Merendeira

O texto a seguir se refere às questões 01, 02 e 03.

a) Saudade, caixa, fiel.
b) Joia, voo, herói.
c) Baú, mamãe, país.
d) Muito, água, seriado.
e) Saída, lagoa, enjoo.

O sapo e o boi

O poema a seguir se refere às questões 07, 08 e 09.

Esopo

XI - Aquela senhora tem um piano

Há muito, muito tempo existiu um boi imponente. Um dia
o boi estava dando seu passeio da tarde quando um pobre
sapo todo mal vestido olhou para ele e ficou maravilhado.
Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo,
o sapo chamou os amigos.
– Olhem só o tamanho do sujeito! Até que ele é elegante,
mas grande coisa; se eu quisesse também era.
Dizendo isso o sapo começou a estufar a barriga e em
pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho
normal.
– Já estou grande que nem ele? – perguntou aos outros
sapos.
– Não, ainda está longe!- responderam os amigos.
O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta.
– Não – disseram de novo os outros sapos -, e é melhor
você parar com isso porque senão vai acabar se
machucando.
Mas era tanta vontade do sapo de imitar o boi que ele
continuou se estufando, estufando, estufando – até
estourar.
(Disponível em https://metaforas.com.br/infantis/2004-0314/o-sapo-e-o-boi.htm)

Aquela senhora tem um piano
Que é agradável, mas não é o correr dos rios
Nem o murmúrio que as árvores fazem...

PORTUGUÊS

01) Toda fábula traz um ensinamento, uma moral. Podese dizer que a moral desta fábula é:
a) A pressa é inimiga da perfeição.
b) A vingança é um prato que se come frio.
c) A inveja leva ao sucesso.
d) Quem ri por último, ri melhor.
e) Devemos nos aceitar como somos.
02) A palavra “imponente” pode ser substituída,
mantendo-se o mesmo sentido no texto, por:
a) Mandão.
b) Interessante.
c) Majestoso.
d) Fraco.
e) Simpático.
03) O boi “parecia o dono do mundo” porque:
a) Era grande e forte.
b) Mandava em todos os outros animais.
c) Gabava-se por ser maior que os outros animais.
d) Queria devorar todos à sua volta.
e) Era o rei da floresta.
04) São palavras que apresentam dígrafos:
a) Exceção, caçar, caranguejo.
b) Chácara, milho, crescer.
c) Joia, saúde, minissaia.
d) Ninho, relógio, cesta.
e) Queijo, xícara, crucifixo.

Para que é preciso ter um piano?
O melhor é ter ouvidos
E amar a Natureza.
(PESSOA, Fernando. Poesia Completa – Alberto Caeiro.
São Paulo: Companhia de Bolso, 2005)
07) Para o eu lírico, ter um piano:
a) É agradável, como o correr dos rios e o murmúrio das
árvores.
b) É desnecessário, pois prefere ouvir os sons da
natureza.
c) É um instrumento caro.
d) É fundamental, uma vez que tem um som agradável.
e) É a manifestação da natureza.
08) No poema, pode-se dizer que o eu lírico sugere que o
som do piano, em contraste com os sons da natureza, é:
a) Belo.
b) Dissonante.
c) Desagradável.
d) Artificial.
e) Puro.
09) O “murmúrio das árvores” pode ser entendido como:
a) O som do vento em contato com as folhas das árvores.
b) A tristeza das árvores, que choram ao cair, quando
secas.
c) A beleza das árvores.
d) O verde brilhante das árvores, que encanta o eu lírico.
e) A amargura das árvores.
10) Ontem à noite, a gente ____ ao ____ da orquestra
sinfônica no teatro municipal. Foi uma linda apresentação.
Ao sairmos do teatro, vimos uma ____ num restaurante
próximo – estava ocorrendo um assalto! Mas, para o alívio
de todos, a polícia chegou rapidamente e o ladrão foi pego
em ____.
a) Fomos, conserto, agitação, fragrante.
b) Foi, conserto, ajitação, flagrante.
c) Foi, concerto, agitação, flagrante.
d) Fomos, concerto, ajitação, flagrante.
e) Foi, concerto, agitação, fragrante.
MATEMÁTICA

05) Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão
corretamente grafadas:
a) Girasol, beija-flor, arco-íris.
b) Guarda-noturno, primeiro-ministro, paraquedas.
c) Afrodescendente, ultra-som, paralizar.
d) Ponta-pé, pé-de-meia, fachina.
e) Sangüíneo, erva-doce, análize.

