
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2013 
Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Piracicaba. 

 

CADERNO DE QUESTÕES  
 

 

001 - Merendeiro 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 

 

1 Confira se o cargo descrito acima é o mesmo para o qual você se inscreveu.  

2 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-
RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

3 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

4 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

6 No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

7 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

8 O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. 

9 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

11 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

12 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

13 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 

 
 

 
 
 

NOME:_________________________________RG:______________ 
 

GRUPO MAKIYAMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para responder as questões de 01 a 07. 
 

História de um Nome 
 

Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) 
 

No capítulo dos nomes difíceis têm acontecido coisas 
das mais pitorescas. Ou é um camarada chamado Mimoso, 
que tem físico de mastodonte, ou é um sujeito fraquinho e 
insignificante chamado Hércules. Os nomes difíceis, 
principalmente os nomes tirados de adjetivos condizentes 
com seus portadores, são raríssimos, e é por isso que minha 
avó a paterna - dizia: 

— Gente honesta, se for homem deve ser José, se for 
mulher, deve ser Maria! 

É verdade que Vovó não tinha nada contra os joões, 
paulos, mários, odetes e — vá lá — fidélis. A sua implicância 
era, sobretudo, com nomes inventados, comemorativos de 
um acontecimento qualquer, como era o caso, muito citado 
por ela, de uma tal Dona Holofotina, batizada no dia em que 
inauguraram a luz elétrica na rua em que a família morava. 

(...) Jamais perdoou a um velho amigo seu — o "Seu" 
Wagner — porque se casara com uma senhora chamada 
Emília, muito respeitável, aliás, mas que tivera o mau-gosto 
de convencer o marido de batizar o primeiro filho com o nome 
leguminoso de Wagem — "wag" de Wagner e "em" de Emília. 
É verdade que a vagem comum, crua ou ensopada, será 
sempre com "v", enquanto o filho de "Seu" Wagner herdara o 
"w" do pai. Mas isso não tinha nenhuma importância: a 
consoante não era um detalhe bastante forte para impedir o 
risinho gozador de todos aqueles que eram apresentados ao 
menino Wagem. 

Mas deixemos de lado as birras de minha avó — 
velhinha que Deus tenha, em Sua santa glória — e passemos 
ao estranho caso da família Veiga, que morava pertinho de 
nossa casa, em tempos idos. 

"Seu" Veiga, amante de boa leitura e cuja cachaça 
era colecionar livros, embora colecionasse também filhos, 
talvez com a mesma paixão, levou sua mania ao extremo de 
batizar os rebentos com nomes que tivessem relação com 
livros. Assim, o mais velho chamou-se Prefácio da Veiga; o 
segundo, Prólogo; o terceiro, Índice e, sucessivamente, foram 
nascendo o Tomo, o Capítulo e, por fim, Epílogo da Veiga, 
caçula do casal. 

Lembro-me bem dos filhos de "Seu" Veiga, todos 
excelentes rapazes, principalmente o Capítulo, sujeito 
prendado na confecção de balões e papagaios. Até hoje (é 
verdade que não me tenho dedicado muito na busca) não 
encontrei ninguém que fizesse um papagaio tão bem quanto 
Capítulo. Nem balões. Tomo era um bom extrema-direita e 
Prefácio pegou o vício do pai - vivia comprando livros. Era, 
aliás, o filho querido de "Seu" Veiga, pai extremoso, que não 
admitia piadas. Não tinha o menor senso de humor. Certa vez 
ficou mesmo de relações estremecidas com meu pai, por 
causa de uma brincadeira. "Seu" Veiga ia passando pela 
nossa porta, levando a família para o banho de mar. Iam 
todos armados de barracas de praia, toalhas etc. Papai 
estava na janela e, ao saudá-lo, fez a graça: 

— Vai levar a biblioteca para o banho? "Seu" Veiga 
ficou queimado durante muito tempo. 

Dona Odete — por alcunha "A Estante" — mãe dos 
meninos, sofria o desgosto de ter tantos filhos homens e não 
ter uma menina "para me fazer companhia" - como 
costumava dizer. Acreditava, inclusive, que aquilo era castigo 
de Deus, por causa da idéia do marido de botar aqueles 
nomes nos garotos. Por isso, fez uma promessa: se ainda 
tivesse uma menina, havia de chamá-la Maria. 

