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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões
que compõem a prova escrita objetiva numeradas seqüencialmente e também uma
Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova
objetiva.
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Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo
no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o
fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está
correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de
nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre alguma irregularidade,
solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de
respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O
preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter
qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não
assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura,
ainda que legível. 
Você dispõe de
para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha
de Respostas, conforme disposto no item 6.16 do edital de abertura.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização
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, conforme disposto no item 6.16 e 6.17 do edital de abertura.
Será eliminado do concurso, dentre outras situações, o candidato que: deixar o
local de realização da prova sem a devida autorização, tratar com falta de
urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes, proceder
de forma a tumultuar a realização das provas, estabelecer comunicação com
outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio, e utilizar-se de
material não autorizado, conforme disposto no item 6.14 do edital de abertura.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da
sala simultaneamente, conforme disposto no item 6.14.7do edital de abertura.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha
de resposta devidamente assinada e o caderno de provas, conforme o caso.
As provas aplicadas estarão disponibilizadas no site www.aocp.com.br no primeiro
dia útil subseqüente à aplicação das provas.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à
polícia federal, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante
dos envolvidos.
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a) Os pisos devem ser de material resistente ao trânsito,
porosos, laváveis e antiderrapantes; podem possuir
frestas desde que sejam fáceis de limpar e desinfetar.
b) As paredes devem ser de cores claras, laváveis e não
necessitam ser revestidas de materiais impermeáveis.
Devem ser lisas e sem frestas e fáceis de limpar e
desinfetar em toda sua extensão, ou seja, do chão até o
teto.
c) Os ângulos entre as paredes, entre as paredes e o piso e
entre as paredes e o teto devem ser abaulados
herméticos para facilitar a limpeza.
d) Não existem especificações para a construção de janelas
e portas.
e) As escadas, elevadores de serviço, monta-cargas e
estruturas auxiliares como plataformas, escadas de mão e
rampas podem ser localizadas e construídas de qualquer
material pois nunca serão fontes de contaminação.
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não devem possuir comunicação direta com o local onde
são manipulados os alimentos. Nestes locais, devem ser
colocados avisos nos quais devem ser indicadas ao
pessoal, a obrigatoriedade e a forma correta de lavar as
mãos após o uso do sanitário.
b) As portas dos sanitários devem estar ligadas diretamente
ao setor de produção para facilitar o acesso dos
funcionários.
c) As portas dos sanitários devem estar ligadas
indiretamente ao setor de produção por meio de uma
ante-sala, sendo desnecessário qualquer tipo de
sinalização de maneira correta de lavagem das mãos.
d) Em vestiários e banheiros, tanto homem quanto mulher
devem fazer uso das mesmas instalações.
e) As lixeiras dentro dos sanitários devem ser abertas
manualmente para que seja depositado o lixo.
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a) As fontes de luz que estejam suspensas não necessitam
estar protegidas contra quebras.
b) Nos estabelecimentos de manipulação de alimentos é
proibido o uso de iluminação artificial, pois pode ser fator
de contaminação.
c) Os trabalhos de manipulação de alimentos devem ser
realizados em locais de céu aberto, para facilitar a
visualização das atividades.
d) Os estabelecimentos devem ter iluminação natural ou
artificial que possibilitem a realização dos trabalhos e não
comprometa a higiene dos alimentos.
e) Somente as fontes de luzes não suspensas necessitam
estar protegidas contra quebras.
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a) Os estabelecimentos devem dispor de uma ventilação
adequada somente para evitar o calor excessivo, pois a
condensação de vapores e acúmulo de poeiras não são
fatores relevantes.
b) O estabelecimento deve dispor de uma ventilação
adequada de tal forma a evitar o calor excessivo, a
condensação de vapor e o acúmulo de poeira.
c) As aberturas de ventilação em contato com o meio
externo não necessitam de sistemas de proteção para
evitar a entrada de agentes contaminantes.

d)
e)

