefeito Bruno Covas 

_______ mais de 24 horas e protestavam contra _______ 

situação precária das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que 

atende seis aldeias da região.” (O Estado de São Paulo, 

28/03/2019) 

 

A. a – à – a – há  

B. a – a – há – há  

C. à – à – há – à  

D. a – a – há – a  

E. à – a – há – a  

 

15- Em qual das alternativas a seguir, há um texto que está de 

acordo com as normas de grafia e concordância da norma 

padrão da língua? 

 

A. Daqui até a praia é dois quilômetros. 

B. Podem haver problemas graves durante o período das 

chuvas. 

C. Se você quisesse, teria trago o documento hoje. 

D. Nem tudo na vida são flores. 

E. Se eu ver o defeito, aviso imediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – O congelamento ocorre em temperatura abaixo de 0 ºC. 

No congelador ou freezer, os alimentos são submetidos, 

comumente, entre: 

 

A. -5oC e 0oC 

B. -30ºC e -10 ºC. 

C. 0 ºC e 5 ºC. 

D. -5 ºC e 5 ºC. 

E. -10 ºC e 10 ºC.  

 

17 – São processos de conservação pelo calor, EXCETO: 

 

A. Pasteurização. 

B. Esterilização. 

C. Tindalização. 

D. Congelamento por nitrogênio. 

E. Apertização. 

 

18 – Ao solicitar-se que a cozinheira prepare a mise en place 

[fala-se “misanplace”], refere-se ao ato de: 

 

A. Preparar porções de alimentos (separar as quantidades 

exatas de ingredientes para a receita). 

B. Preparar os molhos bases para outros molhos. 

C. Empanar alimentos com ovo e farinha de rosca. 

D. Empanar as carnes com uma mistura de trigo e água e 

logo após, farinha de rosca. 

E. Cortar os legumes em tiras e refogá-los em azeite. 

 

19 – A imagem abaixo representa:

 
 

A. Cutelo 

B. Faca de chef 

C. Faca de pão 

D. Facas de desossar 

E. Faca de legumes e frutas 

 

20 – Chinois (fala-se “chinuá”) é utilizado para? 

 

A. Filtrar alimentos mais sólidos (mais pastosos). 

B. Coar e filtrar líquidos. 

C. Bater ou misturar alimentos. 

D. Amassar massas de pães e macarrão. 

E. Macerar folhas. 

https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/248701/
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21 – A touca evita principalmente a contaminação:  

 

A. Biológica 

B. Química 

C. Física 

D. Ergonômica 

E. Emocional 

  

22 – Qual o corte de legumes em palitos de 3 mm x 3 mm x 2,5 

cm a 5 cm e que a partir dele se permite fazer o brunoise? 

 

A. Julienne 

B. Large 

C. Bastonnet 

D. Pont neuf 

E. Paysanne 

 

23 – Os fundos são obtidos mediante o cozimento de 

componentes aromáticos e ossos (bovinos, de aves, de peixes) 

ou só de vegetais. Os ossos ou vegetais podem ser 

caramelizados, para dar um leve toque adocicado ao prato. 

 

Alguns cuidados são necessários na produção de um fundo, que 

NÃO inclui: 

 

A. Escolha sempre os melhores ingredientes. 

B. Inicie sempre com o líquido quente. 

C. Cozinhe em fogo baixo, em panela destampada, sem 

ferver, para não turvar o líquido e, assim, extrair todos 

os nutrientes e sabores dos ingredientes. 

D. Escume ou filtre o caldo para retirar as impurezas. 

E. Não adicione sal, pois o fundo é uma base para outras 

preparações. 

