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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Os cuidados básicos com a alimentação descritos no Manual do Conselho de Alimentação 
Escolar tratam: 
(a) Da organização administrativa. 
(b) Da organização alimentar.  
(c) Da organização dos recursos humanos. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
2. No tocante ao transporte de gêneros alimentícios três tópicos segundo o Manual do Conselho de 
Alimentação Escolar devem ser observados: 
(a) Limpeza, proteção, rapidez. 
(b) Limpeza, meio de locomoção, rapidez. 
(c) Limpeza, horário, rapidez. 
(d) Limpeza, local, rapidez. 
 
3. Entre os procedimentos apontados pelo Manual do Conselho de Alimentação Escolar para o 
profissional que prepara a merenda assinale o correto: 
(a) Estética do profissional da merenda. 
(b) Espaço amplo para preparar cozidos. 
(c) Higiene pessoal. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
4. Segundo o Manual: Alimentação Saudável e Sustentável (2007) alimentação saudável é aquela: 
(a) Que está abaixo das necessidades do nosso organismo. 
(b) Que está acima das necessidades do nosso organismo. 
(c) Que não está abaixo, mas acima das necessidades do nosso organismo. 
(d) Que não está nem abaixo, nem acima das necessidades do nosso organismo. 
 
5. Segundo o Manual: Alimentação Saudável e Sustentável (2007) veja a ordem no tocante a 
alimentação: 
1º Excesso = Obesidade. 
2º Normal = Saúde. 
3º Insuficiente= Desnutrição. 
Assim é correto afirmar, se tratando das consequências em ordem descritas:  
(a) Obesidade- Saúde- Desnutrição. 
(b) Saúde-Obesidade-Desnutrição. 
(c) Saúde- Desnutrição- Obesidade.  
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
6. Segundo o Manual: Alimentação Saudável e Sustentável (2007) quando o organismo se 
encarrega de transformar em nutrientes os alimentos ingeridos chamamos de: 
(a) Digestão. 
(b) Obstrução. 
(c) Gestação. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
7. Os alimentos têm sua fonte de proteínas em origem: 
(a) Vegetal- Animal. 
(b) Apenas vegetal. 
(c) Apenas animal. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
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8. Problematizando: Estão presentes em todos os tipos de alimentos e auxiliam entre outras, na 
proteção contra infecções e na manutenção da saúde: 
(a) Bolo alimentar. 
(b) Cadeia alimentar. 
(c) Vitaminas. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
9. Problematizando, é um dos principais componentes do corpo humano: 
(a) Água. 
(b) Roupa. 
(c) Bijuterias. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
10. A intenção da alimentação saudável é manter o equilíbrio alimentar respeitando a 
proporção___________ e____________ de todos os alimentos. 
(a) Quantitativa- Qualitativa. 
(b) Quantitativa - Irregular. 
(c) Quantitativa- Desenfreada. 
(d) Quantitativa- Desordenada. 
 
11. A Pirâmide dos______________________ fornece um padrão para a organização das porções 
médias de alimento que devemos consumir. . 
(a) Carboidratos. 
(b) Sucos Alternativos. 
(c) Alimentos. 
(d) Diversos Vegetais. 
 
12. Assinale o nome do conselho responsável por acompanhar e fiscalizar a oferta da alimentação 
escolar em vários âmbitos: 
(a) Conselho de Alimentação Escolar. 
(b) Conselho de Saúde na Escola. 
(c) Conselho de Pais e Mestres. 
(d) Conselho de Servidores da Educação. 
 
13. O que significa PNAE: 
(a) Programa Nacional de Agregação Escolar. 
(b) Programa Nacional de Aceleração Escolar. 
(c) Programa Nacional de Alteração Escolar. 
(d) Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 
14. A organização alimentar balanceada buscando uma alimentação saudável chama-se: 
(a) Cardápio. 
(b) Tabela de preços. 
(c) Lista de compras. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
15. A obesidade infantil pode ser considerada: 
(a) Um acaso do destino. 
(b) Uma profecia. 
(c) Um mantra. 
(d) Um problema de ordem alimentar. 
 
16. São considerados problemas emocionais ligados à obesidade: 
(a) Dores musculares. 
(b) Depressão e ansiedade. 
(c) Diarréias. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
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17. As informações nutricionais devem estar no ___________________ dos alimentos: 
(a) No balcão. 
(b) Rótulo. 
(c) Almoxarifado. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
18. A ______________________________ é um direito de todo brasileiro e deve respeitar as 
características culturais alimentares de cada região. 
(a) Segurança alimentar e nutricional. 
(b) Segurança e integridade física. 
(c) Segurança militar. 
(d) Segurança civil. 
 
19. Considera-se _________________________ quando criamos hortas comunitárias que fornecerá 
variedade de alimentos para as escolas. 
(a) Merenda industrializada. 
(b) Merenda inventiva. 
(c) Merenda sustentável. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
20. O Manual de Alimentação Saudável e Sustentável (PROFUNCIONÁRIO) é um documento 
gerado pelo: 
(a) Governo Municipal. 
(b) Governo Estadual. 
(c) Governo Federal. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia a tira humorística: 
 

 
Glauco – Geraldinho. Folha de S. Paulo. 1/05/1993. 
 
