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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

MERENDEIRA 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

✓ Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

✓ As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

✓ Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém20 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. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

✓ A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

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

Resposta. 

✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. São atividades inerentes à limpeza diária, para conservação predial, exceto: 

A) Remover o pó dos móveis. 

B) Limpar os elevadores. 

C) Lustrar o piso. 

D) Varrer as áreas pavimentadas. 

 

02.Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

 “Para cortes de carne bovina, ricos em ___________ e com menos ____________, recomenda-se a cocção lenta 

e abafada”.  

A) Fibras musculares e tecido conectivo, respectivamente. 

B) Tecido conectivo e gordura, respectivamente. 

C) Gordura e tecido conectivo, respectivamente. 

D) Fibras musculares e gordura, respectivamente. 

 

03. Materiais de limpeza utilizados para varrição úmida de um ambiente: 

A) Mop e luva do tipo cabeleira plana.  

B) Vassoura e balde. 

C) Balde e espanador. 

D) Vassoura e luva do tipo cabeleira plana. 

 

04. Qual destes métodos pode ser utilizado para separar sólidos e líquidos? 

A) Decantação. 

B) Centrifugação.  

C) Emulsificação. 

D) Homogeneização. 

 

05. Qual o nome que se dá a organização prévia do espaço de trabalho, assim como dos itens que serão 

utilizados nele? 

A) Mise-en-place. 

B) Organização antecedente.  

C) Senso de organização: shitsuke. 

D) Sous-vide.  

 

06. São atitudes adequadas no ambiente de trabalho, exceto: 

A) Cumprimentar a todos, sem distinção de cargos hierárquicos. 

B) Falar com sobriedade. 

C) Vestir-se com discrição. 

D) Fazer a equipe sempre lembrar de erros anteriores para serem mais assertivos. 
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07. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A __________ é considerada como um dos pilares da prevenção de infecções”.  

A) Higienização de carnes. 

B) Higienização das mãos. 

C) Higienização de leguminosas. 

D) Higienização dos utensílios. 

 

08. Qual a quantidade de pó de café recomendada para o preparo de um litro desta bebida? 

A) 40g. 

B) 150g. 

C) 100g. 

D) 80g. 

 

09. Qual temperatura é recomendada para refrigeração de alimentos cozidos que foram submetidos 

ao resfriamento? 

A) Inferior a -18°C. 

B) Inferior a 10°C.  

C) Inferior a 5°C. 

D) Inferior a 15°C. 

 

10. No estoque há dez pacotes com 8 panos de limpeza. De dois em dois dias, o responsável pela 

limpeza da área administrativa solicita duas unidades de panos de limpeza ao estoquista. Ao término 

de 12 dias, qual o estoque final de panos de limpeza? 

A) 68 panos de limpeza. 

B) 9 pacotes com 8 panos de limpeza. 

C) 54 panos de limpeza.  

D) 7 pacotes com 8 panos de limpeza. 

 

11. Quais destes alimentos devem ser armazenados, em temperatura ambiente, sobre pallets? 

A) Ovos em caixa de papelão.  

B) Embalagens de alimentos refrigerados.  

C) Alface em engradado de madeira. 

D) Sacos de arroz. 

 

12. São recomendações para os manipuladores de alimentos, exceto: 

A) Não usar barba. 

B) Não usar maquiagem. 

C) Não trocar o uniforme diariamente. 

D) Não usar aliança de casamento. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Assinale a alternativa que contenha uma conjunção coordenativa adversativa: 

A) Amanhã viajarei para a Bahia. 

B) Domingo é dia de ir ao parque. 

C) Fui à padaria, mas não comprei os pães. 

D) Não aceito suas desculpas, pois não são sinceras. 

 

14. É um substantivo de dois números: 

A) Caule. 

B) Ônibus. 

C) Calçada. 

D) Impressora. 

 

15. Assinale a alternativa que preenche adequada e respectivamente as lacunas abaixo:  

Eu trabalho duro, _______ mal consigo pagar as contas; 

O mundo está cheio de pessoas ________; 

Quanto _________ eu durmo, __________ cansada fico; 

Os empresários estão cada vez ________ ricos; 

Eu tento ser forte, _________ às vezes não consigo. 

A) Mas – Más – Mais/mais – Mais – Mas. 

B) Mas – Mas – Mais/mas – Mais – Mas. 

C) Mais – Más – Mais/mais – Mais – Mas. 

D) Mas – Más – Mais/mas – Mais – Mais. 

 

16. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula: 

A) Amanhã, cedo vou, ao mecânico arrumar o carro. 

B) Depois, de quarenta dias estou de volta. 

C) Otávio, as coisas não são como pensa. 

D) O café está, esfriando. 

 

17. São ditongos decrescentes, exceto: 

A) Pai. 

B) Céu. 

C) Muito. 

D) Flor. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Tendo em vista a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, assinale a alternativa 

correta: 

A) É permitida a delegação de competência entre os Poderes. 

B) O Município não poderá dividir-se em distritos, segundo suas necessidades administrativas e o 

interesse de seus habitantes. 

C) Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que qualquer 

título lhe pertençam ou venham a pertencer. 

D) São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Judiciário e o Monárquico. 

 

19. “É considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta.” O trecho faz referência a 

qual bioma brasileiro?  

A) Pantanal. 

B) Pampa.  

C) Caatinga.  

D) Mata Atlântica.  

 

20. A cidade de São Joaquim, no Estado de Santa Catarina, é famosa não apenas por ser a cidade mais 

fria do país, mas também por sua principal atividade econômica, a produção das: 

A) Abóboras.  

B) Melancias.  

C) Uvas.  

D) Maçãs.  

 

 


