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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 
Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº de Inscrição e Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 25, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 
 

 
 

Formas Incorretas:  
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, 
rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após transcorrido 
45 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal de 
sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para conferir 
com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Gabaritos, assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, 
os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 10 de março de 2013, após as 21h00min, 
no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 11 a 15 de março de 2013. 
 
 






 

Língua Portuguesa 

 
01) "Fomos informados que a reunião está marcada 
para ______ 18h00min no auditório da Prefeitura." A 
alternativa que completa corretamente a frase acima é: 
 
a) Às. 
b) Hás. 
c) As. 
d) Ás. 
e) Has. 
 
02) Assinale a alternativa na qual o plural da palavra 
está INCORRETO: 
 
a) alazão - alazões. 
b) guardião - guardiães. 
c) catalão – catalães. 
d) vilão – vilãos.  
e) escrivão – escrivões. 
 
03) Assinale a alternativa em que o uso do porquê está 
correto: 
 
a) Porque você não veio ficar comigo? 
b) Me julgar desta forma, porquê? 
c) O porquê da sua decisão nem ele sabe. 
d) Deixei de sair com ela por que prefiro estudar. 
e) Você está sozinha? Por que? 
 
04) A alternativa que corresponde a uma palavra 
oxítona é: 
 
a) papel. 
b) retrato. 
c) leque. 
d) médico. 
e) táxi. 
 
05) O antônimo da palavra está INCORRETO em: 
 
a) diurno - noturno.  
b) afetivo - afetuoso. 
c) solúvel - insolúvel. 
d) turbulento - calmo. 
e) subjacente - explícito. 
 

Matemática 

 
06) Transformando-se 6 dm (decímetros) em mm 
(milímetros) teremos: 
 
a) 60 mm. 
b) 600 mm. 
c) 6.000 mm. 
d) 60.000 mm. 
e) 600.000 mm. 
 

07) Jorge recebe por mês R$ 622,00 de salário. Deste 
valor ele gasta 2/5 pagando um financiamento. Do que 
sobra do pagamento do financiamento ele gasta 2/4 
com as compras no supermercado. Quanto resta para 
Jorge no final do mês? 
 
a) R$ 348,20  
b) R$ 186,60 
c) R$ 280,32 
d) R$ 56,80 
e) R$ 93,30 
 
 
 
 
08) Em uma loja de eletrodomésticos um climatizador 
de 9.000 BTU'S está sendo vendido por R$ 999,00. 
Comprando à vista há um desconto de 8%. Qual o valor 
que pagarei na compra à vista?  
 
a) R$ 919,08 
b) R$ 959,28 
c) R$ 939,06 
d) R$ 888,32  
e) R$ 899,10 
 
 
 
 
09) Joana trabalha em uma indústria de confecções. Ela 
entra às 07h00min, sai às 13h00min e tem uma hora de 
descanso. Quantas horas ela trabalha em 18 dias? 
 
a) 150 
b) 120 
c) 90 
d) 108 
e) 85 
 
 
 
 
10) Um grupo de 8 operários levou 60 dias para 
construir uma casa no Município de Doutor Maurício 
Cardoso (RS). Se aumentasse o número de operários 
para 15, quantos dias eles levariam para construir a 
mesma casa? 
 
a) 112,5 
b) 23 
c) 30 
d) 32 
e) 45 
 
 
 
 
 






 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Recentemente foi divulgada no Jornal Nacional uma 
reportagem sobre a blogueira Yoani Sánchez, 
conhecida internacionalmente por suas críticas à 
ditadura de seu país. A blogueira chegou ao Brasil na 
segunda-feira (18/02/2013), depois de seis anos 
esperando por um visto de saída de seu país de origem, 
o qual é? 
 
a) Venezuela. 
b) Colombia. 
c) Equador. 
d) Cuba. 
e) Costa Rica. 
 
12) A criação do Município de Doutor Maurício Cardoso 
(RS), oficializada pela Lei Estadual nº 8.455, ocorreu 
em: 
 
a) 08 de dezembro de 1988. 
b) 16 de abril de 1988. 
c) 18 de janeiro de 1989. 
d) 27 de dezembro de 1989. 
e) 15 de janeiro de 1990. 
 
13) A televisão brasileira recentemente divulgou mais 
uma tragédia. No jogo entre San José e Corinthians, 
pela Copa Libertadores, na Bolívia, um adolescente de 
14 anos morreu após ser atingido no olho direito por: 
 
a) Uma bombinha. 
b) Um foguete. 
c) Um refletor. 
d) Um sinalizador. 
e) Um tiro. 
 
14) A bandeira do Estado do Rio Grande do Sul é 
composta de três faixas diagonais, sendo elas verde 
(superior), vermelha (meio) e amarela (inferior). No 
centro da bandeira há o brasão do Rio Grande do Sul, 
onde encontramos os dizeres: República Rio-
Grandense, 20 de setembro de 1835. Abaixo do escudo 
há uma faixa com três palavras. Essas palavras são:  
 
a) Liberdade, Igualdade, Fraternidade. 
b) Ordem, Progresso, Cidadania. 
c) Liberdade, Igualdade, Humanidade. 
d) Trabalho, Confiança, Responsabilidade. 
e) Libertas, Quae Sera, Tamen. 
 