21. No balão um, a separação silábica da palavra “besteira” está correta na alternativa:  
(a) best-eira 
(b) bes-teira 
(c) bes-tei-ra 
(d) bes-te-i-ra  
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22. O pronome “eles” (balão 1) refere-se à: 
(a) primeira pessoa do singular 
(b) segunda pessoa do singular 
(c) terceira pessoa do singular 
(d) terceira pessoa do plural 
 
23. No segundo balão, pode-se identificar que o ponto de exclamação expressa: 
(a) ordem  
(b) suspiro 
(c) sentimento 
(d) todas corretas. 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 24 a 26:  
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

Sob o céu todo estrelado 
Manuel Bandeira 

 
As estrelas, no céu muito límpido, brilhavam, 

[divinamente distantes. 
Vinha de caniçada o aroma amolecente dos jasmins. 
E havia também, num canteiro perto, rosas que  

[cheiravam a jambo. 
Um vaga-lume abateu sobre as hortênsias e ali ficou 

[luzindo misteriosamente. 
À parte as águas de um córrego contavam a eterna  

[história sem começo nem fim. 
Havia uma paz em tudo isso... 
(Era de resto o que dizia lá dentro o meigo adágio 

[de Haydn) 
Tudo isso era tão tranqüilo... tão simples... 
E deverias dizer que foi o teu momento mais feliz. 
 

 (Antologia poética. Rio de Janeiro,  
José Olympio, 1978)  

 
24. Em “Sob o céu todo estrelado”, o poeta descreve: 
(a) um lugar 
(b) um tempo  
(c) uma sensação  
(d) uma viagem 
 
25. No texto, que elementos o poeta percebe pela visão: 
(a) Tudo muito agitado. 
(b) Um história com começo e com fim. 
(c) Um sapo na lagoa. 
(d) Estrelas que brilham, um vaga-lume sobre hortênsias. 
 
26. A que o poeta compara os sons das águas do córrego: 
(a) À noite estrelada. 
(b) Às casas estavam adormecidas na noite estrelada. 
(c) Ao som da voz de uma pessoa contando uma história. 
(d) Às estrelas passavam sentimento de tristeza. 



7 

27. No texto, a palavra tranqüilo (verso 16) deve ser escrita de acordo com as novas regras 
ortográficas, em qual alternativa: 
(a) tranquilo  
(b) tránquilo 
(c) trânquilo  
(d) tranquiló  
 
Observe as ilustrações e responda: 

 
Livro didático-pedagógico. 
 
28. Em relação às palavras usadas por Nico, o que há de igual e o que há de diferente nas duas 
situações: 
(a) As palavras são diferentes; a ordem em que elas foram usadas é a mesma.  
(b) Nas duas situações as palavras usadas por Nico formam a frase. 
(c) As palavras são diferentes.  
(d) As palavras são as mesmas; a ordem em que elas foram usadas é diferente.   
 
29. Em qual das situações a personagem demonstra maior conhecimento da língua: 
(a) situação 1 
(b) situação 1 e 2 
(c) situação 2  
(d) nenhuma das situações.   
 
30. Qual é o emissor (o remetente) da mensagem nas duas situações apresentadas:  
(a) Grilim, o filho.  
(b) A árvore.  
(c) Nico, o pai.  
(d) O cachorro. 
 
31. Em qual das situações as palavras empregadas por Nico formam uma frase de sentido completo:  
(a) Na situação 1.  
(b) Na situação 2. 
(c) Na situação 1 e 2. 
(d) Nenhumas das situações. 
 
32. Assinale a alternativa em que o vocábulo é acentuado pela mesma regra da palavra “pé”: 
(a) pó.  
(b) aí. 
(c) buquê. 
(d) até. 



8 

Leia esses dois parágrafos: 
 

 
Ferreira, Mauro. Entre palavras, nova edição. 2. ed.  
São Paulo: FTD, 2006. p.78. (Coleção entre palavras: língua portuguesa) 
 
33. Quantas frases interrogativas há na tira?  
(a) uma 
(b) duas  
(c) nenhuma 
(d) três  
 
34. Nesse trecho, aparecem três sinônimos (significado idêntico ou muito semelhante) da palavra 
“navio”. São eles: 
(a) banheira, nau, molengas 
(b) nau, lucro 
(c) banheira, animando 
(d) banheira, nau, embarcação 
 
35. Encontram-se nesses dois parágrafos, quantos nomes próprios: 
(a) 1 
(b) 2 
(c) 5 
(d) 3 
 
 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
36. Não está entre as atribuições do agente de serviços complementares: 
(a) na função de servente de creche, encaminhar visitantes aos diversos setores, acompanhando-os e 
prestando-lhes as informações necessárias;  
(b) na função de contínuo, auxiliar nos serviços simples de escritório, arquivando e abrindo pastas, 
por exemplo; 
(c) na função de contínuo, efetuar pequenas compras e pagamento de contas, para atender às 
necessidades dos servidores; 
(d) na função de servente interno, executar serviços de faxina em geral. 
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37. É incorreto afirmar que: 
(a) o servente de creche deve manter limpas e organizadas as roupas utilizadas pelos alunos; 
(b) o servente de escola deve conservar o berçário limpo; 
(c) o contínuo deve controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos para 
comprovar  a execução dos serviços, coletas, assinaturas em documentos diversos; 
(d) o servente de escola deve manter a limpeza das salas de aula. 
 
