
 
   

                        PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   PPPAAAUUULLLOOO   JJJAAACCCIIINNNTTTOOO   
EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   AAALLLAAAGGGOOOAAASSS   

   

                     EEEDDDIIITTTAAALLL   DDDEEE   CCCOOONNNCCCUUURRRSSSOOO   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCOOO   NNNººº...   000000111///222000111111   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 
em local indicado pelo fiscal de sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado 
com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, 
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva 
identificação e o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem 
fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de 
Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE 
RESPOSTAS (GABARITO).  
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao 
sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma 
emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (QUARENTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o 
atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos 
de seu início e só poderá levar o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos 
anteriores ao horário previsto para o seu término. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.idecan.org.br, a partir 16h00min do dia do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso 
Público n°. 001/2011, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas 
objetivas disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento 
próprio disponibilizado no link correspondente ao Concurso Público no site www.idecan.org.br.  
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato após o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, no prazo recursal ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no 
link correspondente ao Concurso Público. 
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CCCAAARRRGGGOOO:::   MMMEEERRREEENNNDDDEEEIIIRRRAAA   
 

TEXTO:             A lua no cinema 
 

A lua foi ao cinema, 
passava um filme engraçado, 
a história de uma estrela 
que não tinha namorado. 

 
Não tinha porque era apenas 
uma estrela bem pequena, 
dessas que, quando apagam, 
ninguém vai dizer, que pena! 

 
Era uma estrela sozinha, 
ninguém olhava pra ela, 
e toda a luz que ela tinha 

cabia numa janela. 
 

A lua ficou tão triste 
com aquela história de amor, 
que até hoje a lua insiste: 
– Amanheça, por favor! 

 

(Paulo Leminski. Distraídos venceremos. São Paulo, Brasiliense, 1993) 

01) De acordo com o texto, o filme que passava no cinema era: 
A) Triste, com poucos personagens.      
B) Uma história de uma estrela que não tinha namorado.   
C) Uma história de amor, com muitas estrelas e luzes. 
D) Alegre, contando sobre o amanhecer dos dias. 
E) Uma história de amor, cheia de ciúmes e desejos. 

02) Sobre a estrela que o texto apresenta, NÃO está correto afirmar que: 
A) Não tinha namorado.      D) Toda luz que ela tinha cabia numa janela. 
B) Era bem pequena.      E) Era sozinha. 
C) Era grande, cheia de luz e calor. 

03) Toda luz que a estrela tinha cabia em um(a): 
A) História.  B) Cinema.  C) Filme.  D) Janela.  E) Luar. 

04) “A lua ficou tão triste com aquela história de amor,...” A palavra destacada anteriormente é acentuada pelo 
mesmo motivo que: 
A) Ninguém.  B) Dicionário.   C) Até.    D) Baú.   E) Também. 

05) Dos diminutivos apresentados abaixo, assinale a relação INCORRETA: 
A) estrela/estrelinha     D) janela/janelinha 
B) caixa/caixote      E) sino/sineta 
C) casa/casebre 

06) “... que até hoje a lua insiste:” Assinale a alternativa que possui o mesmo significado da palavra destacada 
anteriormente: 
A) Convida. B) Teima.  C) Informa.  D) Estabelece.  E) Adverte. 

07) Assinale a relação de aumentativos INCORRETA: 
A) rocha/rochedo      D) boca/bocarra  
B) voz/vozeirão      E) rico/ricaço 
C) pedra/pedrão   

08) “A lua ficou tão triste...” Assinale a alternativa que possui o significado contrário da palavra destacada 
anteriormente: 
A) Preguiçoso. B) Feliz.  C) Satisfeito.  D) Abatido.  E) Diferente. 

09) Assinale a alternativa que apresenta uma palavra no masculino: 
A) Estrela.   B) Guaraná.   C) Janela.   D) Lua.   E) Chaminé. 