As esperanças já estavam quase perdidas. 
Epílogozinho já tinha oito anos, quando a vontade de Dona 
Odete tornou-se uma bela realidade, pesando cinco quilos e 
mamando uma enormidade. Os vizinhos comentaram que 
"Seu" Veiga não gostou, ainda que se conformasse, com a 
vinda de mais um herdeiro, só porque já lhe faltavam palavras 
relacionadas a livros para denominar a criança. 

Só meses depois, na hora do batizado, o pai foi 
informado da antiga promessa. Ficou furioso com a mulher, 
esbravejou, bufou, mas — bom católico — acabou 
concordando em parte. E assim, em vez de receber somente 
o nome suave de Maria, a garotinha foi registrada, no livro da 
paróquia, após a cerimônia batismal, como Errata Maria da 
Veiga. 

Estava cumprida a promessa de Dona Odete, estava 
de pé a mania de "Seu" Veiga. 

 

Texto adaptado do livro "A Casa Demolida", Editora do Autor - Rio de Janeiro, 1963, 
pág. 175. 
 

Questão 01 
De acordo com o texto: 
A Os nomes que são opostos às qualidades de seus donos 

são raríssimos. 
B É raríssimo encontrar pessoas com nomes estranhos. 
C Não é raro encontrar nomes tirados de adjetivos que 

realmente condigam com seus portadores. 
D Tem sido comum encontrar pessoas cujos nomes em 

nada concordam com as características de seus 
portadores. 

E Tem se tornado raríssimo pessoas com nome de José ou 
Maria. 

 

Questão 02 
“ ‘Seu’ Veiga, amante de boa leitura e cuja cachaça era 
colecionar livros” [...] 
 

Do trecho acima, pode-se depreender que: 
A Seu Veiga tinha sérios problemas com bebidas 

alcoólicas. 
B Seu Veiga era viciado em colecionar livros. 
C Seu Veiga tinha horror a colecionar livros, embora 

gostasse de ler. 
D Seu Veiga tinha uma amante que também gostava de ler 

e beber. 
E Seu Veiga gostava de uma boa leitura acompanhada de 

uma boa cachaça. 
 

Questão 03 
[...] “muito respeitável, aliás, mas que tivera o mau-gosto de 
convencer o marido de batizar o primeiro filho com o nome 
leguminoso de Wagem” [...] 
 

Sobre os termos grifados acima, pode-se afirmar que: 
 

I mas é uma conjunção e está exprimindo sentido de 
oposição. 

 

II No trecho, leguminoso e Wagem são substantivos, pois 
estão nomeando seres. 

 

III mau-gosto funciona como adjetivo. 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B II e III 
C I, II e III 
D I 
E III 
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Questão 04 
Pelo texto, entende-se que a esposa de “Seu Veiga” recebera 
o apelido de “Estante” porque 
A vivia carregando os livros do marido. 
B era muda e, tal como uma estante, obviamente, não 

falava. 
C era a mãe dos garotos com nomes relacionados a livros, 

tendo carregado cada um deles em seu ventre. 
D mudou de nome apenas para agradar ao marido. 
E não gostava de seu nome, “Odete”, preferindo ser 

chamada, como os filhos, por algum nome que tivesse 
relação com livros. 

 

Questão 05 
 

“No capítulo dos nomes difíceis têm acontecido coisas das 
mais pitorescas.” 
 

Assinale a alternativa cuja palavra tem o mesmo sentido 
daquela grifada no trecho acima. 
A exóticas. 
B perigosas. 
C desagradáveis. 
D feias. 
E costumeiras. 
 

Questão 06 
Segundo o autor, “Seu Veiga”, que dera aos filhos nomes que 
tinham relações com livros: 
A Já tinha se conformado com as brincadeiras que faziam 

acerca dos nomes de seus filhos e, por isso, não se 
importava. 

B Era tão extremoso que levava sua biblioteca particular 
junto com a família para a praia. 

C Não admitia piadas que pessoas de fora fizessem com os 
nomes de seus filhos, mas ele próprio as fazia.  