A direção da corrente de ar deve ir de um local sujo para
um limpo.
Para um estabelecimento de manipulação de alimentos
deve existir alta taxa de condensação para facilitar o
processo.
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a) Ninguém que apresente feridas pode manipular alimentos
ou superfícies que entrem em contato com alimentos até
que se determine sua reincorporação por determinação
profissional.
b) Toda pessoa que trabalha em uma área de manipulação
de alimentos deve, enquanto em serviço, lavar as mãos
de maneira freqüente e cuidadosa com qualquer agente
de limpeza e exclusivamente com água corrente potável
quente, pois assim, a temperatura elevada da água auxilia
no combate aos microorganismos.
c) Nas áreas de manipulação de alimentos são permitidos
atos como fumar, tossir, cuspir, desde que após estes
atos as mãos sejam cuidadosamente lavadas em água
corrente potável quente.
d) O emprego de luvas na manipulação de alimentos deve
obedecer às perfeitas condições de higiene e limpeza
destas. O uso de luvas exime o manipulador de lavar as
mãos cuidadosamente.
e) Não devem ser guardados roupas ou objetos pessoais na
área de manipulação de alimentos, com exceção dos
visitantes, aos quais essas regras não são aplicáveis.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I, II e III.
Todas as assertivas.
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a) conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas
indústrias de alimentos a fim de garantir a qualidade
sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com
os regulamentos técnicos.
b) conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas
indústrias de alimentos a fim de garantir a qualidade
sanitária e a segurança dos funcionários do
estabelecimento.
c) conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas
indústrias de alimentos a fim de garantir estabilidade na
comercialização do produto.
d) os procedimentos de limpeza da área de trabalho.
e) conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas
indústrias de alimentos a fim de garantir a exportação de
produtos.
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a) os animais destinados à matança, seus produtos e
subprodutos e matérias primas.
b) apenas carcaças de animais provenientes de outras
regiões do país que não seja local.
c) produtos de origem animal com procedência duvidosa.
d) somente os subprodutos de origem animal.
e) carne de origem bovina sem procedência.
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a) Açougue, frigoríficos e posto de gasolina.
b) Açougue, frigoríficos e supermercados.
c) Padarias, supermercados e hospitais.
d) Aeroportos, posto de gasolina e hospitais.
e) Açougue, padaria e agência bancária.
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a) É o corpo de animais bovinos depois de sacrificados,
sangrados, esfolados, sem vísceras, à exceção dos rins,
separada a cabeça ao nível de articulação occipitoatlóidea, com as extremidades cortadas e separadas no
nível das articulações carpo-metacarpiana e tarsometatarsiana, com calda, sem os genitais e sem úbere no
caso das fêmeas, exceto bezerras.
b) É o corpo de animais bovinos depois de sacrificados,
sangrados, esfolados, com vísceras, separada a cabeça
ao nível de articulação occipito-atlóidea, com as
extremidades cortadas.
c) É a peça cortada ao longo da linha média da coluna
vertebral, separando a medula espinhal e ficando presa a
cauda na metade esquerda.
d) Parte superior (cranial) da meia carcaça, separada entre a
sétima e a oitava costelas, em ângulo reto com relação à
coluna vertebral.
e) É a peça cortada ao longo da linha média da coluna
vertebral, separando a medula espinhal e ficando presa a
cauda na metade direita.
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a) Colibri / passado / polenta.
b) Esquina / cantei / autores.
c) Auto / bóia / baú.
d) Boi / cão / girafa.
e) Pasto / porta / pureza.
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a) Na palavra ²³´7µ ¶%· , temos apenas um caso de encontro
consonantal.
b) Na palavra ¸º¹ »´· , temos apenas um caso de encontro
consonantal.
c) Na palavra ²´"³¼=¼=½· , temos apenas 4 casos de encontro
consonantal.
d) Na palavra »¾¿µ ½· , temos apenas um caso de encontro
consonantal.
e) Na palavra ²´µ Àv»¾¿³´» , temos apenas dois casos de
encontro consonantal.
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a)
b)
c)
d)
e)