10) “... que até hoje a lua insiste: 
– Amanheça, por favor!” O sinal de pontuação travessão (–) utilizado neste trecho indica: 
A) O final de uma interrogação.     D) Um termo explicativo. 
B) Enumeração.       E) Abreviação. 
C) A fala no diálogo. 
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MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA   
 
  

11) Em uma partida de futebol, Paulo marcou 2 gols no primeiro tempo e 4 gols no segundo. Quantos gols Paulo 
marcou durante o jogo? 
A) 5  B) 6   C) 8   D) 3   E) 2 

 

12) Carlos é 7 anos mais velho que Lúcia. Sabe-se que Carlos tem 19 anos. Qual é a idade de Lúcia? 
A) 11  B) 9   C) 10   D) 12   E) 13 

 

13) Uma caixa contém 60 balas que serão distribuídas entre 6 crianças. Quantas balas cada criança ganhará? 
A) 8  B) 10   C) 12   D) 6   E) 9 

 

14) Ana recebeu R$45,00 pela venda de um brinquedo. Com quanto ficou se já possuía R$28,00? 
A) R$62,00  B) R$49,00  C) R$81,00  D) R$73,00  E) R$76,00 

 

15) Observe a figura ao lado e assinale a alternativa correspondente: 
 

A) Círculo.       D) Retângulo.   
 

B) Quadrado.       E) Triângulo. 
 

C) Losango.    
 

16) Para fazer um bolo são necessários 4 ovos. Quantos ovos usarei para fazer 3 bolos? 
A) 11  B) 10   C) 9   D) 13   E) 12 

 

17) Vera comprou 2m de tecido para fazer um vestido. Leila comprou o dobro da quantidade de tecido adquirido 
por Vera. Quantos metros de tecido Leila comprou? 
A) 3  B) 4   C) 2   D) 1   E) 5 

 

18) Otávio colou 32 selos em 4 álbuns. Cada álbum recebeu a mesma quantidade de selos. Quantos selos Otávio 
colou em cada álbum? 
A) 5  B) 8   C) 10   D) 13   E) 9 

 

19) Luísa saiu de casa às 8 horas para passear com seu cão e voltou às 10 horas. Quanto tempo durou o passeio? 
A) 2 horas.  B) 6 horas.  C) 3 horas.  D) 4 horas.  E) 5 horas. 

 

20) Uma vaca dá 6 litros de leite por dia. Quantos litros de leite essa vaca dará em 4 dias? 
A) 30  B) 32   C) 40   D) 18   E) 24 

 
  

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   
 
  

21) Acerca do local de estocagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) Os alimentos deverão ser armazenados em local fresco e arejado. 
(    ) As embalagens mais pesadas deverão ficar por baixo das demais. 
(    ) É importante verificar a data de validade dos alimentos e colocá-los de forma a usar primeiro os de prazo de 

validade menor. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) F, V, F  C) V, F, V  D) F, F, V  E) V, V, V 

 

22) Analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA: 
A) A cenoura, grande fonte de vitamina A, aumenta o sistema imunológico. 
B) Os vegetais devem ser cozidos vagarosamente e em pouca água. 
C) Todos os cortes de carne possuem o mesmo valor nutritivo. 
D) É importante comprar frutas frescas. 
E) As carnes, para ficarem mais saborosas, devem sair da geladeira direto para a panela. 

 

23) Analise as afirmativas abaixo: 
I. Não se deve armazenar vidros de alimentos de “cabeça para baixo” porque favorece o aparecimento de ferrugens 

nas tampas. 
II. Os alimentos não devem ficar armazenados junto a produtos de limpeza, químicos ou de higiene. 

III. Toda mercadoria deve ser retirada da embalagem secundária, como caixas de papelão ou sacos de papel. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II, III  B) II   C) II, III  D) I   E) I, III 

 

24) Sobre o uso e a conservação do fogão a gás, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:  
(    ) Deve-se guardar o botijão de reserva em lugar ventilado. 
(    ) Não se deve pendurar panos acima do fogão e nem deixá-los próximo dos queimadores. 
(    ) No final do trabalho, a torneira do botijão de gás deve ser fechada. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, V, V  C) F, F, V  D) F, V, F  E) V, F, V 
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25) Nas áreas de preparação e distribuição dos alimentos, é permitido: 
A) Provar alimentos com as mãos.     
B) Tossir sobre os alimentos.      
C) Fumar. 
D) Lavar as mãos antes de iniciar o preparo dos alimentos. 
E) Preparar os alimentos com feridas nas mãos. 

