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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2022 

EDITAL 07.02/2022 – DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE 

PROVAS 

 

 

                 O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade 

com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO a 

“Divulgação do Gabarito Preliminar e Caderno de Prova” do Processo Seletivo 

Simplificado nº 02/2022 nos seguintes termos: 

 

Art.1º Fica divulgado da seguinte forma: 

I. O ANEXO I refere-se ao Gabarito Preliminar da Prova Objetiva aplicada na data de 

18/09/2022. 

II. O ANEXO II refere-se ao Caderno de Prova da Prova Objetiva aplicada na data de 

18/09/2022. 

Art. 2º Quanto ao Gabarito Preliminar, caberá interposição de recurso no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste Edital. O recurso deverá 

ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico 

http://www.telemacoborba.pr.gov.br/informacoes/pss/pss-002-2022.html, no período das 

0h do dia 20/09/2022 às 23h59min do dia 21/09/2022, observado o horário oficial de 

Brasília/DF. 

 

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias.  

 

 

Telêmaco Borba, 19 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Marcio Artur de Matos 

Prefeito  
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ANEXO I 

EDITAL 07.02/2022 - GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 
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ANEXO II 

EDITAL 07.02/2022 – CADERNO DE PROVA DA PROVA OBJETIVA 

 

 

01. A COVID-19 é a doença provocada pelo SARS-COV-2 e mais de 200 países 
relataram casos da doença. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 
o surto como uma pandemia. Sobre a COVID-19 assinale a alternativa que 
corresponde ao país que deu início a pandemia: 

A)  Espanha 
B)   China 
C)   Japão 
D)   Itália 

E)   Índia 

 
02. Entre os anos de 1960 até 1964, ocorreram discussões a favor da emancipação 

da Cidade Nova de Tibagi. Contudo, somente em 21 de março de 1964 o 
procedimento foi sancionado pelo então governador Ney Aminthas de Barros 
Braga, logo a Cidade Nova emancipou-se tornando-se o município de 
Telêmaco Borba. O nome da nossa cidade é uma homenagem ao coronel 
chamado: 

A)   Telêmaco Horácio Klabin Borba 
B)   Telêmaco Barbosa Borba Neto 
C)   Telêmaco Enéias Augusto Moracines Borba 
D)   Carlos Telêmaco Borba Klabin 

E)   João Telêmaco Nocêra Borba 

 

 

A receita é um texto instrucional que tem como objetivo nos ensinar a fazer algo. 
Leia atentamente a receita abaixo: 

Bolo de Mandioca 

Ingredientes 

250g de manteiga 
750g de açúcar 
7 ovos 
250 g de queijo 
2 kg de mandioca 
1 colher (sopa) de fermento em pó 
200 ml de leite de coco 

 300 ml de leite integral 
2 xícaras de coco ralado 

 

                                                                     LÍNGUA PORTUGUESA 

                                                        CONHECIMENTOS GERAIS 
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Modo de preparo: 

Ralar a mandioca. Reserve. 
Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, o leite, o leite de coco, a 

manteiga, e o queijo. Bater bem. 
Acrescente a mandioca ralada aos poucos, bater bem. 
Despeje a mistura em uma bacia e acrescente o coco ralado e o fermento, 

misture. 
Despeje a mistura em um tabuleiro untado e enfarinhado. 
Leve ao forno pré-aquecido 180° por 40 minutos ou até que ao enfiar um 

palito ele saia limpo. 
Deixe esfriar e sirva. 

Disponível em:< www.gshow.globo.com>. Acesso em:06 de setembro de 2022. 

 

03. O texto acima nos ensina a fazer um delicioso bolo de mandioca! Percebemos 
que o texto está repleto de substantivos que nos permitem saber quais 
ingredientes e utensílios precisaremos para realizarmos o preparo do alimento. 
Dessa maneira, marque a alternativa em que há apenas substantivos: 

A)   tabuleiro – ralar – mandioca – ovos. 
B)   ralada – acrescente – coco – leite. 
C)   ovos – leite – coco – mandioca. 
D)   mistura – bacia – açúcar – esfriar. 
E)   liquidificador – ovos – leite – sirva. 

 
A lenda da mandioca 

Com alegria contagiante, Mani era uma indiazinha muito estimada pela 
tribo tupi onde vivia. Ela era neta do cacique e a gravidez da sua mãe foi motivo 
de tristeza para o chefe da tribo. Isso porque ela tinha engravidado e não era 
casada com um bravo guerreiro, tal como ele desejava. 

O cacique obrigou a filha a dizer quem era o pai do seu filho, mas a 
índia dizia que não sabia como tinha ficado grávida. A desonestidade da filha 
desagradava muito o cacique. 

Até que um dia, ele teve um sonho que o aconselhava a acreditar na 
filha, pois ela continuava pura e dizia a verdade ao pai. Desde então, aceitou a 
gravidez e ficou muito contente com a chegada da sua neta. 