11) Um consumidor comprou em um supermercado 3
quilos de batata e pagou pela compra o total de R$ 7,59.
Nesse mesmo dia, para aproveitar o ótimo preço, o
consumidor voltou ao supermercado e comprou 7 quilos
do mesmo produto, pagando o equivalente a:
a) R$ 10,12.
b) R$ 17,71.
c) R$ 20,24.
d) R$ 25,30.
e) R$ 53,13.

06) Assinale a alternativa na qual todas as palavras
contém hiatos:

12) Ao comprar um produto, o vendedor informou ao
cliente as duas opções de pagamento: à vista R$ 1.350,00

ou para pagamento em uma única parcela com
vencimento para 30 dias no valor de R$ 1.417,50. A taxa
de juros aplicada pela loja foi:
a) 0,03%.
b) 3%.
c) 0,05%.
d) 5%.
e) 0,06%.
13) Considere a lista de preços abaixo:
Produto
Preço por unidade
Refrigerante
R$ 3,50
Cachorro quente
R$ 4,50
Hambúrguer
R$ 6,00
Pastel
R$ 3,80
Sabendo que uma família comprou 2 refrigerantes, 1
hambúrguer e 2 pasteis e pagou com uma nota de
cinquenta reais, o troco que a família recebeu foi:
a) R$ 16,80.
b) R$ 20,60.
c) R$ 26,40.
d) R$ 29,40.
e) R$ 33,20.
14) Ao participar de determinado concurso de
conhecimentos, um participante ganharia R$ 50,00 por
cada resposta certa e perderia R$ 30,00 quando errasse
alguma resposta. Foram feitas 50 perguntas a um
candidato que, no final, recebeu a importância de R$
1.600,00. A quantidade de questões que esse participante
errou foi:
a) 20 questões.
b) 25 questões.
c) 30 questões.
d) 35 questões.
e) 40 questões.
15) Em uma prova de Matemática composta de 20
questões, uma candidata acertou 12 delas. A razão do
número de acertos para o número de erros, desta
candidata, foi de:
a) 3/2.
b) 2/3.
c) 3/5.
d) 2/5.
e) 3/4.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) A merendeira escolar é a principal responsável em:
a) Preparar e oferecer alimentos.
b) Preparar cardápios.
c) Organizar diários de classe.
d) Preparar aulas.
e) N.D.A.
17) Assinale abaixo a alternativa que define corretamente
a sigla PNAE.
a) Programa de Aprendizagem Escolar.
b) Programa de Prevenção de Riscos Escolares.
c) Programa Nacional de Alimentação Escolar.
d) Programa Nacional de Televisão.
e) N.D.A.
18) Toda merendeira escolar, por ser uma manipuladora
de alimentos, deve obrigatoriamente apresentar:
a) Boas notas no histórico escolar.
b) Boas práticas de higiene.
c) Boas práticas de redação.
d) Noções de matemática.
e) N.D.A.

19) O que é Higiene Pessoal?
a) É um conjunto de conhecimentos obtidos desde a
infância que não devem ser postos em prática durante o
horário de trabalho.
b) É um conjunto de conhecimentos obtidos desde a
infância que não devem ser postos em prática durante
toda a vida.
c) É um conjunto de conhecimentos obtidos desde a
infância e postos em prática durante toda a vida, que
representa asseio e, principalmente, limpeza.
d) É um conjunto de conhecimentos obtidos desde a
infância e postos em prática durante parte do dia, que
representa falta de asseio.
e) N.D.A.
20) Para que a merendeira obtenha cada vez mais
sucesso em seu trabalho, são necessários alguns
cuidados.
I - Higiene Pessoal.
II - Higiene nos alimentos.
III - Higiene dos equipamentos e utensílios.
IV - Higiene na cozinha e na dispensa.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
b) Apenas os itens III está correto.
c) Apenas o item I está correto.
d) Apenas os itens I e III estão corretos.
e) Todas os itens estão corretos.
21) É responsabilidade da Merendeira, exceto:
a) Manter a mais rigorosa higiene nas dependências de
armazenamento, cantina, preparo e distribuição da
merenda.
b) Controlar o consumo de gás, material de limpeza, entre
outros.
c) Tratar com rispidez as crianças.
d) Quando necessário, colocar os gêneros alimentícios de
molho na véspera de seu uso.
e) Verificar o cardápio do dia.
22) Qual a finalidade da Higiene?
a) Manter a saúde dos micróbios, elementos causadores
de doenças, ajudando a preservar a saúde, tornando os
alimentos e o ambiente mais agradáveis e asseados.
b) Destruir os micróbios, elementos causadores de
doenças, ajudando a preservar a saúde, tornando os
alimentos e o ambiente mais agradáveis e asseados.
c) Destruir os micróbios, elementos causadores de
doenças, ajudando a preservar a saúde, tornando os
alimentos e o ambiente menos agradável e limpo.
d) Destruir os micróbios e ajudar a preservar a saúde,
tornando os alimentos e o ambiente menos agradáveis e
asseados.
e) N.D.A.
23) O que são Micróbios?
a) São seres enormes que enxergamos somente com o
auxílio de um microscópio.
b) São seres vivos muito grandes que enxergamos a olho
nu.
c) São seres vivos muito pequenos que enxergamos
somente com o auxílio de um microscópio.
d) São seres extraterrestres muito pequenos que
enxergamos somente com o auxílio de um microscópio.
e) São seres vivos muito pequenos que enxergamos
somente com o auxílio de uns óculos de grau.