D Ficava furioso quando alguém errava o nome de qualquer 
um de seus filhos. 

E Ficava irritado quando faziam graça com os nomes de 
seus filhos. 

 

Questão 07 
Sobre a filha caçula do casal da história, pode-se afirmar 
corretamente que: 
A Recebeu o simples nome de Maria, conforme sempre foi 

o desejo dos pais. 
B Recebeu o nome de “Errata Maria” por causa de uma 

promessa feita pelo pai dela. 
C Recebeu o nome de “Errata Maria” para que a mãe não 

fosse castigada por Deus. 
D Recebeu o nome de “Errata Maria” para reparar o erro de 

ela ter aceitado dar nomes relacionados a livros aos 
outros filhos. 

E Recebeu o nome de “Errata Maria” para satisfazer a 
ambos, já que um deles era o nome que a mãe queria e o 
outro tinha a ver com livros, conforme o gosto do pai. 

 

Questão 08 
As palavras sol, chapéu, tênis e colorau têm sua forma 
plural CORRETA exposta respectivamente na alternativa: 
A sóls/   chapéis/  tênises/ coloraus 
B sóis/  chapéis/  tênis/ colorais 
C sóls/  chapéus/  tênises/ coloraus 
D sóis/  chapéus/  tênis/ coloraus 
E sóis/  chapéus/  tênis/ colorais 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 09 
A alternativa cuja palavra está acentuada 
INCORRETAMENTE é: 
A anomalía 
B ciência 
C porém 
D bênção 
E hemofílico 
 

Questão 10 
Completam correta e respectivamente as lacunas das 
palavras casti__al, fraca__o, an__iedade e te__ido os 
expostos na alternativa: 
A ss  –  ss  –  c  –  ss 
B ss  –  ç  –  s  –  c  
C ç  –  ç  –  c  –  ss  
D ç  –  ss  –  ç  –  s  
E ç  –  ss  –  s  – c  
 

Questão 11 
Assinale a única alternativa em que o vocábulo dado está 
grafado CORRETAMENTE. 
A gis 
B prazeroso 
C gipe 
D procimidade 
E maxista 
 

MATEMÁTICA 
3 

Questão 12 
 

Considere três números inteiros positivos denominados  ,   e 

 . Sendo esses três números dados pelas operações 

      ,          e 
   

  
   , assinale a seguir a 

alternativa que apresenta o resultado da soma      . 
A 36

 

B 25
 

C 48
 

D 54
 

E 12
 

 

Questão 13 
Uma pesquisa realizada com quarenta alunos de uma escola, 
na qual cada um deles indicava qual a sua fruta preferida, 

obteve os seguintes dados: 
 

 
 dos alunos gostam somente de 

maçã, 
 

 
 dos alunos gosta somente de banana, 

 

  
 dos alunos 

gosta somente de uva e os demais alunos gostam de todas 
as frutas. Sendo assim, quantos são os alunos que gostam de 
todas as frutas? 
A 4 
B 5 
C 10 
D 15 
E 16 
 

Questão 14 
Determinada casa ocupa um terreno retangular cujos lados 
medem 12m e 4m. O projetista de tal casa recebeu um 
pedido para fazer uma segunda casa, semelhante à primeira, 
porém, em um terreno maior. Sabendo que o terreno onde 
será construída a segunda casa tem 300m² de área e que 
seus lados são proporcionais aos lados do terreno em que a 
primeira casa foi construída, assinale a seguir a alternativa 
que apresenta a medida correta do menor lado desse 
segundo terreno. 
A 10m² 
B 30m² 
C 48m² 
D 75m² 
E 80m² 
 



Página 4 Caderno de Questões – Piracicaba – 001 – Merendeiro 

Questão 15 
“Para a execução de um trabalho escolar, João deve dividir 
um cartaz quadrado de 64 cm² de área em quatro partes, 
denominadas A, B, C e D. A área da parte A deve ser igual à 
metade da área total do cartaz, área da parte B deve ser igual 
à metade da área da parte A. E, por fim, a área da parte C é 
igual à metade da área da parte B, e o mesmo é válido para a 
parte D. Feito isso, João deve recortar cada uma das quatro 
partes e, então, dividir cada uma delas em 16 retângulos 
iguais. Assim, podemos afirmar que, ao fim de todo o 
processo, João obterá 16 retângulos de _____ de área, 16 
retângulos de ____ de área e 32 retângulos de ____ de área”. 
 

