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1. São responsabilidades do garçom em um restaurante todas as abaixo, exceto:  

A) Preparar o local de serviço e atender aos pedidos dos clientes. 

 B) Servir alimentos e bebidas aos clientes utilizando as diversas modalidades de serviço. 

 C) Zelar pela conservação e pela manutenção dos equipamentos e materiais do seu departamento. 

 D) Atender às reclamações dos clientes. 

 E) Preparar coquetéis. 

 

2. Sobre a higiene pessoal e manipulação de alimentos é incorreto afirmar:  

A) Os garçons ao entrarem na cozinha não precisam proteger os cabelos com touca e nem fazer a barba e 

bigode diariamente.  

B) Os cabelos devem apresentar-se limpos, curtos e penteados. As mulheres devem manter cabelos curtos ou 

presos.  

C) Os garçons não devem usar perfumes fortes para que este cheiro não se sobreponha ao aroma dos 

alimentos.  

D) Os garçons devem lavar constantemente as mãos principalmente após usar o banheiro ou manusear 

material contaminado como lixeiras, louças e panelas sujas.  

E) Os garçons devem manter as unhas limpas e curtas por estética, aparência e principalmente por higiene, 

pois é sob elas que se alojam os microorganismos capazes de contaminar os alimentos manipulados. 

 

3. São cargos presentes em restaurantes:  

A) Maitre, garçom, concierge e hostess.  

B) Governanta, sommelier, garçom e caixa.  

C) Hostess, garçom, capitão porteiro e recepcionista.  

D) Garçom, caixa, commis e camareira. 

 E) Maitre, sommelier, caixa e garçom. 

 

4. Sobre as lanchonetes fast food, assinale a alternativa incorreta:  

A) Caracteriza-se pela alta rotatividade dos assentos em função do curto tempo das refeições.  

B) Serviço de restaurante rápido, nascido na década de 80, nos Estados Unidos.  

C) Caracteriza-se por servir lanches rápidos além das bebidas.  

D) É reconhecido pela grande criatividade e inventividade do cardápio.  

E) Geralmente atende adolescentes ou clientes que dispõem de pouco tempo para realizar a refeição.  

 

5. Oferece uma refeição completa – entrada, prato principal e sobremesa - por um preço único. 

Utilizado em restaurantes “gourmet com média alta de gastos por pessoa”. É também muito usado em 

festivais gastronômicos. Este tipo de cardápio se chama:  

A) Cardápio a la carte  

B) Cardápio Table d’Hôte. C) Cardápio fixo.  

D) Cardápio vegetariano.  

E) Cardápio cíclico.  

 

6. No café-da-manhã ____________________ são servidos os seguintes itens: leite, café, suco de fruta, 

pão, torradas, biscoitos, manteiga e geleia. A alternativa que completa corretamente a lacuna no texto 

acima é  

A) Continental  

B) Inglês.  

C) Americano.  

D) Colonial  

E) Brasileiro. 



 

7. O ____________________ é um evento gastronômico de caráter formal e solene realizado em um 

salão com a participação de um grupo significativo de pessoas, com decoração e cardápio especiais 

para celebrar um acontecimento importante familiar, profissional etc. A alternativa que completa 

corretamente a lacuna no texto acima é  

 

A) Coffee break.  

B) Coquetel.  

C) Chá da tarde inglês.  

D) Queijos e vinhos.  

E) Banquete. 

 

8. Sobre a fondue, assinale a alternativa correta:  

 

A) É um prato típico originário da França.  

B) A fondue bourguignonne é o elaborado com queijo emmenthal e gruyère.  

C) É um prato leve e por isso é mais apropriado para ser servido no verão.  

D) O serviço exige equipamentos e utensílios específicos: panela especial, réchaud e garfos longos para a 

manipulação dos alimentos.  

E) A fondue de chocolate consiste em fazer um brigadeiro e adicionar creme de leite. Acompanha frutas 

frescas. 

