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Prova I – Língua Portuguesa
10 questões

TEXTO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Um cachorrinho, perdido na selva, vê um tigre correndo em sua direção. Ao perceber que o tigre 
irá devorá-lo, pensa rápido no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se põe a mordê-los.  
Então, quando o tigre está a ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz:

– Ah, que delícia este tigre que acabo de comer!
O tigre para bruscamente e sai apavorado, correndo do cachorrinho e no caminho vai pensando:  

“Que cachorro bravo! Por pouco não come a mim também!”
Um macaco, que havia visto a cena, sai correndo atrás do tigre para lhe contar como ele havia 

sido enganado. O tigre, furioso, diz: 
 – Cachorro maldito! Vai me pagar! Agora vamos ver quem come a quem!
O cachorrinho vê que o tigre vem atrás dele de novo e desta vez traz o macaco montado em suas  

costas. "Ah, macaco traidor! O que faço agora?", pensou o cachorrinho.
Em vez de sair correndo, ele ficou de costas, como se não estivesse vendo nada. Quando o tigre 

está a ponto de atacá-lo de novo, o cachorrinho diz: 
– Macaco preguiçoso! Faz meia hora que eu o mandei me trazer um outro tigre e ele ainda não 

voltou!
“EM MOMENTOS DE CRISE, SÓ A IMAGINAÇÃO É MAIS IMPORTANTE QUE O CONHECIMENTO.” 

(Albert Einstein).
Disponível em: <http://www.nossosaopaulo.com.br/Reg_SP/Diversoes/Div_Piadinhas.htm>. Acesso em 28 mai. 2012.

01. O texto mostra que o cachorrinho era:

A) desastrado, pois não fez amizade com o macaco. 
B) feroz, pois atacava animais bem maiores que ele.
C) criativo, pois soube se livrar de ataques do tigre.
D) preguiçoso, pois evitava correr diante do perigo.
E) autoritário, pois dava muitas ordens ao macaco.

02. A palavra “ele” (linha 07) se refere a:

A) tigre (linha 04).
B) cachorro (linha 06).
C) macaco (linha 07).
D) tigre (linha 07).
E) tigre (linha 14).

03. O texto caracteriza o macaco como:

A) intrometido, pois contou ao tigre a verdade sobre o cachorrinho.
B) obediente ao cachorrinho, pois foi procurar outro tigre para ele.
C) justo, pois não permitiu que o tigre fosse enganado de novo.
D) preguiçoso, pois demorou muito a voltar com o novo tigre.
E) inteligente, pois tomou o partido do animal mais forte.

04.  Da leitura do texto, deduz-se que, no final, o tigre:

A) desistiu de atacar o cachorrinho.
B) resolveu devorar o cachorrinho.
C) foi devorado pelo cachorrinho.
D) agradeceu o aviso do macaco.
E) tornou-se parceiro do macaco.

05.  Da frase de Einstein (linha 16), deduz-se que:

A) qualquer coisa é importante em momentos de crise.
B) o conhecimento não tem importância em momentos de crise.
C) a imaginação geralmente é mais importante que o conhecimento.
D) o conhecimento é mais importante que a imaginação fora da crise.
E) a imaginação e o conhecimento são importantes em momentos de crise.
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06. O texto se caracteriza por ser:

A) instrutivo, uma vez que leva à ação.
B) narrativo, já que conta uma história.
C) descritivo, pois detalha um personagem.
D) argumentativo, pois defende uma ideia.
E) expositivo, porque apresenta uma informação.

07. Assinale a alternativa que separa corretamente as sílabas de cachorrinho e ossos.

A) ca-cho-rri-nho; o-sso-s.
B) ca-chor-ri-nho; os-sos.
C) ca-cho-rrin-ho; os-sos.
D) ca-chor-rin-ho; o-ssos.
E) ca-cho-rri-nho; o-ssos.

08. Na frase “O tigre para bruscamente” (linha 05), a palavra grifada é classificada como:

A) preposição.
B) conjunção.
C) advérbio.
D) adjetivo.
E) verbo.

09. Na frase “e desta vez traz o macaco montado em suas costas” (linhas 10-11), o termo grifado exerce a 
função sintática de:

A) sujeito.
B) predicativo.
C) objeto direto.
D) adjunto adverbial.
E) adjunto adnominal.

10. Assinale a alternativa em que a forma verbal grifada está empregada conforme a norma padrão.

A) Haviam   muitos tigres no deserto.
B) Ocorre   vários ataques no deserto.
C) Fazem   duas horas que ele saiu.
D) Eles haviam sido enganados.
E) Voltou   logo os dois animais.

Prova II - Conhecimentos sobre o Município de Beberibe 
5 questões

11. Com base nas informações do IBGE, é correto afirmar que a maioria dos professores de Beberibe atua 
no ensino:

A) fundamental.
B) profissional.
C) superior.
D) infantil.
E) médio.