Assinale a seguir a alternativa que apresenta os termos que 
preenchem, correta e respectivamente, as lacunas acima: 
A 1cm²,  0,5cm² e  0,25cm². 
B 32cm²,  16cm² e  8cm². 
C 2cm²,  1cm² e  0,5cm². 
D 8cm²,  4cm² e  2cm². 
E 4cm²,  2cm² e  1cm². 
 

Questão 16 
Analise a tabela abaixo, que apresenta os dados obtidos em 
uma pesquisa em que 65 pessoas participaram respondendo 
qual era a marca de chocolate que consumiam dentre as três 
apresentadas.  
 

Pessoas que consomem apenas a marca A 11 

Pessoas que consomem apenas a marca B 13 

Pessoas que consomem apenas a marca C 18 

Pessoas que somente não consomem a marca A 39 

Pessoas que somente não consomem a marca B 34 

Pessoas que somente não consomem a marca C 33 
  

De acordo com tal pesquisa, dentre as pessoas entrevistadas, 
quantas são as que consomem chocolates das três marcas 
apresentadas? 
A 0 
B 1 
C 5 
D 8 
E 9 
 

Questão 17 
À vista, o vídeo game que Pedro deseja comprar custa R$ 
1.000,00. No entanto, há a opção de pagamento em oito 
parcelas fixas de cento e cinquenta reais sob o regime de 
juros simples. Assim, se optar pelo pagamento parcelado, 
qual a porcentagem, em relação ao valor à vista, que Pedro 
pagará a mais? 
A 10% 
B 15% 
C 20% 
D 25% 
E 30% 
 

Questão 18 
Determinado terreno, cujo formato é quadrado, tem 121 m² de 
área. Vizinho a esse, há um terreno retangular de 165 m² de 
área, cujo menor lado tem a mesma medida dos lados do 
primeiro terreno. Sendo assim, o lado maior desse segundo 
terreno mede: 
A 11 metros. 
B 15 metros. 
C 22 metros. 
D 25 metros. 
E 50 metros. 
 
 
 
 
 

Questão 19 
Determinado veículo pode ser abastecido com uma mistura 
composta unicamente de álcool e gasolina, de forma que seu 
desempenho é dependente do percentual de álcool e gasolina 
que compõe a mistura que o abastece. Um fator de 
desempenho é associado ao álcool e outro, diferente, é 
associado à gasolina; assim, é possível descobrir o grau de 
influência de cada um na mistura que abastece o carro. Em 
um primeiro teste, abastecendo esse veículo com uma 
mistura de quinze litros de gasolina e seis litros de álcool, o 
carro percorreu um total de 144 quilômetros. Ao inverter a 
quantidade de cada componente, o mesmo carro percorreu 
somente 108 quilômetros. Respectivamente, qual é o fator de 
desempenho da gasolina e do álcool? 
A Dez e oito. 
B Dez e cinco. 
C Cinco e dez. 
D Oito e quatro. 
E Quatro e oito. 
 

Questão 20 
Assinale a seguir a alternativa que apresenta o máximo 
divisor comum entre 225 e 250. 
A 25 
B 50 
C 75 
D 100 
E 150 
 

Questão 21 
Assinale a seguir a alternativa que apresenta um exemplo de 
uso prático CORRETO do Sistema Decimal de Medidas: 
A A menor serpente do mundo é natural da ilha do Caribe e 

tem cerca de 10 centímetros de comprimento, o que 
equivale a 0,001 metro. 

B De acordo com cientistas, os elefantes marinhos podem 
mergulhar no mar a até 1220 metros de profundidade, o 
que equivale a 12,20km. 

C Uma lesma demora cerca de 10 horas para percorrer um 
percurso de 100 metros, ou seja, demora 6 minutos para 
percorrer 100 cm. 

