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Garçom

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas
(a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em
relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

Texto: VERDADE
Se você achou um ovo ou um passarinho caído do
ninho, melhor do que cuidar do filhote por conta
própria é devolvê-lo à sua moradia. Isso porque, se
deixarmos a ave muito tempo conosco, os pais depois
podem ter dificuldade para reconhecer a cria, por causa
do cheiro. O simples ato de segurar um animal muito
novo na mão já o deixa com o nosso odor. Portanto,
os filhotes não são rejeitados, mas podem nunca mais
ser achados pelos progenitores. “Para todos os animais
recém-nascidos, quanto menos contato com pessoas
diferentes e interferência de sons e cheiros estranhos,
melhor para eles”, assegura Christiane Prisco, professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade
Anhembi Morumbi (SP). Mas, antes de devolver o passarinho ao ninho, observe ao redor se os pais não estão
por perto. Muitas vezes, eles estão supervisionando a
cria a distância e logo a resgatarão.

(10 questões)
2. Assinale a pergunta que não encontra resposta no
texto.
a. (
b. (

) Quem é Christiane Prisco?
) Por que os pais podem ter dificuldade para
reconhecer seus filhotes?
c. ( ) Por que não é aconselhável cuidar do passarinho por conta própria?
d. ( ) Por que é melhor que os filhotes tenham
pouco contato com pessoas diferentes?
e. ( X ) Por que os passarinhos às vezes caem de seus
ninhos?

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) de acordo com o texto.
(

(

FARIA, Luciana. Mito ou Verdade? Meu Pet. São Paulo: Escala, ed. 32,
ano III, p. 37, março 2015. [adaptado]

(

1. De acordo com o texto, assinale a alternativa que
completa de forma correta a frase abaixo, a qual contém a ideia central do texto.

(

Se você achou um ovo ou um passarinho caído do
ninho, …
a. ( ) primeiro trate seus ferimentos e depois
devolva-o à sua moradia.
b. ( X ) primeiro veja se os pais dele estão próximos
para que eles mesmos venham salvá-lo.
c. ( ) cuide dele primeiro e depois deixe-o no chão
para que seus pais venham buscá-lo.
d. ( ) coloque-o de volta em seu ninho e depois
procure seus pais.
e. ( ) procure seu ninho, coloque-o lá e espere até
que seus pais apareçam.

(

) Na frase “O simples ato de segurar um animal
muito novo na mão já o deixa com o nosso
odor.”, o refere-se à palavra animal.
) Em “…devolvê-lo à sua moradia.”, a crase no a
é obrigatória.
) Em “…ter dificuldade para reconhecer a
cria,…”, a palavra para pode ser substituída
pela palavra em sem prejudicar o significado
ou a norma culta da língua portuguesa escrita.
) Os nomes Christiane Prisco e Anhembi
Morumbi têm iniciais maiúsculas apenas
para chamar a atenção dos leitores para sua
importância.
) As palavras própria e veterinária seguem a
mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•V•F•V
V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
F•V•V•F•F
F•F•V•V•V
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4. De acordo com o texto, assinale a alternativa em
que as duas palavras não são sinônimas.

Atualidades

a.
b.
c.
d.
e.

6. Leia a notícia:

( )
( )
( )
(X)
( )

filhote • cria
odor • cheiro
cuidar • tratar
perto • longe
progenitores • pais

5. Analise a frase abaixo:
“Se você não encontrar o ninho para evitar que o passarinho se desidrate coloque-o em uma caixa disponha uma garrafa de água morna ao lado e dê água em
conta-gotas para ele”
Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta da frase:
a. ( X ) Se você não encontrar o ninho, para evitar que
o passarinho se desidrate, coloque-o em uma
caixa, disponha uma garrafa de água morna ao
lado e dê água em conta-gotas para ele.
b. ( ) Se você não encontrar o ninho: para evitar que
o passarinho se desidrate coloque-o em uma
caixa; disponha uma garrafa de água morna ao
lado, e dê água em conta-gotas para ele;
c. ( ) Se você não encontrar o ninho - para evitar que
o passarinho se desidrate, coloque-o em uma
caixa - disponha uma garrafa de água morna
ao lado e, dê água em conta-gotas para ele?
d. ( ) Se você não encontrar o ninho para evitar que
o passarinho se desidrate: coloque-o em uma
caixa; disponha uma garrafa de água morna
ao lado e dê água, em conta-gotas, para ele!
e. ( ) Se você, não encontrar o ninho para evitar que
o passarinho se desidrate, coloque-o em uma
caixa; disponha uma garrafa de água morna ao
lado e dê água - em conta-gotas - para ele…
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5 questões

BMW inicia a produção do Série 1
na fábrica de Araquari […]
Diário Catarinense: 13/03/2015. Disponível em:
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br

Assinale a alternativa que indica o Estado do Brasil em
que esta fábrica foi construída.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Bahia
Paraná
São Paulo
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

7. Aparelho muito popular que, além de receber e
realizar chamadas, permite o acesso à Internet, a reprodução de músicas e vídeos e o envio de mensagens.
Assinale a alternativa que indica esse equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Telex
Fac-símile
Smartphone
Rádio-relógio
Google