24) Sobre as responsabilidades da merendeira, analise.
I - Manter-se sempre informada participando de
capacitações na área de informática.
II - Providenciar com antecedência a merenda, segundo
as técnicas de preparo para que esteja pronta no horário
estabelecido e na temperatura adequada.
III - Controlar o consumo de gás, material de limpeza,
entre outros.
IV - Secar bem os utensílios usados para o preparo da
merenda com pano de prato sujo.
V - Controlar a entrada e saída dos alimentos com registro
diário na ficha de controle.
Estão incorretas apenas as alternativas.
a) I e VI.
b) I, II, III e IV.
c) I, II e III.
d) I, III, IV e VI.
e) II, III e V.
25) Sobre a higiene das mãos, analise.
I - As mãos devem estar asseadas e não devem estar com
joias ou bijuterias.
II - Sempre lavar as mãos com água e sabão e enxugá-las
ao assoar o nariz.
III - Sempre lavar as mãos com água e sabão e enxugálas após ir ao banheiro.
IV - Não é necessário lavar as mãos ao transportar o lixo
ou outros objetos fora da cozinha.
Estão corretas apenas as alternativas.
a) I e II.
b) I, II, III e IV.
c) I, II e III.
d) I, III e IV.
e) II e IV.
26) São fontes de contaminação nos alimentos na escola,
exceto:
a) Merendeira com falta de higiene e com pouca saúde.
b) Lixo jogado e esparramado.
c) Água tratada e caixa d´água limpa.
d) Equipamentos e utensílios mal lavados e guardados.
e) Chão, teto e paredes sujas.
27) São meios de prevenção de acidentes, exceto:
a) Uso de brincos, anéis e colares durante o preparo da
merenda.
b) Uso de canecas ou pratos rachados e danificados.
c) Uso de aparelhos elétricos que estiverem em más
condições.
d) Servir a merenda para a criança na temperatura
inadequada.
e) Evitar gordura e água no chão, pois podem provocar
quedas.
28) Denomina-se insalubridade:
a) Estado de completo bem-estar físico, mental e social.
b) Ciência que através de metodologia e técnicas próprias.
c) Estudo através de metodologias e técnicas próprias das
possíveis causas de acidentes do trabalho.
d) Atividade em que o trabalhador está exposto acima do
limite de tolerância a um agente nocivo à sua saúde.
e) N.D.A
29) Estuda a causa das doenças
objetivando a prevenção das mesmas:
a) Medicina do Trabalho.
b) Medicina Veterinária.

ocupacionais,

c) Medicina Oriental.
d) Medicina Natural.
e) N.D.A
30) Sobre as principais causas do acidente de trabalho,
analise.
I - Ato Inseguro.
II - Promoção de disco.
III - Condição Insegura.
IV - Fator Pessoal de Insegurança.
Estão corretas apenas as alternativas.
a) I e II.
b) I, II, III e IV.
c) I, II e III.
d) I, III e IV.
e) II e IV.
31) São riscos físicos, exceto:
a) Ruídos.
b) Frio.
c) Calor.
d) Umidade.
e) Gases.
32) O principal objetivo do equipamento de proteção
coletiva é:
a) Proteger cada pessoa individualmente.
b) Proteger mais de uma pessoa simultaneamente.
c) Proteger apenas o rosto das pessoas.
d) Proteger apenas o trabalhador rural.
e) N.D.A.
33) Assinale abaixo a alternativa que define corretamente
a sigla PPRA.
a) Programa de Prevenção de Riscos Animais.
b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
c) Programa de Proteção de Riscos.
d) Programa de Poluição Ambiental.
e) N.D.A.
34) São tipos de Hemorragia Interna, exceto:
a) Estomatite.
b) Metrorragia.
c) Hemoptise.
d) Epistaxe.
e) Otórragia.
35) Os primeiros socorros são:
a) Procedimentos de Rede.
b) Procedimentos de Emergência.
c) Procedimentos de Comercialização.
d) Procedimentos de Distribuição.
e) N.D.A.