12. Em Beberibe, a atividade que menos contribui para o PIB – Produto Interno Bruto, segundo os dados 
divulgados no IBGE, é o setor:

A) de serviços.
B) da pecuária.
C) da indústria.
D) de comércio.
E) da agricultura. 
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13. Segundo os dados do IBGE (2009), em Beberibe, metade das escolas oferece ensino:

A) médio.
B) técnico.
C) infantil.
D) profissional.
E) fundamental.

14. Sobre os meios de transporte, com base nos dados do IBGE, é correto afirmar que, em Beberibe, predominam:

A) caminhões.
B) automóveis.
C) microônibus.
D) motocicletas.
E) caminhonetes.  

15. Antes de chamar-se Beberibe, era conhecido por:

A) Parajuru.
B) Sucatinga.
C) Paripueira.
D) Sítio Lucas.
E) Serra do Félix.

Prova III - Conhecimentos Específicos 
25 questões

16. Os alimentos não perecíveis devem ser armazenados:
A) sem data de validade.
B) em caixas de madeira.
C) no piso e em caixas de papelão.
D) em estrados e distantes das paredes ou piso.
E) em depósito próprio ou estantes em local úmido.

17. Para evitar a contaminação cruzada entre alimentos, é indicado:
A) higienizar as placas de corte entre um alimento e outro.
B) cozinhar os alimentos.
C) armazenar queijo e verduras na mesma vasilha plástica.
D) guardar os alimentos tampados.
E) cortar alimentos crus e cozidos na mesma placa.

18. Os produtos de limpeza devem ser guardados: 
A) na prateleira inferior do armário de alimento.
B) separados do detergente e do cloro.
C) junto com os alimentos.
D) sobre a pia.
E) separados dos alimentos.

19. Para descongelar os alimentos, devemos colocá-los em:
A) bancada, sem controle de temperatura.
B) água corrente, fora da embalagem.
C) geladeira.
D) freezer.
E) solução clorada.

20. Para a higienização de verduras, é necessário:
A) água e sal.
B) água fria e vinagre.
C) água morna e vinagre.
D) água potável.
E) solução de água sanitária ou cloro.
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21.  Complete:  Um alimento ___________ é aquele  que contém bactérias  prejudiciais  à saúde,  mas que 
continua com cheiro, gosto e aparência normais.
A) inutilizado
B) contaminado
C) industrializado
D) estragado
E) inutilizado

22. São chamadas pré-preparo as operações a que são submetidos os alimentos antes de seu cozimento. São 
etapas do pré-preparo:
A) subdividir, misturar e cozinhar.
B) descascar, picar e fritar.
C) limpar, descascar e picar.
D) lavar, moer e assar.
E) limpar, liquidificar e ferver.

23. Os equipamentos de proteção individual (EPI) para o(a) merendeiro(a) são:
A) capacetes de segurança de fibra de vidro. 
B) relógio e pulseira.
C) luvas de cano  longo.
D) óculos e relógio.
E) calçados fechados e impermeáveis à água.

24. O fato que desencadeia doenças veiculadas a alimentos é:

A) a manipulação dos alimentos com luvas.
B) o descongelamento correto dos alimentos.
C) a manipulação dos alimentos em ambiente fechado.
D) o resfriamento dos alimentos em temperatura correta.
E) o armazenamento dos alimentos pré-cozidos em temperatura ambiente.

25. Com relação à geladeira e ao freezer, pode-se afirmar:

A) A tomada da geladeira não deve ser desligada para a sua limpeza.
B) As prateleiras da geladeira devem ser forradas com plásticos ou papelão.
C) O congelador dos refrigeradores deve ser limpo com detergente ou vinagre.
D) Geladeira e freezer devem ser instalados em locais arejados onde não bata o sol.
E) Toalhas de prato podem ser penduradas na parte de trás da geladeira ou do freezer, sem problema  

nenhum.

26.  O ferro, mineral importante na alimentação da criança, pode ser encontrado, principalmente, em quais  
alimentos?

A) Fígado, carnes e leguminosas.
B) Aves, gema de ovo e hortaliças verde-escuras.
C) Verduras, cereais e pães integrais.
D) Nozes, ostras, iogurte e frutas cítricas e secas.
E) Feijão, verduras e frutas cítricas.

27. Em relação aos hábitos saudáveis de higiene pessoal do(a) merendeiro(a), assinale a alternativa correta.

A) Usar hidratante nas mãos antes de cortar frutas cítricas.
B) Não é permitido o uso de qualquer tipo de desodorante ou perfume.
C) As unhas das mãos devem ser mantidas com uma camada de esmalte base.
D) Os cabelos devem ser lavados frequentemente e ser protegidos por touca.
E) Usar fardamento escuro.

28.  As  doenças  transmitidas  por  alimentos  (DTA)  estão frequentemente  associadas  à  contaminação dos 
alimentos nas seguintes fases:

A) descongelamento e lavagem.
B) retirada da tampa da panela. 
C) manipulação e preparo.
D) tempero e cozimento.
E) refrigeração.