8. Os jornais estão sempre falando em Israel.
Assinale a alternativa verdadeira sobre esse país.
a. ( X ) É um país do Oriente Médio.
b. ( ) É um país muito pobre e pouco desenvolvido.
c. ( ) Em Israel os membros do ISIS degolaram dezenas de cidadãos ingleses e norte-americanos.
d. ( ) Israel é um país judeu e, por esta razão, os
cristãos não são aceitos em seu território.
e. ( ) É um país muito violento. Os israelenses
inventaram a bomba atômica.
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9. Um político brasileiro, eleito em 2015 presidente
da Câmara dos Deputados, ganhou grande destaque
na imprensa brasileira. Trata-se de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Paulo Maluf.
Eduardo Cunha.
Fernando Henrique Cardozo.
Fernando Collor de Melo.
Renan Calheiros.

10. Em Palhoça, em 2013, um acontecimento envolvendo o clima surpreendeu os habitantes da cidade e
de toda a região.
Assinale a alternativa que indica esse acontecimento;
a. ( ) Em plena primavera nevou forte na cidade e o
Cambirela ficou pintado de branco.
b. ( ) No final do mês de julho, a neve acumulada
nos morros na região do Cambirela derreteu e
causou grandes inundações na região.
c. ( ) No inverno quase não fez frio e no verão as
temperaturas médias não foram superiores a
15 graus centígrados.
d. ( ) No último dia do mês de janeiro, uma onda
de calor e o clima seco fizeram com que os
termômetros da cidade marcassem a temperatura de 58 graus Celsius.
e. ( X ) No final do mês de julho, os morros na região
do Cambirela amanheceram com paisagem
europeia, pintados de branco com a neve que
caiu na cidade.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
11. É indispensável para o garçom no seu ambiente
de trabalho:
a. ( ) Falar sempre alto.
b. ( ) Utilizar muitos adornos.
c. ( X ) Estar de uniforme e com as
vestimentas sempre limpas.
d. ( ) Usar perfume forte e marcante.
e. ( ) Usar roupas extravagantes.

12. Ao entrar em uma sala de reunião para repor
água, o garçom, no exercício de sua função, deve:
a. ( X ) Bater na porta e ser sempre discreto.
b. ( ) Entrar sem bater, parar a reunião e perguntar
se alguém quer algo.
c. ( ) Bater na porta e gritar do lado de fora se
alguém deseja algo.
d. ( ) Bater na porta na porta e se intrometer na
reunião.
e. ( ) Bater na porta e participar da reunião
expondo seu ponto de vista sobre o assunto
em tela.

13. Assinale a alternativa que indica a atitude condizente antes de um garçom servir bebidas ou alimentos.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Não limpar as mãos e verificar se louças e
talheres estão limpos.
( ) Passar um pano nas mãos e pegar as louças e
talheres rapidamente.
( ) Limpar as mãos no uniforme e pegar as louças
e talheres rapidamente.
( X ) Higienizar profundamente as mãos e verificar
se louças e talheres estão limpos.
( ) Passar rapidamente uma água nas mãos e
pegar as louças e talheres sem atentar para
sua limpeza.
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(20 questões)

14. Em que situações é servido o coffeebreak?
1.
2.
3.
4.
5.

Intervalo no meio de uma reunião
Almoço
Janta
Pausa de uma palestra
Pausa de conferências

Assinale a alternativa que indica todas as situações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas nas situações 1, 2 e 3.
Apenas nas situações 1, 4 e 5.
Apenas nas situações 2, 3 e 4.
Apenas nas situações 2, 4 e 5.
Apenas nas situações 3, 4 e 5.

15. O garçom, ao servir água em uma reunião, deve
sempre:
a. (

b.

c.
d.

e.

) Levar os copos nas mãos, somente para
quem solicitar e encher o copo na capacidade
máxima.
( ) Levar somente garrafinhas de água e não
retirar da mesa garrafinhas vazias para saber
quanto cada um bebeu.
( X ) Utilizar uma bandeja, levar copos para a quantidade total de pessoas da reunião.
( ) Somente servir quem solicitar, não retirar
copos vazios da mesa, não utilizar bandeja
para servir.
( ) Encher sempre os copos na sua capacidade
máxima para não ter muito trabalho, utilizar
uma bandeja, levar copos para a metade do
total de pessoas da reunião. As demais devem
se servir sozinhas.
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16. Ao servir café em uma reunião é importante que
o garçom o sirva:

19. Assinale a alternativa que corresponde a uma
característica indispensável no garçom:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Já adoçado com açúcar.
Já adoçado com adoçante.
Com chantili por cima.
Com canela polvilhada por cima.
Com adoçante e açúcar em saquinhos
para que a pessoa possa optar.