D O menor macaco do mundo, chamado sagui-leãozinho, 
tem massa de até 141 gramas, o que equivale a 1,41 kg. 

E Os camelos podem beber mais de 100 litros de água de 
uma só vez, ou seja, um volume de água maior que 1 
metro cúbico. 

 

Questão 22 
Deseja-se construir uma piscina retangular cuja capacidade 
seja de 45 mil litros. Se tal piscina terá 10 metros de 
comprimento e 3 metros de largura, assinale a alternativa que 
apresenta, considerando que cada metro cúbico corresponda 
a mil litros, qual deverá ser a profundidade de tal piscina. 
A 15 m. 
B 3 m. 
C 1 m. 
D 0,5 m 
E 1,5 m. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 23 
A maioria das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são 
provocadas por: 
A Fungos. 
B Vírus. 
C Bactérias. 
D Insetos. 
E Agentes químicos. 
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Questão 24 
Considere as afirmações abaixo a respeito do lixo: 
 

I A cozinha deve ter lixeiras apenas com tampa e de fácil 
limpeza.  

II Deve-se sempre retirar o lixo para fora da área de 
preparo de alimentos em sacos bem fechados. 

III Após o manuseio do lixo, deve-se lavar bem as mãos. 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I 
B II 
C I e II 
D II e III 
E I e III 

Questão 25 
Julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas 
abaixo sobre os produtos de limpeza: 
 

(__) Não devem ser armazenados com os alimentos. 
(__) Os produtos de limpeza utilizados devem ser 

regularizados. 
(__) A contaminação de alimentos por substâncias tóxicas 

existentes nos produtos de limpeza pode ocasionar a 
morte. 

(__) Desinfetantes e detergentes, especificamente, não 
possuem substâncias tóxicas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, 
de cima para baixo: 
A F;V;F;V 
B V;V;V;F 
C F;F;F;V 
D V;F;V;F 
E F;F;V;V 

Questão 26 
As superfícies com as quais os alimentos entram em contato, 
como bancadas e mesas, devem ser: 
A Mantidas em bom estado de conservação, sem 

rachaduras, trincas e outros defeitos. 
B Necessariamente na cor branca ou azul. 
C Decoradas de acordo com o gosto do merendeiro. 
D Necessariamente de plástico ou acrílico. 
E Forradas com plástico PVC quando rachadas ou 

trincadas. 

Questão 27 
A embalagem dos ingredientes é um fator importante para 
que não haja a contaminação dos alimentos. Sabendo disso, 
assinale a alternativa CORRETA. 
A Embalagens amassadas, estufadas ou com outros 

defeitos não interferem na qualidade do alimento. 
B Os ingredientes que não forem utilizados deverão ser 

armazenados em recipientes limpos e identificados 
apenas com o nome do produto. 

C Ao ser aberta, a embalagem do produto não exige 
cuidados. 

D A superfície da embalagem suja pode contaminar os 
alimentos, caso não seja limpa antes de aberta. 

E A embalagem é uma proteção do produto, de modo que 
sua superfície não oferece risco de contaminação. 

Questão 28 
O banheiro, além de limpo e organizado, deve conter alguns 
recursos para que não haja riscos de contaminação. NÃO se 
trata de um recurso necessário para a manutenção da 
higiene e limpeza do banheiro: 
A Sabonete. 
B Papel higiênico. 
C Papel toalha. 
D Antisséptico.  
E Espelho. 

Questão 29 
Para que o uniforme não sirva de transporte de micróbios 
patogênicos para a área de preparo dos alimentos, é preciso 
que alguns cuidados sejam tomados. Assinale a alternativa 
INCORRETA quanto à prática adequada: 
A O uniforme deve ser usado somente na área de preparo 

dos alimentos. 
B É preciso que se retirem brincos, pulseiras, anéis, 

colares, relógio e maquiagem. 
C Adornos pessoais acumulam sujeira e micróbios. 
D É preciso que o uniforme seja trocado diariamente. 
E Os cabelos poderão ou não ser presos com toucas ou 

redes, a critério do merendeiro. Não há restrições quanto 
ao uso de barbas. 