 

24 – A base do molho Holandês é: 

 

A. Leite, trigo e manteiga. 

B. Caldo de vitela ou frango assado, trigo e manteiga. 

C. Caldo de carne e tomate. 

D. Caldo de peixe, trigo e manteiga. 

E. Manteiga clarificada e gema. 

 

25 – Os pesos das porções padrão em uma preparação são 

estabelecidos objetivando os benefícios abaixo, EXCETO: 

  

A. Agilidade durante a confecção. 

B. Garantia de qualidade. 

C. Agilizar o recongelamento.  

D. Organização do freezer.  

E. Facilitar a contagem de estoque.  

 

26 – As pessoas possuem diversas características que podem 

ser consideradas habilidades pessoais e que facilitam as 

relações com outros indivíduos e no ambiente de trabalho, estão 

entre estas habilidades, EXCETO: 

 

A. Habilidade de ouvir e compreender o que os outros 

dizem. 

B. Habilidade de aceitar críticas sem fortes reações 

emocionais defensivas. 

C. Habilidade de comunicar ideias de forma clara e 

imprecisa em situações individuais e de grupo. 

D. Habilidade de percepção e consciência de 

necessidades, sentimentos e reações dos outros. 

E. Habilidade de reconhecer e lidar com conflitos e 

hostilidade dos outros. 

 

27 – Quanto à panela de pressão é INCORRETO afirmar: 

 

A. Deve-se ter muito cuidado em seu manuseio e seguir 

corretamente as instruções de uso, para evitar 

acidentes.  

B. Deve-se ter atenção maior com alimentos que soltam a 

pele, como o grão-de-bico, porque a pele pode entupir 

a válvula e causar a explosão da panela.  

C. Observar o nível de água: não se deve encher a panela 

com água – ou outros líquidos ou alimentos até a 

borda, de modo a não deixá-los próximos das válvulas 

(a recomendação de fábrica é encher até metade da 

altura da panela).  

D. Os alimentos cozinham mais rápido nessa panela, 

porque a pressão do ar em seu interior, não tendo 

como sair, aumenta, assim como a temperatura. 

E. Só deve-se abrir a panela de pressão após o total 

esvaziamento dos vapores que formam a pressão em 

seu interior. 

 

28 – Saltear significa: 

A. Utilizar-se pequenos pedaços uniformes de alimentos 

macios, em movimento constante em alta temperatura 

por meio de pouca gordura. 

B. Inserir um recipiente com o alimento dentro de um 

outro recipiente com água ao lume, para que o seu 

conteúdo receba um calor suave e constante. 

C. Colocar algo, durante muito pouco tempo, em água a 

ferver. Depois esfria-se em água com gelo (para parar 

rapidamente a sua cozedura). 

D. Regar um preparado ou um prato com licor e pegar-lhe 

fogo. 

E. Colocar alimentos junto com temperos ou ingredientes 

líquidos em pequenos saquinhos de papel-manteiga ou 

alumínio, ou sacos de assar previamente untados e 

levados ao forno quente. 

 

29 – Quanto ao manipulador de alimentos a ANVISA faz as 

seguintes recomendações, EXCETO: 

 

A. Não usar barba nem bigode, preferencialmente, caso 

use, bem aparados. 

B. Utilizar uniforme apenas na área de preparo dos 

alimentos e trocá-los diariamente. 
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C. Retirar brincos, pulseiras, anéis (incluindo aliança), 

colares, relógio e maquiagem. 

D. Manter as unhas curtas e sem esmalte, no máximo 

base. 

E. Fazer exames periódicos de saúde. 

 

30 – A temperatura ideal para manter o alimento aquecido após 

o cozimento completo e servi-lo é acima de (sem que o mesmo 

continue o cozimento e fora da temperatura de risco de 

multiplicação bacteriana): 

 

A. 120oC 

B. 100 oC 

C. 70 oC 

D. 60oC 

E. 40 oC 

 

31 – As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) são 

causadas por ingestão de alimentos contaminados, 

especialmente por microrganismos. Os sintomas mais comuns 

são dores abdominais, náuseas, vômito, diarréia, dor de cabeça 

e febre. No entanto, muitos quadros podem evoluir para casos 

mais graves, que podem levar à morte. Os alimentos 

transmitem doenças através de, principalmente: 

  

A. Matéria-prima contaminada. 

B. Manipuladores de alimentos contaminados e doentes.  

C. Vetores: moscas, baratas, roedores, entre outros. 

D. Utensílios e equipamentos. 

E. Produtos químicos.  

 

32 – O correto armazenamento dos alimentos e bebidas diminui 

os riscos de perda e contaminação dos produtos. Desta forma, é 

CORRETO afirmar: 

 

A. Os produtos devem ser mantidos com a embalagem e 

rótulos intactos, em que seja possível identificar o 

prazo de validade, o número de registro, o nome e 

demais informações do produto, além dos dados do 

fabricante. 