17. Assinale a alternativa que corresponde a uma
atitude correta de um garçom em seu ambiente de
trabalho:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Mastigar chiclete enquanto serve pessoas.
Evitar tossir e espirar quando estiver servindo.
Coçar e limpar o nariz enquanto está servindo.
Enxugar o suor com a manga de sua vestimenta.
Debruçar-se sobre móveis e encostar o corpo
nas paredes.

a.
b.
c.
d.
e.

ralador grosso
faca de cerâmica
pegador de gelo
garfo com 5 pontas
pegador de crochê

1. Deve existir um conjunto de ações eficazes
e contínuas de controle de vetores e pragas
urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação dos
mesmos.
2. Mesmo que as medidas de prevenção adotadas não sejam eficazes, o controle químico
jamais deve ser empregado.
3. Quando as medidas de prevenção adotadas
não forem eficazes, o controle químico deve
ser empregado e executado por empresa
especializada, conforme legislação específica,
com produtos regularizados pelo Ministério
da Saúde.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
à brasileira
à inglesa
à francesa
empratado
à americana

( )
( )
(X)
( )
( )

21. Analise as afirmativas abaixo quanto ao controle
de resíduos e pragas:

O Serviço              , em matéria
de etiqueta à mesa, é o mais requintado, deve ser realizado somente em ocasiões especiais. Neste serviço
devem-se tomar precauções dobradas, nada pode
dar errado; o garçom deve estar impecável. O mesmo
começa servindo a mulher sentada ao lado direito do
anfitrião, em seguida todas as mulheres, por último o
anfitrião. Deve trazer a bandeja à esquerda do convidado, para que ele mesmo se sirva.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ser bonito.
Ser cordial.
Ser soberbo.
Ser engraçado.
Ser extravagante.

20. Assinale a alternativa que apresenta o utensílio
indicado para pegar e servir cubos de gelo.

18. Analise o texto abaixo:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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22. Analise as afirmativas abaixo em relação à higiene
dos equipamentos, utensílios e locais de trabalho:

24. Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao
manejo dos resíduos:

1. A área de preparação do alimento deve ser
higienizada somente após o término do
trabalho.
2. Devem ser tomadas precauções para impedir
a contaminação dos alimentos causada por
produtos saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis.
3. Substâncias odorizantes e/ou desodorantes
em quaisquer das suas formas não devem ser
utilizadas nas áreas de preparação e armazenamento dos alimentos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

1. Os recipientes devem ser identificados e íntegros, de fácil higienização e transporte, em
número e capacidade suficientes para conter
os resíduos.
2. Os coletores utilizados para deposição dos
resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser sempre acionados pelo contato manual.
3. Os resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado
da área de preparação e armazenamento dos
alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e atração de vetores e pragas urbanas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

23. Analise as afirmativas abaixo:
1. Os utensílios e equipamentos utilizados na
higienização devem ser próprios para a atividade e estar conservados, limpos e disponíveis em número suficiente e guardados em
local reservado para essa finalidade.
2. Os materiais utilizados na higienização de
instalações devem ser os mesmos daqueles
usados para higienização dos utensílios que
entram em contato com o alimento.
3. Os funcionários responsáveis pela atividade
de higienização das instalações sanitárias
devem utilizar os mesmos uniformes daqueles
utilizados na manipulação de alimentos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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25. Analise as afirmativas abaixo no contexto da
manipulação de alimentos e bebidas:
1. Os manipuladores não devem fumar, falar
desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar,
cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades.
2. Os manipuladores devem usar cabelos presos
e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim. É permitido o
uso de barba.
3. As unhas devem estar curtas. É permitido o
uso de esmalte ou base.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
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26. Analise as afirmativas abaixo em relação à higiene
e apresentação pessoal na manipulação de alimentos
e bebidas:
1. Os manipuladores que apresentarem lesões
e ou sintomas de enfermidades que possam
comprometer a qualidade higiênico-sanitária
dos alimentos não precisam ser afastados da
atividade de preparação de alimentos.
2. Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes
e após manipular alimentos, após qualquer
interrupção do serviço, após tocar materiais
contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário.
3. Os manipuladores devem ter asseio pessoal,
apresentando-se com uniformes compatíveis
à atividade, conservados e limpos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

27. Considerando as regras de higiene, a operação
que visa a redução de microrganismos presentes na
pele em níveis seguros, durante a lavagem das mãos
com sabonete antisséptico ou por uso de agente
antisséptico após a lavagem e secagem das mãos é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Limpeza.
Antissepsia.
Desinfecção.
Descontaminação.
Higienização.

28. Produtos alimentícios, alimentos “in natura”, produtos semipreparados ou produtos preparados para
o consumo que, pela sua natureza ou composição,
necessitam de condições especiais de temperatura
para sua conservação.
Essa é a definição de produtos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

crus.
cozidos.
não perecíveis.
semiperecíveis.
perecíveis.

29. Considerando o tema “Regras de Higiene”, temos
a definição:
“Operação de redução, por método físico ou agente
químico, do número de microrganismos em nível que
não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do
alimento”.
Trata-se da definição de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Limpeza.
Antissepsia.
Higienização.
Desinfecção.
Descontaminação.

30. Assinale a alternativa que indica materiais a serem
descartados, oriundos da área de preparação e das
demais áreas do serviço de alimentação.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Resíduos
Desinfetantes
Domissanitários
Contaminantes
Saneantes
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