 

9. Sobre o controle e guarda de materiais do salão em um restaurante é incorreto afirmar: 

 

 A) Antes de serem colocados a mesa, é necessário verificar se os copos não apresentam odores 

desagradáveis ou estão sujos e manchados.  

B) Ao separar o material para lavagem ter muito cuidado para não jogar os talheres no lixo junto com os 

restos de comida que ficam nos pratos.  

C) É recomendável realizar o inventário do estoque do material do salão mensalmente para controle de 

perdas e quebras. 

 D) Para um melhor controle, toda a roupa do restaurante (toalha e guardanapos) enviada para lavanderia é 

contada e descrita no roll.  

E) Durante o serviço, caso algum utensílio se quebre, este deve ser imediatamente jogado fora. 

 

10. Sobre as regras gerais do serviço em um restaurante é correto afirmar:  

 

A) Durante o serviço podem-se transportar os talheres diretamente na bandeja sem a proteção de um 

guardanapo. B) Estudar o cardápio antes do serviço, bem como a composição dos pratos, para responder às 

perguntas dos clientes e executar bem o seu trabalho.  

C) Não é necessário trocar os talheres e os pratos toda vez que um novo alimento for servido. Esta medida 

economiza na lavagem dos pratos no restaurante.  

D) Transitar sempre pela esquerda em lugares de movimento ou de acesso à copa, em escadas e portas.  

E) Limpar os copos e lustrá-los com o pano de copa no salão à vista dos clientes. 

 

11. Sobre o serviço de room service assinale a alternativa incorreta: 

 

 A) O pedido de café-da-manhã no apartamento poderá também ser feito por meio da lista do café (door 

knob) que se encontra nos apartamentos dos hotéis de categoria superior.  

B) O garçom deve bater na porta, esperar autorização para entrar, entrar, cumprimentar o hóspede e colocar 

a bandeja no local apropriado.  

C) Os hotéis que oferecem este serviço estão obrigados legalmente a oferecê-lo 24 horas por dia, todos os 

dias da semana.  

D) Deve-se prestar atenção e anotar corretamente o número do apartamento, o nome do hóspede bem como 

a hora em que o pedido foi feito. 

 E) Caso seja solicitado, o garçom deve fazer a mise-en-place na mesa do apartamento e servir os alimentos 

da mesma forma que o faria no restaurante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

12. O ______________ é um pequeno lanche servido durante o intervalo de reuniões. Os menus mais 

usuais incluem café, chá, água, leite, bolos e petit fours. ] A alternativa que completa corretamente a 

lacuna no texto acima é  

 

A) Café-da-manhã.  

B) Queijos e vinhos.  

C) Coffee Break.  

D) Coquetel.  

E) Banquete. 

 

13. Em um restaurante, o __________________ é o responsável pelos serviços relacionados com 

vinhos, champanhes, licores e bebidas em geral. Cabe a ele elaborar a carta de vinhos do restaurante 

bem como orientar os clientes sobre o acompanhamento das bebidas em relação aos pratos escolhidos. 

A alternativa que completa corretamente a lacuna no texto acima é  

 

A) Garçom  

B) Commis.  

C) Barman.  

D) Sommelier.  

E) Chefe de fila. 

 

14. Ainda sobre a mise-en-place em um restaurante de serviço a la carte, é incorreto afirmar:  

 

A) Quando o cliente pede peixe, os talheres devem ser substituídos pelos talheres apropriados.  

B) Os copos sempre devem ser transportados na mão, pois na bandeja podem virar e quebrar.  

C) O cinzeiro deve sempre ser substituído pelo garçom quando tiver resíduos de cigarro ou fósforo.  

D) Os guardanapos de pano devem apresentar-se dobrados de tal forma que dêem ao cliente a impressão de 

terem sido pouco manuseados.  

E) Ao manusear os utensílios depois de limpos deve haver muito cuidado para não os quebrar, danificar ou 

manchar. 

 

39. A palavra procedência tem o mesmo significado de:  

 

A) atuação  

B) origem  

C) ação  

D) comportamento 

 E) lógica. 
 

 