15) Também conhecida como Revolução Farroupilha, a 
Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário 
ao governo imperial brasileiro e com caráter 
republicano. Ocorreu na província de ____________ do 
Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º 
de março de 1845. Com base na leitura do trecho, 
assinale a alternativa que o completa corretamente: 

a) São Pedro. 
b) São Bento. 
c) Santa Rosa. 
d) São Miguel das Missões. 
e) Santiago. 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) O Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE, é um programa de assistência financeira 
suplementar com vistas a garantir no mínimo uma 
refeição diária aos alunos beneficiários. Dentre seus 
pressupostos está o do de que o aluno bem 
alimentado: 
 
a) Tem menor rendimento escolar. 
b) Apresenta maior equilíbrio para o seu 

desenvolvimento físico e psíquico. 
c) Apresenta maior índice de absenteísmo. 
d) Diminui as defesas orgânicas necessárias a boa 

saúde. 
e) Fica doente com maior facilidade e apresenta 

anemias constantes. 
 
17) A meta do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE, é garantir uma refeição diária com 
aproximadamente 350 quilocalorias (Kcal) e 9 gramas 
de proteínas. Desta forma, a alimentação escolar deve 
possibilitar a cobertura de no mínimo: 
 
a) 15% das necessidades diárias do aluno. 
b) 20% das necessidades diárias do aluno. 
c) 25% das necessidades diárias do aluno. 
d) 30% das necessidades diárias do aluno. 
e) 35% das necessidades diárias do aluno. 
 
18) A contaminação cruzada é aquela que resulta do 
transporte de microrganismos de um alimento para 
outro, não contaminado. A contaminação cruzada pode 
ocorrer quando: 
 
a) Lavamos bem um utensílio antes de usá-lo em outra 

preparação. 
b) Manipulamos um alimento cru em uma bancada e 

um alimento cozido em outra bancada. 
c) Afastamos os alimentos cozidos de objetos sujos. 
d) Cortamos um alimento cozido na mesma tábua que 

foi cortada um alimento cru. 
e) Utilizamos colheres diferentes para preparações 

diferentes.  
 
19) A merenda escolar é muito importante e objetiva 
oferecer uma alimentação balanceada, nutritiva e de 
qualidade. Em relação a merendeira é correto dizer: 
 

I. Os cardápios relativos a merenda escolar serão 
elaborados pela nutricionista, com o apoio da 
merendeira e professores da escola. 






 

II. A merendeira não precisa seguir sempre o cardápio, 
pode trocar as preparações quando houver 
dificuldade em elaborar o prato. 

III. No momento da distribuição da merenda devem ser 
observados os requisitos de higiene, o local, 
equipamentos e utensílios deverão estar sempre 
limpos. 

IV. Sempre que possível, a merendeira deve introduzir 
novos alimentos na merenda escolar, não 
necessitando da autorização da nutricionista. 

 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e IV estão corretos. 
c) Somente I, III e IV estão corretos. 
d) Somente III e IV estão incorretos. 
e) Somente I, II e IV estão incorretos. 
 
20) Para as hortaliças e frutas não perderem seus 
nutrientes sugere-se que ao utilizá-las: 
 
a) Use facas afiadas. 
b) Cozinhe com casca. 
c) Coloque os alimentos na água fervente. 
d) Corte em pedaços grandes para cozinhar e o mais 

próximo possível da hora de cozinhar. 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
21) Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Na organização do estoque devemos utilizar o 

sistema PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai). 
b) É importante ter telas de proteção nas janelas e 

portas com sistema abre e fecha para evitar a 
entrada de insetos e roedores. 

c) O descongelamento de alimentos pode ser realizado 
à temperatura ambiente. 

d) As lixeiras devem possuir pedal de acionamento e 
estar sempre tampadas. 

e) Os produtos químicos e de limpeza devem ser 
guardados e mantidos em separado dos alimentos. 

 
22) É quando o alimento fica imerso em água, fundo ou 
outro líquido fervente, assim como carnes, 
massas, raízes e vegetais. Alguns alimentos são 
sensíveis a altas temperaturas como os frutos do mar, 
nesse caso deve-se cozinhá-los em fervura branda, ou 
seja, entre 85°C e 95°C. Nesse processo 
perde-se muito nutriente: 
 
a) Grelhar. 
b) Brasear. 
c) Assar. 
d) Cozimento em líquido. 
e) Saltear. 
 
 

23) É necessário dar especial atenção às boas práticas 
de higiene no local de trabalho. Acerca deste assunto, é 
correto afirmar: 
 
a) As mãos devem ser mantidas sempre limpas, com 

unhas curtas pintadas somente com base. 
b) Não é permitido o uso de adornos, como anéis, 

brincos, colar, exceto relógio. 
c) É preferível provar os alimentos na mão, do que com 

a colher da panela. 
d) A merendeira que apresentar ferimentos nas mãos, 

não precisa ser afastada do serviço, somente usar 
luva de proteção. 

e) Não é permitido mascar goma, comer ou fumar 
durante o trabalho. 

 
24) São atribuições da merendeira: 
 
a) Manter sempre seu local de trabalho em condições 

de higiene adequadas e organizado. 
b) Ser criativa na hora do preparo da merenda, fazendo-

a saborosa e nutritiva. 
c) Participar de capacitações em sua área. 
d) Usar seu uniforme completo e que o mesmo esteja 

sempre limpo. 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
25) Assinale a alternativa que descreve uma atitude 
errada de se ter no local de trabalho: 
 
a) Ser assíduo e pontual. 
b) Dizer sempre a verdade e agir com discrição. 
c) Cumprimentar sempre as pessoas. 
d) Falar da vida pessoal, mal das pessoas e reclamar dos 

colegas. 
e) Ser cooperativo e manter a reciprocidade entre as 

pessoas. 
 
 
 
 
 