 

Questão 30 
Considerando os cuidados que se deve ter para manipular 
alimentos, analise as sentenças abaixo: 
 

I A pia para lavar as mãos pode ser a mesma para a 
lavagem dos vasilhames.  

II Se estiver doente ou com feridas, não manipule os 
alimentos. 

III Machucados como cortes e arranhões apresentam baixo 
número de micróbios patogênicos. 

IV São necessários exames periódicos de saúde para o 
profissional que manipula alimentos. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B I e IV 
C II e III 
D II e IV  
E III e IV 

 

Questão 31 
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é 
dever do Estado assegurar à criança: 
A Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 

a seis anos de idade. 
B Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 

a três anos de idade. 
C Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 

a quatro anos de idade. 
D Atendimento em creche às crianças até dois anos de 

idade e pré-escola às crianças até seis anos de idade. 
E Atendimento em creche às crianças até dois anos de 

idade e pré-escola às crianças de dois até seis anos de 
idade. 

 

Questão 32 
A respeito dos banheiros e da necessidade de se manter 
condições adequadas de higiene e limpeza, analise as 
afirmativas abaixo. 
 

I Os banheiros e vestiários não devem estar em contato 
direto com a área de preparo e armazenamento dos 
alimentos. 

II No banheiro, é facultativa a disponibilidade de lixeiras 
com tampas e pedal e, até mesmo, de antisséptico.    

III É preciso que as mãos sejam bem lavadas após o uso 
do banheiro. 

IV O banheiro deve estar sempre limpo e organizado. 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I e IV 
B II, III e IV 
C II e IV 
D I, III e IV 
E II e III 
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Questão 33 
É preciso evitar o contato de alimentos crus com alimentos 
cozidos, até mesmo por meio de utensílios, como talheres, 
pratos e bacias. Isso porque o contato poderá ocasionar 
A o mau cozimento dos alimentos. 
B mistura de sabores. 
C contaminação cruzada. 
D perda de nutrientes. 
E mau cheiro. 

Questão 34 
Quando os óleos ou gorduras são utilizados por longos 
períodos, são formadas substâncias tóxicas que podem 
danificar a saúde. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde aos sinais que indicam quando o óleo deve ser 
trocado: 
A Alteração no cheiro. 
B Formação de fumaça. 
C Formação de espuma. 
D Alteração no sabor dos alimentos. 
E Alteração no tempo de cozimento do alimento. 

Questão 35 
O descongelamento de alimentos requer alguns cuidados, 
dentre os quais, o de que eles sejam descongelados em: 
A água. 
B geladeira ou no microondas. 
C uma bacia exposta à temperatura ambiente. 
D uma mesa limpa e arejada. 
E uma bacia exposta ao sol.   

Questão 36 
Alimentos já preparados requerem cuidados quanto a sua 
conservação. Assinale a alternativa que corresponde à 
temperatura de conservação dos alimentos quentes: 
A 27ºC ou inferior 
B 36ºC ou inferior 
C 45ºC ou inferior 
D 60ºC ou superior 
E 50ºC ou inferior  

Questão 37 
De acordo com a Resolução - RDC nº 216/2004, alimentos 
preparados são alimentos manipulados e preparados em 
serviços de alimentação, expostos à venda, embalados ou 
não, subdividindo-se em três categorias:  
 

I Alimentos pré-cozidos, mantidos quentes e expostos ao 
consumo;  

II Alimentos cozidos, mantidos refrigerados, congelados ou 
à temperatura ambiente, que necessitam ou não de 
aquecimento antes do consumo;  

III Alimentos crus, mantidos refrigerados ou à temperatura 
ambiente, expostos ao consumo.  

 

Quanto às categorias, está correto apenas o que se afirma 
em: 
A I 
B II 
C III 
D II e III 
E I e II 

Questão 38 
O merendeiro escolar tem um papel fundamental na 
qualidade da merenda que será oferecida aos alunos. São 
atribuições do merendeiro, EXCETO: 
A Receber os alimentos destinados à merenda.  
B Atribuir funções aos assistentes de alunos.  
C Servir os alimentos na temperatura adequada. 
D Controlar o consumo e fazer os pedidos de gás na época 

oportuna. 
E Controlar os gastos e estoques de produtos. 

