
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Auxiliar de Copa e Cozinha (Natal e Grande Natal) 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas; 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta.  

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Os últimos 3 (três) candidatos deverão entregar a prova juntos. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de forma 
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1. (Sesc RN) - No cardápio foi solicitado preparar 3 litros de suco de manga. Se com cada 

100g de polpa de fruta o rendimento é 300ml de suco, quantas polpas serão necessárias 

para fazer os 3 litros?  

a) Serão necessárias 20 polpas de 100g. 

b) Serão necessárias 10 polpas de 100g. 

c) Serão necessárias 15 polpas de 100g. 

d) Serão necessárias 9 polpas de 100g. 

 

2. (Sesc RN) - A limpeza e desinfecção de equipamentos devem ser: 

a) Somente quando for usar o equipamento. 

b) Assim que terminar a utilização.  

c) Quando o equipamento estiver muito sujo, independente da utilização.  

d) No final do expediente. 

 

3. (Sesc RN) - Ao armazenar um produto pronto deve-se seguir o procedimento para 

armazenamento. Assinale a alternativa correta:  

a) Cobrir o produto, colocar etiqueta de identificação contendo nome do produto, data de 

produção e data de validade. 

b) Colocar etiqueta de identificação contendo nome do produto, data e a data de 

produção.  

c) Cobrir o produto, colocar etiqueta de identificação contendo nome do produto, data e 

a data de produção.  

d) Colocar etiqueta de identificação contendo nome do produto. 

 

4. (Sesc RN) - Sobre higiene pessoal, nas rotinas de trabalho dentro da cozinha, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

a) O uso de adornos como relógios, brincos, colares não é permitido.  

b) O sapato deve ser fechado podendo ser sapatilha ou tênis.  

c) Os uniformes devem ser trocados diariamente. 

d) As mãos devem ser higienizadas a cada troca de atividade. 
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5. (Sesc RN) - Sobre preparação de alimentos, é errado afirmar: 

a) Clorar hortifrúti que serão consumidos crus.  

b) Escolher produtos secos, como feijões, para retirada de possíveis pedras ou outras 

impurezas. 

c) Descongelar alimentos sob refrigeração.  

d) Usar alimentos que estavam com latas amassadas, enferrujadas ou embalagem 

rasgada. 

 

6. (Sesc RN) - Sobre as etapas de higienização de frutas, verduras e legumes que serão 

consumidos crus, é correto afirmar:  

 

a) 1. Lavar folha a folha ou um a um em água corrente; 2. Retirar as partes estragadas; 

3. Desinfetar em solução clorada por 15 minutos; 4. Enxaguar em água corrente 5. 

Colocar em um recipiente limpo. 

b) 1. Retirar as partes estragadas; 2. Lavar folha a folha ou um a um em água corrente; 

3. Desinfetar em solução clorada por 15 minutos; 4. Enxaguar em água corrente 5. 

Colocar em um recipiente limpo, cobrir e identificar. 

c) 1. Lavar folha a folha ou um a um em água corrente; 2. Retirar as partes estragadas; 

3. Desinfetar em solução clorada por 15 minutos; 4. Enxaguar em água corrente 5. 

Colocar em um recipiente limpo, cobrir e identificar 

d) 1. Retirar as partes estragadas; 2. Lavar folha a folha ou um a um em água corrente; 

3. Desinfetar com vinagre por 15 minutos; 4. Enxaguar em água corrente 5. Colocar 

em um recipiente limpo, cobrir e identificar 

 

7. (Sesc RN) - Com relação a distribuição de alimentos, assinale a alternativa correta: 

 

a) Alimentos quentes podem ficar na distribuição por tempo indeterminado, desde que, 

ele permaneça quente para que nenhum cliente reclame da comida fria.  

b) Alimentos quentes podem ficar na distribuição por até 6 horas desde que permaneça 

em temperatura mínima de 60°c.  

c) As saladas cruas não precisam ficar em balcão refrigerado. 

d) Não é necessário usar um termômetro para verificar a temperatura do balcão de 

distribuição, basta apenas ligar o equipamento.  
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8. (Sesc RN) - Com relação ao de tábuas de corte na cozinha, assinale a alternativa 

correta: 

 

a) Tábua de cor amarela para o deve ser usadas para o corte de hortifrúti. 

b) Tábua de cor branca deve ser usadas para o corte de peixes e crustáceos. 

c) Tábua de cor verde para o corte de carne bovina. 

d) Tábua de cor vermelha deve ser usadas para o corte de carne bovina. 

 

9. (Sesc RN) - Você é responsável pela preparação de salada para 100 pessoas, a salada 

do dia é salada bicolor (cenoura ralada e beterraba ralada). A quantidade é de 80gr do 

alimento in natura por pessoa. Quantos kg de cenoura e beterraba você irá utilizar para a 

preparação?  

 

a) 10kg de cenoura e 10kg de beterraba;  

b) 8kg de cenoura e 8kg de beterraba; 

c) 6kg de cenoura e 6kg de beterraba; 

d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

10. (Sesc RN) - Sobre Equipamento de proteção individual (EPI), assinale a alternativa 

incorreta: 

 

a) Ao realizar a atividade de lavagem de louças, é necessário utilizar luvas de borracha. 

b) Ao realizar corte de carnes, é necessário utilizar luva de malha de aço. 

c) Ao entrar em uma câmara fria é necessário utilizar luvas de procedimento. 

d) Para trabalhar na cozinha é necessário estar utilizando sapato ou bota de segurança 

antiderrapante. 
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PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

 Boa sorte! 

 
 

CAMPO DE RESPOSTAS  

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
 

Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 
acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 

para qualquer outro fim. 
 
 
 

 
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: 

Auxiliar de Copa e Cozinha (Natal e Grande Natal) 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 
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