Abelha / abrigo / abril.
Escola / engraçado / esfolador.
Corneta / carroça / corredor.
Querosene / quilômetro / queijo.
Quadro / qualidade / querido.
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a) As-sas-si-na-to.
b) A-ssa-ssi-na-to.
c) A-ssas-si-na-to.
d) Ass-ass-i-na-to.
e) A-ss-a-ss-i-na-to.
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a)
b)
c)
d)
e)

Os carros não devem mudar de faixa neste trecho da
pista.
Não mecha nas coisas dos outros, rapaz!
É preciso manter-se atualizado na sociedade de hoje.
A camponesa cuidava das ovelhas que pastavam
tranqüilamente.
Hoje, teremos peixe e mexilhão no cardápio.
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a) O avião decolou há pouco, e o vôo será bem tranqüilo.
b) Alguém vai querer um pouco de macarrão instântaneo?
c) Ouviram a sirene da ambulância pela madrugada?
d) Na feira, pouquíssimas coisas estão baratíssimas. A
melancia está na promoção, mas o melão não está! Como
melão é caro!
e) As crianças têm muitos lápis de cor e vão pintar muitos
super-heróis.
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b)
c)
d)
e)

Filho de peixe, peixinho é.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Em casa de ferreiro, o espeto é de pau.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.

=WvAw(! \ ){\ )%! ;{02)Á%^%d&-))%Á)-(2,
2-X"%! ; ) %)-(2,K©)! ;W
a)
b)
c)
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Santo de casa não faz milagre.
O Brasil todo se comoveu com o caso da menina Isabela.
As condições climáticas do Brasil estão mudando muito.
Pimenta nos olhos dos outros é refresco!
Diga-me com quem andas e direi quem és.
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a) O vendedor disse: - O senhor gostaria de ver algo mais?
b) O cliente respondeu: - Eu queria ver aquela blusa
amarela, por favor.
c) Aquela que tem um tigre nas costas?
d) Isso mesmo. Aquela lá.
e) Um momento. Buscarei no estoque uma para o senhor.
6%WvAy\ ! )Z[)7! ;%[)Z(! \ ) Z\ ")a! ; 02%)[)*
")"v02%4 h \ (! ga! ]^%[(Z2º©)! "W



D W?(%) X%)Xx%^%k,Z), k,k2! "k\ ! ((Ê
DDW
)%" ) ! (Z%^! 4,Z^%v) X(! ,9%)%,k&-)W
D D D WKT¢Ë!  aO ")[2(,
%,k! (%^%[) );\ ;),),2(,
 ! () ")x)Z,Z a2%W

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I possui sujeito simples.
Apenas II possui sujeito composto.
Apenas III possui sujeito composto.
Apenas I e II possuem sujeitos simples.
Apenas II e III possuem sujeito composto.
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Real.
Dólar.
Cruzeiro.
Cruzado novo.
Euro.

a)
b)
c)
d)
e)
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Medicina e Segurança do Trabalho.
Movimento Sul Trabalhista.
Módulo de Saneamento Terrestre.
Ministério Superior do Trabalho.
Movimento Sem Terra.
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a) AIDS.
b) Dengue.
c) Hepatite B
d) Varíola.
e) Rubéola.
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a) da integração social.
b) da agricultura.
c) da economia.
d) do meio ambiente.
e) do planejamento.
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Apenas I e V.
Apenas I, IV e V.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Todas as assertivas.
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a)
b)
c)
d)
e)

6670.
6980.
7850.
8060.
8760.
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85,7446.
76,4331.
42,9984.
81,6766.
76,9896.
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a)
b)
c)
d)
e)

126.
90.
108.
162.
144.
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a)
b)
c)
d)
e)

160.
300.
190.
260.
180.
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a)
b)
c)
d)
e)

2.
3.
4.
5.
6.
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