Questão 39 
O direito à liberdade garantido pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) às crianças e adolescentes compreende, 
sem nenhuma restrição, dentre outros, os seguintes aspectos: 
 

I crença; 
II culto religioso; 
III brincar; 
IV ir e vir. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B I, II e III 
C I, III e IV 
D III e IV 
E I, II, III e IV 
 

Questão 40 
Assim como no manuseio e armazenamento dos alimentos, é 
preciso que se tenha também cuidado na escolha dos 
ingredientes para a preparação das refeições. Sabendo disso, 
julgue como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas 
abaixo: 

 

(__) Os fornecedores dos ingredientes também precisam 
atender às determinações, conforme a cartilha sobre Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação, da Anvisa. 
(__) Os ingredientes não precisam ser armazenados em 
condições especiais. 
(__) Os ingredientes podem transmitir micróbios 
patogênicos, parasitas ou substâncias tóxicas aos alimentos 
preparados. 
(__) É preciso que sejam armazenados imediatamente os 
produtos não perecíveis, e, depois, os produtos congelados e 
refrigerados. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo: 
A F;F;V;V 
B F;V;F;V 
C V;F;V;F 
D V;V;F;F 
E V;F;F;F 
 

 

Questão 41 
Quanto à proteção das crianças e adolescentes, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), dentre outras 
determinações, normatiza que: 
 

I É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente. 

II É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

III Serão encaminhadas por qualquer cidadão ou entidade 
pública ou particular, denuncias ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, apenas os casos confirmados de 
violência contra crianças e adolescentes. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A II 
B II e III 
C I e II 
D III 
E I, II e III 
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Questão 42 
Baseando-se nas Definições, conforme exposto na Resolução 
- RDC nº 216/2004, analise os itens abaixo.  
 

I Contaminantes: substâncias ou agentes de origem 
biológica, química ou física, estranhos ao alimento, que 
sejam considerados nocivos à saúde humana ou que 
comprometam a sua integridade.  

II Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas: 
sistema que incorpora ações preventivas e corretivas 
destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a 
proliferação de vetores e pragas urbanas que 
comprometam a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento.  

III Desinfecção: operação de redução, por agente químico, 
especificamente, do número de microrganismos em nível 
que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento.  

IV Higienização: operação que compreende duas etapas, a 
limpeza e a desinfecção.  

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B II e III 
C III e IV 
D I, II e IV 
E I, III e IV 
 

Questão 43 
Alimentos que podem ser consumidos crus, como frutas, 
legumes e hortaliças, devem ser higienizados a fim de 
eliminar micróbios patogênicos e parasitas. Dessa forma, 
assinale a alternativa que NÃO corresponde ao processo de 
higienização: 
A Manter em refrigeração até a hora de servir. 
B Selecionar, retirando as folhas, partes e unidades 

deterioradas. 
C Adicionar temperos, como sal e vinagre, logo após sua 

seleção. 
D Colocar de molho em água clorada por dez minutos. 
E Lavar em água corrente. 
 

Questão 44 
De acordo com a Resolução – RDC 216/2004, os serviços de 
alimentação devem implementar Procedimentos Operacionais 
Padronizados relacionados a alguns itens, dentre os quais:  
 

I Higienização de instalações, equipamentos e móveis;  
II Controle integrado de vetores e pragas urbanas;  
III Controle químico realizado mensalmente; 
IV Higienização do reservatório;  
V Higiene e saúde dos manipuladores.  

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I, II e III 
B II, III e IV 
C I, II, IV e V 
D III, IV e V 
E I, II, III e V 
 

Questão 45 
Acerca do Conselho Tutelar, o ECA define, dentre outras 
coisas, o citado nas alternativas abaixo, exceto em: 
A O Conselho Tutelar é órgão permanente. 
B O Conselho Tutelar é órgão autônomo. 
C O Conselho Tutelar é órgão não jurisdicional. 
D Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho 

Tutelar. 
E Em cada Município haverá, no máximo, um Conselho 

Tutelar. 
 
 

Questão 46 
Baseando-se na Resolução – RDC 216/2004, ao tratar da 
edificação, das instalações, dos equipamentos, móveis e 
utensílios, analise as afirmações abaixo. 
 

