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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MERENDEIRA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. O cardápio deve ser bem elaborado a fim de atender às necessidades nutricionais das crianças no 

período em que estiverem na unidade escolar. Para que a alimentação seja balanceada e rica em 

nutrientes, deverá haver uma boa variedade de alimentos disponíveis. Um cardápio adequado a esses 

propósitos deve ter: 

A) Alto teor de fibras. 

B) Alto teor de gorduras saturadas. 

C) Alto teor de açúcar. 

D) Alto teor de sódio. 

 

02. Deixar a lixeira sobre a pia da cozinha é um procedimento: 

A) Adequado, pois evita a contaminação. 

B) Inadequado, pois se torna um foco de contaminação. 

C) Adequado, pois facilita o trabalho na cozinha. 

D) Adequado, pois favorece a reciclagem de lixo. 

 

03. Analise: 

                   

 

Os resíduos descartados acima, indicados pela seta: 

A) São resíduos de lixo químico. 

B) São resíduos de lixo seco. 

C) São resíduos de lixo orgânico. 

D) São resíduos de lixo radioativo. 

 

04. São tipos de microrganismos: 
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I - fungos; 

II - roedores; 

III - bactérias. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

05. Ao armazenar carnes no congelador, a temperatura ideal para que não haja a multiplicação de 

patógenos no alimento deve ser: 

A) Abaixo de 0ºC. 

B) Entre 10ºC e 20ºC. 

C) Entre 30ºC e 45ºC. 

D) Acima de 20ºC. 

 

06. Para evitar a proliferação de microrganismos na cozinha durante o preparo de alimentos, é 

fundamental que os utensílios e os equipamentos estejam bem higienizados. Nesse sentido, assinale 

a alternativa que apresenta a forma incorreta de higienizar equipamentos e utensílios: 

A) Desinfetá-los com solução de álcool 70%. 

B) Secá-los com panos de lã. 

C) Enxaguá-los em água correte. 

D) Ensaboá-los com detergente. 

 

07. Assinale a alternativa que apresenta uma maneira incorreta de higiene ao manipular alimentos 

na cozinha: 

A) Utilizar avental impermeável. 

B) Manter as unhas curtas e limpas. 

C) Higienizar as mãos frequentemente. 

D) Enxugar o suor com as mãos. 

 

08. Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta a forma correta de armazenar cereais: 

A) Conservar dentro do vidro de azeite. 

B) Reservar dentro do forno desligado. 

C) Reservar em recipientes fechados. 
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D) Conservar na caixa de gordura. 

 

09. Assinale a maneira mais apropriada de servir refeições às crianças na unidade escolar: 

A) Devem ser servidas exclusivamente em quadras poliesportivas. 

B) Devem ser servidas em sala de aula, coletivamente. 

C) Devem ser servidas no refeitório da escola, individualmente e em fila. 

D) Devem ser servidas em qualquer lugar dentro da escola. 

 

10. Analise: 

(X) 

 

(Y) 

 

A) A imagem X representa um equipamento adequado a ser utilizado na cozinha, enquanto a 

imagem Y representa um equipamento inadequado. 

B) A imagem X representa um equipamento inadequado a ser utilizado na cozinha, enquanto a 

imagem Y representa um equipamento adequado. 

C) As imagens X e Y representam equipamentos adequados a serem utilizados na cozinha. 

D) As imagens X e Y representam equipamentos inadequados a serem utilizados na cozinha. 

 

11. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas sobre a maneira 

correta de higienizar o ambiente da cozinha: 

(__) Lavar com água e sabão as paredes, pisos, pias e ralos. 

(__) Utilizar água sanitária e deixar agir por 3 minutos. 

(__) Enxaguar bem todas as partes da cozinha. 
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A) F-F-F. 

B) V-F-V. 

C) V-V-V. 

D) F-V-F. 

 

12. Assinale a alternativa que não apresenta um alimento derivado do leite: 

A) Queijo. 

B) Manteiga. 

C) Gelatina. 

D) Iogurte. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. Analisando-se o primeiro parágrafo do Texto e seu contexto, é correto afirmar que a palavra 

“mistério” (linha 6) possui como melhor significado o seguinte: 

A) Cada uma das verdades da religião cristã, impenetráveis à razão humana. 

B) Tudo quanto à razão não pode explicar ou compreender. 

C) Conjunto de conhecimentos próprios de uma ocupação ou profissão. 

D) Representação popular de caráter sacro do período medieval. 

 

14. Observe o trecho abaixo retirado do Texto e assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra 

o verbo sublinhado: 

“São baleias conhecidas por ter (...)” (linhas 1 e 2) 
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A) Presente do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Particípio. 

D) Infinitivo Pessoal. 

 

15. “O peixe fica imobilizado e acaba sendo devorado.” (linhas 10 e 11).  

Em relação às classes gramaticais das palavras do trecho retirado do Texto, assinale a alternativa 

correta: 

A) Existe exatamente um verbo na frase. 

B) Há exatamente um substantivo na frase. 

C) “Imobilizado” classifica-se como um pronome indefinido.   

D) “Acaba” classifica-se como um adjetivo. 

 

16. “Mas, até agora, ninguém sabia para que ele servia. (...)” (Linhas 3 e 4). As vírgulas presentes no 

trecho em questão são utilizadas com o objetivo de: 

A) Representar uma palavra escrita de forma abreviada. 

B) Separar num período as orações da mesma natureza que tenham certa extensão. 

C) Isolar um termo de valor meramente explicativo. 

D) Isolar termo de valor temporal deslocado na oração. 

 

17. Em “Cientistas canadenses descobriram o mistério usando drones.” (linhas 5 e 6), o verbo 

“descobriram” não exige preposição para introduzir seu complemento. Dessa forma, é correto 

afirmar que ele classifica-se corretamente como: 

A) Transitivo direto. 

B) Transitivo indireto. 

C) Intransitivo. 

D) De ligação. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Analise: 

PIB do Brasil cresce 1% no 1º trimestre de 2017, após 8 quedas seguidas. 

Agropecuária foi o destaque na primeira alta da economia em 2 anos. Tecnicamente, resultado positivo 

tira o país da recessão.  

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 
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A notícia acima destaca o crescimento do PIB brasileiro. É correto afirmar que o PIB é o: 

A) Produto Interno Bruto. 

B) Produto Importado Bruto. 

C) Produto de Impacto Bruto. 

D) Produto sobre Imóveis Brasileiro. 

 

19. Os Estados que compõem a região Centro-Oeste do Brasil são: 

A) São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. 

B) Rio de Janeiro, Paraná e Pará. 

C) Acre, Amazonas e Amapá. 

D) Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

20. No Brasil, a Festa da Uva e a Oktoberfest são festas típicas da região: 

A) Nordeste. 

B) Sul. 

C) Sudeste. 

D) Norte. 