29. Alimentação saudável é fator essencial para o indivíduo ter saúde. Assinale a alternativa correta.
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A) O alimento saudável tem como finalidade fornecer energia térmica e mecânica.
B) Uma alimentação saudável é aquela que é saborosa, variada, colorida, harmônica e segura do ponto de  

vista sanitário, e respeita a cultura alimentar da população.
C) As proteínas são essenciais para o organismo, em uma alimentação balanceada, a quantidade diária  

ingerida de leite e derivados deve ser a maior possível.
D) Um importante item de uma alimentação saudável é tomar diariamente comprimidos de vitaminas e 

ferro.
E) De acordo com o Ministério da Saúde, um importante item de uma alimentação saudável é comer pelo 

menos um prato cheio de feijão com arroz e macarrão duas vezes por dia.

30.  Os alimentos podem ser classificados, quanto à sua função, em energéticos, reguladores e construtores.  
Como exemplo de reguladores, podemos citar:

A) os carboidratos.
B) os lipídios.
C) as calorias.
D) as vitaminas.
E) as proteínas.

31. A reconstituição do leite em pó integral a 15% requer:

A) 1 colher de sopa cheia em 85 ml de água fervida.
B) 1 colher de sopa cheia em 87 ml de água fervida.
C) 1 colher de sobremesa em 90 ml de água fervida.
D) 1 colher de sobremesa em 100 ml de água fervida.
E) 1 colher de sopa cheia em 100 ml de água fervida.

32. Considerando que é necessária uma boa convivência com os colegas de trabalho, das regras abaixo qual a  
que o(a) merendeiro(a) deve seguir?

A) Negar-se a realizar tarefa para a qual for designado(a), se você achar que não é de sua competência.
B) Se for um iniciante, nunca esteja aberto(a) a novas ideias e tecnologias.
C) Seja pontual  em seus compromissos.  Pontualidade é sinônimo de responsabilidade e respeito aos  

demais.
D) Envolva-se no trabalho, apenas nas atividades que achar importante.
E) Invista o seu tempo em contar piada para alegrar seu grupo.

33. As leis que regem a alimentação são:

A) quantidade, qualidade, textura e sabor.
B) adequação, quantidade, sabor e harmonia.
C) qualidade, harmonia, textura e apresentação.
D) harmonia, qualidade, adequação e quantidade.
E) apresentação, quantidade, qualidade e textura.

34. Sobre a constituição dos alimentos, assinale a alternativa correta.

A) As carnes são ricas em carboidratos.
B) O leite é rico em ferro.
C) Os nutrientes dos alimentos são: carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas, elementos minerais e 

água.
D) A carência de sódio causa anemia.
E) As frutas cítricas são ricas em vitaminas do complexo B.

35. Para o preparo de um bolo macio e fofo, deve ser seguida a seguinte regra:

A) Bater a massa fortemente.
B) Nunca peneirar a farinha.
C) Os líquidos adicionados à farinha devem estar bem quentes.
D) A quantidade de açúcar deve ser três vezes maior que a quantidade de farinha.
E) Levar ao forno logo depois de acrescentar o fermento, para não perder seu efeito.
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36. Postura e boas maneiras combinam com a Ética Profissional. No cargo merendeiro(a), ser ético(a) é:  

A) dar opiniões quando não for consultado(a).
B) criticar o trabalho do colega, visando obter privilégios.
C) ser honesto(a), discreto(a), cumprir com suas obrigações e não abusar da confiança de ninguém.
D) faltar ao serviço sem comunicar seu chefe.
E) desacatar ordem e descumprir a rotina de trabalho.

37. Para preparar baião-de-dois para 50 crianças a merendeira utiliza 5Kg de arroz e 2Kg de feijão. Quantos 
Kg de arroz e feijão serão necessários para fazer baião-de-dois para 300 crianças?

A) 35 Kg de arroz e 10 Kg de feijão.
B) 40 Kg de arroz e 15 Kg de feijão.
C) 38 Kg de arroz e 14 Kg de feijão
D) 30 Kg de arroz e 12 Kg de feijão.
E) 42 Kg de arroz e 13 Kg de feijão.

38. Assinale a alternativa que é considerada fator de risco para doenças transmitidas por alimentos (DTA).

A) O processo de cocção dos alimentos.
B) Utilização de água cuja potabilidade não é controlada.
C) Alimentos obtidos de fontes confiáveis.
D) Adição intencional de substâncias químicas nos alimentos.
E) Alimento cujo acondicionamento prévio ao consumo foi adequado.

39.  Assinale a alternativa que expressa a razão pela qual os alimentos prontos devem ser mantidos bem 
protegidos, na cozinha pela seguinte razão.

A) Manipulação em excesso.
B) Existência de micróbios.
C) Forte luminosidade.
D) Uso de exaustor.
E) Calor excessivo.

40. Na seleção de ovos de galinha, devem ser desprezados, por estarem impróprios para o consumo, os ovos 
que apresentem a seguinte característica:

A) sensação de conteúdo fluido ao ser sacudido.
B) casca forte, sem deformação.
C) peso inferior a 40 g.
D) clara transparente e consistente.
E) casca sem brilho.
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