Certo dia, pela manhã, Mani foi encontrada morta por sua mãe. Ela 
simplesmente tinha morrido durante o sono e, mesmo sem vida, apresentava 
um semblante sorridente. 

Triste com a perda, sua mãe enterrou Mani dentro da sua oca e suas 
lágrimas umedeciam a terra tal como se estivesse sendo regada. 

Dias depois, nesse mesmo local nasceu uma planta, diferente de todas 
as que conhecia, a qual ela passou a cuidar. Percebendo que a terra estava 
ficando rachada, cavou na esperança de que pudesse desenterrar sua filha 
com vida. No entanto, encontrou uma raiz, a mandioca, que recebeu esse 
nome em decorrência da junção do nome de Mani e da palavra oca. 

Disponível em: <www.todamateria.com.br/lenda-da-mandioca/> Acesso em: 06 de 
setembro de 2022. 

http://www.gshow.globo.com/
http://www.todamateria.com.br/lenda-da-mandioca/
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04. A lenda da mandioca faz parte do folclore brasileiro, sendo de origem indígena 
que busca explicar o surgimento desse alimento tão nutritivo e essencial para 
alimentação. Agora leia com atenção as questões abaixo relacionadas ao texto 
e marque a afirmação correta: 

A)   Mani foi enterrada dentro da oca, sendo que as lágrimas de sua mãe 
regaram a terra e tempos depois nasceu uma raiz, a mandioca. 

B)   Mani era neta de Tupã e a gravidez foi motivo de tristeza na tribo. 
C)   Mani era uma indiazinha filha do cacique da tribo. 
D)   O cacique era vô de Mani e ficou muito feliz com a gravidez da mãe da menina. 
E)   Mani foi encontrada morta por sua mãe, ela simplesmente tinha morrido 

enquanto brincava. 

 

 

05. Existem copos de diversas medidas e materiais. Considere quatro copos de 
250 ml cheios de leite, eles equivalem a: 

A)   750 litros de leite 

B)   1 litro e meio de leite 

C)   750 mililitros de leite 

D)   500 mililitros de leite 

E)   1 litro de leite 

 

06. Observe a receita a seguir e assinale a alternativa que apresenta o dobro 
da receita de panquecas: 

1 xícara de leite 

2 ovos 

1 xícara e meia de trigo 

Meia xícara de açúcar 

A)   2 xícaras de leite, 4 ovos, 3 xícaras de trigo e meia xícara de açúcar 

B)   3 xícaras de leite, 6 ovos, 3 xícaras de trigo e 2 xícaras de açúcar 

C)   2 xícaras de leite, 4 ovos, 1 xícara de trigo e uma xícara de açúcar 

D)   2 xícaras de leite, 4 ovos, 3 xícaras de trigo e uma xícara de açúcar 

E)   2 xícaras de leite, 2 ovos, 2 xícaras de trigo e 2 xícaras de açúcar 

 
 

 

 

07. Qual equipamento a seguir é utilizado para manter os alimentos aquecidos 
durante o servimento do Buffet? 

A)   geladeira 
B)   liquidificador 
C)   balcão térmico 
D)   freezer 

E)   exaustor 

                                                             MATEMÁTICA 

                                                         CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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08. Quanto as normas básicas de higiene para serem seguidas pelo manipulador 

de alimentos marque a alternativa correta: 

A)   É permitido o uso de adornos como brinco e aliança. 
B)   Dentro da cozinha o manipulador deve utilizar uniforme e touca de 

proteção de  cabelos. 
C)   Na cozinha é permitido que o manipulador utilize unhas longas e com esmalte. 
D)   Não compete ao cozinheiro ter cuidados de higiene pessoal. 
E)   Higiene de mãos não é obrigatório pois não faz parte da higiene 

pessoal do  manipulador. 

 
09. Ao receber alimentos é importante conferir a cor, cheiro, tamanho, validade e 

integridade dos mesmos. Quanto ao recebimento de ovos assinale a alternativa 
correta: 

A)   Não é necessário conferir os ovos. 
B)   Os ovos podem ser entregues em qualquer tipo de embalagem. 
C)   É importante conferir o cheiro dos ovos. 
D)   Os ovos devem estar em bandejas, limpos, e sem trincas ou quebrados. 

E)   Os ovos quebrados podem ser utilizados. 

 
10. Em uma escola o lanche no cardápio é sanduíche com pão, requeijão, queijo 

e presunto. Após o preparo como devemos proceder para armazenar até a 
distribuição do lanche? 

A)  Deixar sobre a mesa do refeitório. 
B)  Armazenar em refrigeração até o consumo. 
C)  Guardar no forno em formas. 
D)  Armazenar em bacias no armário. 
E)  Deixar em vasilhas metálicas na pia. 