 

26) Analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA: 
A) As técnicas de preparo e cocção devem proporcionar a preservação do valor nutritivo e da segurança no consumo 

de alimento. 
B) A clara em neve ao ser utilizada em diversas preparações, requer boa consistência.  
C) As hortaliças devem ser preparadas o mais próximo possível da hora de cozinhar, inteiras ou em pedaços grandes, 

para evitar a perda de vitaminas. 
D) Os cereais e leguminosos devem estar novos, com carunchos. 
E) As frutas devem estar com a consistência firme, sem partes amolecidas. 

 

27) Acerca das dicas práticas na preparação dos alimentos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas: 
(    ) Não se deve deixar as panelas secarem no fogo, pois isso faz com que elas fiquem tortas. 
(    ) Para cozinhar feijão, deve-se colocar pouca água na panela. 
(    ) Para tirar o excesso de sal dos alimentos, basta adicionar aos mesmos batatas cruas e folhas de alface. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) V, V, F  C) F, F, V  D) V, V, V  E) F, V, F 

 

28) Na recepção dos alimentos é importante um controle rigoroso, sendo necessário observar: 
A) A data de validade. 
B) A integridade da embalagem. 
C) O produto deve apresentar selo de inspeção sanitária. 
D) O tipo e a variedade do alimento devem corresponder ao que foi encomendado. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

29) “O prazo de validade do Concurso Público será de até dois anos, prorrogável uma vez, __________________.” 
Completa o item III do art. 80 da Lei Orgânica de Paulo Jacinto de forma correta, a seguinte alternativa: 
A) por igual período     D) por mais três anos 
B) pelo menor tempo     E) a partir do maior tempo 
C) por mais quatro anos 

 

30) Haverá reserva percentual de vagas dos cargos e empregos em Concurso Público para pessoas: 
A) de maior idade.       D) menores, como estagiários. 
B) portadoras de deficiências.     E) carentes. 
C) de maior capacidade. 

   

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   
   

31) A ex-ministra Dilma Rousseff, atualmente Presidente do Brasil, foi responsável pelas obras do(a): 
A) FMI – Fundo Monetário Internacional.   D) Barragem Norte. 
B) PAC – Plano de Aceleração do Crescimento.  E) Usina Hidroelétrica Sul. 
C) Usina Nuclear. 

 

32) O Presidente do Senado envolvido em grandes polêmicas e que já foi Presidente do Brasil, chama-se: 
A) Renan Calheiros.     D) Tião Viana. 
B) Fernando Collor.     E) Fernando Henrique. 
C) José Sarney. 

 

33) O município de Paulo Jacinto está situado no estado de Alagoas, cuja capital é: 
A) Maceió.  B) Fortaleza.  C) João Pessoa.  D) Salvador.  E) São Luís. 

 

34) Localizada em Marechal Deodoro, município do estado de Alagoas encontra-se a Área de Proteção Ambiental, 
considerada uma das mais antigas, denominada: 
A) Santa Rita. B) Marechal.  C) São José.  D) Durão.  E) Alves. 

 

35) O ex-Presidente do Brasil, que é nordestino, tem como nome completo: 
A) Luis Gustavo.       D) Fernando Henrique Cardoso. 
B) José Alencar Gomes da Silva.     E) Itamar Franco. 
C) Luis Inácio Lula da Silva.   

   



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO – AL  

MERENDEIRA                                                                                                   
www.idecan.org.br       atendimento@idecan.org.br 5 
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36) O primeiro prefeito nomeado do município de Paulo Jacinto foi: 
A) Antonio de Souza Barbosa.     D) João Cassiano. 
B) José Aurino de Barros.      E) José Duda Calado. 
C) José Teixeira. 

 

37) A vegetação do município de Paulo Jacinto possui algumas espécies de árvores, sendo destaque na construção 
de “cercas vivas”: 
A) Juazeiro. B) Sabiá.  C) Barriguda.  D) Mulungú.  E) Eucalipto. 

 

38) Marque a alternativa que apresenta o riacho que fornece água para o consumo da população de Paulo Jacinto: 
A) Capela.  B) Paraíba.  C) Cavaco.  D) Bucu.  E) Lunga. 

 

39) O município de Paulo Jacinto possui cerca de 7.534 habitantes, sendo sua maioria de: 
A) Homens. B) Mulheres.  C) Crianças.  D) Idosos.  E) Adolescentes. 

 

40) O clima predominante do município de Paulo Jacinto é: 
A) Quente.  B) Frio.   C) Temperado.  D) Nebuloso.  E) Úmido.  

 