38. Pode-se afirmar que: 
(a) o servente de creche deve fazer café e servi-lo; 
(b) o operador de transmissão da torre da rádio deve manter a limpeza das dependências da rádio; 
(c) o servente interno deve manter a limpeza dos banheiros das escolas; 
(d) o servente de escola deve auxiliar nos cuidados com o pátio. 
 
39. Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é correto 
afirmar que: 
(a) todos os cargos serão providos por concurso público; 
(b) adquirem estabilidade todos os servidores públicos após dois anos de efetivo exercício; 
(c) a remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço; 
(d) o valor do salário dos servidores poderá ser inferior ao salário mínimo nacional. 
 
40. Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
correto afirmar que: 
(a) é vedado conceder licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, durante o 
período de estágio probatório; 
(b) pode-se conceder licença para tratar de assuntos particulares, por até dois anos, desde que o 
servidor esteja há, pelo menos, seis meses, no exercício de seu cargo;  
(c) uma vez solicitada por prazo determinado, a licença não poderá ser interrompida; 
(d) uma vez solicitada a licença, o servidor automaticamente fica afastado do exercício de suas 
funções. 
 
41. O servidor público municipal poderá afastar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, nos casos 
seguintes, menos no caso de: 
(a) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos, 
pelo prazo de cinco (5) dias consecutivos; 
(b) falecimento de avós, sogro ou sogra, por dois dias consecutivos; 
(c) casamento, por cinco dias consecutivos; 
(d) divórcio, por dois dias consecutivos. 
 
42. Quanto à aposentadoria, pode-se afirmar que o servidor público municipal: 
(a) será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade; 
(b) a aposentadoria por invalidez será concedida ao servidor que, após vinte e quatro (24) meses de 
licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para o serviço público, mediante laudo 
de junta médica; 
(c) não terá direito à aposentadoria proporcional ao tempo de serviço; 
(d) a aposentadoria, seja voluntária ou por invalidez, vigorará a partir do pedido, pelo servidor. 
 
43. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul estabelece: 
(a) não está entre os beneficiários de pensão por morte o irmão não emancipado, menor de 21 anos, 
ainda que fosse dependente do servidor falecido; 
(b) o pagamento do salário família é condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação 
obrigatório do filho ou equiparado; 
(c) o valor mensal da pensão por morte sempre será equivalente ao salário mínimo; 
(d) a pensão por morte poderá ser paga semanalmente. 
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44. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, não está entre os objetivos da política de assistência 
social: 
(a) amparo aos carentes e desassistidos; 
(b) promoção e integração ao mercado de trabalho; 
(c) proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
(d) garantia de emprego aos ex-presidiários. 
 
45. Não está entre os deveres do servidor público municipal: 
(a) chegar, sempre que possível, trinta minutos antes do horário de trabalho. 
(b) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
(c) atender com presteza ao público em geral; 
(d) manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas. 
 
46. Sobre a Lei Orgânica Municipal, é correto dizer que: 
(a) não é dever do Município estimular a prática de esportes; 
(b) o Município tem o dever de executar serviços de vigilância sanitária; 
(c) a saúde não é dever do Poder Público; 
(d) o Município tem o dever de ajudar financeiramente entidades esportivas profissionais. 
 
47. O servidor público municipal  não tem direito a: 
(a) aposentadoria por tempo de serviço; 
(b) licença remunerada para acompanhar cônjuge transferido para outro município; 
(c) licença paternidade e licença maternidade; 
(d) licença para tratar de interesses particulares. 
 
48. É correto dizer que: 
(a) ao servidor convocado para o serviço militar não será concedida licença; 
(b) o servidor que concorrer a mandato eletivo será demitido; 
(c) o servidor pode pedir licença por motivo de doença em pessoa da família; 
(d) ao servidor não será concedida licença devido a acidente em serviço. 
 
49. O servidor público municipal não tem direito a: 
(a) ausentar-se do serviço para realizar prova ou exame na escola; 
(b) ausentar-se do serviço para se alistar como eleitor; 
(c) afastar-se por cinco dias, a cada ano,  para doação de sangue; 
(d) afastar-se por cinco dias, por licença paternidade. 
 
50. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul prevê que o 
servidor: 
(a) não tem o dever de zelar pela economia de material de serviço; 
(b) é obrigado a apresentar planos de melhoria do serviço; 
(c) não é obrigado a utilizar equipamentos de proteção individual(EPI) que lhe forem fornecidos; 
(d) é obrigado a manter conduta compatível com a moralidade pública. 
 
 