I As instalações elétricas devem estar embutidas ou 
protegidas em tubulações externas e íntegras de tal 
forma a permitir a higienização dos ambientes.  

II As instalações devem ser abastecidas de água corrente e 
dispor de conexões com rede de esgoto ou fossa 
séptica. Quando presentes, os ralos devem ser 
sifonados e as grelhas devem possuir dispositivo que 
permitam seu fechamento. 

III A iluminação da área de preparação deve proporcionar a 
visualização de forma que as atividades sejam 
realizadas sem comprometer a higiene e as 
características sensoriais dos alimentos. As luminárias 
localizadas sobre a área de preparação dos alimentos 
devem ser apropriadas e estar protegidas contra 
explosão e quedas acidentais.  

IV Somente as áreas internas do estabelecimento devem 
estar livres de objetos em desuso ou estranhos ao 
ambiente, não sendo permitida a presença de animais. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B II e III 
C III e IV 
D I, II e III 
E II, III e IV 

Questão 47 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), as entidades que desenvolvem programas de 
internação possuem algumas obrigações, dentre as quais: 
 

I oferecer atendimento personalizado, em grandes 
unidades e grupos ampliados; 

II preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e 
dignidade ao adolescente; 

III comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os 
casos em que se mostre inviável ou impossível o 
reatamento dos vínculos familiares; 

IV oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os 
objetos necessários à higiene pessoal; 

V oferecer vestuário e alimentação suficientes e 
adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I, II e III 
B II, III e IV 
C III, IV e V 
D II, III, IV e V 
E I, III, IV e V 
 

Questão 48 
A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou 
cerceadora dos processos de desenvolvimento e 
aprendizagem. Nesse sentido, assinale a alternativa que 
indique dois tipos de rotinas que desconsideram a criança, 
assim como o adulto, à medida que torna seu trabalho 
monótono, repetitivo e pouco participativo. 
A Recreativas e inflexíveis. 
B Rígidas e inflexíveis. 
C Recreativas e constantes. 
D Criativas e inflexíveis. 
E Criativas e artificiais. 
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Questão 49 
Considerando a Resolução – RDC 216/2004, sobre o 
abastecimento de água, analise as afirmações a seguir.  
 

I Deve ser utilizada somente água potável para 
manipulação de alimentos. Quando utilizada solução 
alternativa de abastecimento de água, a potabilidade 
deve ser atestada semestralmente mediante laudos 
laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências previstas 
em legislação específica.  

II O gelo para utilização em alimentos deve ser fabricado a 
partir de água potável e mantido em condição higiênico-
sanitária que evite sua contaminação.  

III O vapor, quando utilizado em contato direto com 
alimentos ou com superfícies que entrem em contato 
com alimentos, deve ser produzido a partir de água 
potável e não pode representar fonte de contaminação.  

IV O reservatório de água deve ser edificado e/ou revestido 
de materiais que não comprometam a qualidade da 
água, independente de legislação específica. Deve estar 
livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, 
descascamentos, dentre outros defeitos, e em adequado 
estado de higiene e conservação, devendo estar 
devidamente tampado. O reservatório de água deve ser 
higienizado em um intervalo máximo de um ano, 
devendo ser mantidos registros da operação.  

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I e II 
B II e III 
C I, II e III 
D I, III e IV 
E III e IV 

Questão 50 
De acordo com o Estatuto da criança e do Adolescente, 
analise as afirmativas abaixo referentes aos deveres que 
Estado assegura: 
 

I Ensino Superior, gratuito e optativo, inclusive para os 
que não tiveram acesso na idade própria. 

II Oferta de ensino noturno regular adequado às condições 
do adolescente trabalhador. 

III Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
a quatro anos. 

IV Atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência preferencialmente em redes 
especializadas de ensino. 

V Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio. 

 

Apresenta-se correto o que se afirma em: 
A I e III. 
B II e V. 
C I, II e V.  
D II, III e IV. 
E III, IV e V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Página 9 Caderno de Questões – Piracicaba – 001 –  Merendeiro 

 

 
FOLHA DE RASCUNHO 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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