B. Os alimentos que são retirados de suas embalagens 

originais devem ser embalados de forma adequada e 

devidamente identificados. 

C. Para todos os produtos armazenados, deve-se utilizar o 

sistema o Primeiro que Vence é o Primeiro que Sai 

(PVPS) ou ou PEPS (primeiro que entra primeiro que 

sai).  

D. Os produtos estocados devem ser separados por 

grupos, separando-se também prateleiras para os 

alimentos e para produtos de limpeza, por exemplo, 

sabão em pó e hipocloritos na prateleira de baixo e os 

alimentos nas de cima. 

E. Não se deve entrar com caixas de madeira e papelão 

na área de armazenamento e manipulação para evitar a 

entrada de pragas. 

 

33 – Os principais fatores que contribuem para a ocorrência da 

intoxicação alimentar estão descritos abaixo, dos quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Alimentos preparados cedo demais e mantidos dentro 

da Zona de Perigo e não resfriados. 

B. Proceder ao descongelamento de carnes e peixes 

congelados em geral por tempo insuficiente e de forma 

errada, o ideal é em microondas, na geladeira embaixo 

ou de molho na água morna. 

C. Armazenagem da matéria-prima fora dos padrões 

recomendados. 

D. Contaminação cruzada entre alimentos crus durante as 

fases de preparação e armazenamento. 

E. Manipuladores doentes e/ou contaminados. 

 

34 – Geralmente a recomendação de limpeza do reservatório de 

água (caixas d’água e cisternas) é: 

 

A. Quinzenalmente. 

B. Mensalmente. 

C. Semestralmente. 

D. Anualmente. 

E. A cada dois anos. 

 

35 – São características que os peixes, de modo geral, devem 

possuir no recebimento de mercadoria, EXCETO: 

 

A. Consciência firme 

B. Pele brilhante e úmida 

C. Escamas fixas à pele 

D. Guelras vermelhas e não salientes 

E. Calda firme 

 

36 – São vantagens para a empresa que adota um modelo em 

Saúde e Segurança no Trabalho, EXCETO: 

 

A. Protege a integridade física e mental dos 

trabalhadores. 

B. Aumenta o absenteísmo. 

C. Elimina danos patrimoniais. 

D. Potencializa as relações interpessoais. 

E. Otimiza o clima organizacional. 

 

37 – As massas italianas podem ser dividas por grupos. São 

massas do tipo longas, EXCETO: 

A. Fettuccine 

B. Spaghetti 

C. Capellini 

D. Lasagna 

E. Fusilli 
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38 – São utilizados como espessantes de preparações, 

EXCETO: 

 

A. Manteiga 

B. Sangue 

C. Ágar-ágar 

D. Gelatina 

E. Cebola 

 

39 – O álcool mais recomendado para desinfecção de bancadas 

é o: 

 

A. Álcool gel a 95% 

B. Álcool gel a 70% 

C. Álcool líquido a 70% 

D. Álcool líquido a 95% 

E. Álcool em pasta a 95% 

 

40 – Este pictograma significa uma ou mais das 

seguintes características, EXCETO: 

 

A. Extremamente tóxico (nocivo) 

B. Provoca a sensibilização cutânea e irritação cutânea e 

ocular 

C. Irritante para as vias respiratórias 

D. Narcótico, provoca sonolência ou tonturas 

E. Substâncias e misturas que, em contato com a água, 

emitem gases inflamáveis  

 


