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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

PROVA PARA PROVIMENTO DO CARGO DE 

“MERENDEIRA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. “Pirâmide Alimentar é um instrumento, sob a forma gráfica, que tem como objetivo orientar as 

pessoas para uma dieta mais saudável. É um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a 

alimentação diária para uma população saudável, acima de 2 anos de idade.” 

(FONTE: http://www.sonutricao.com.br/conteudo/alimentacao/ >acesso em 18 de outubro de 2017) 

Na pirâmide alimentar os alimentos, são subdivididos em grupos, onde cada grupo tem o seu 

consumo sugerido em porções diárias. No grupo dos açucares e doces, o consumo deve ser de: 

A) Uma porção diária. 

B) Três poções diárias. 

C) Quatro porções diárias. 

D) Seis porções diárias. 

 

02. A causa mais comum da doença do raquitismo é a falta de vitamina D e cálcio. A vitamina D pode 

ser obtida em grande parte a partir da exposição da pele à luz solar, mas também é encontrado em 

alguns alimentos, tais como: 

A) Óleo de peixe e ovos. 

B) Açafrão e acerola. 

C) Orégano e aipim. 

D) Abobora e alface. 

 

03. A vitamina A é muito importante, pois evita infecções, problemas de visão e auxilia na troca de 

células da pele. São alimentos que possuem vitamina A: 

(__) Brócolis;  

(__) Mamão; 

(__) Cenoura. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas: 

A) V-V-F. 

B) F-V-F. 

C) V-V-V. 

D) F-V-V. 

 

04. Analise sobre a higiene dos alimentos: 

I - As verduras e vegetais devem ser higienizados para evitar algumas doenças; 

II - As carnes devem ser bem higienizadas com hipoclorito e água corrente. 
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Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

05. Para o corte de carnes vermelhas e brancas é correto utilizar como equipamento de proteção 

individual: 

A) Coturno de cano curto. 

B) Faca de aço inox. 

C) Placa de corte de polietileno. 

D) Luvas de malha de aço. 

 

06. O lixo orgânico ou resíduo orgânico é um tipo de lixo de origem biológica, produzido nas 

residências, empresas, escolas, dentre outros. Assinale a alternativa que não apresenta um exemplo 

de lixo orgânico: 

A) Restos de carnes. 

B) Cascas de frutas. 

C) Ossos de carnes. 

D) Latinha de refrigerante. 

 

07. São princípios do bom atendimento: 

I - Atenção; 

II - Cordialidade; 

III - Gentileza. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

08. Assinale a alternativa correta sobre a validade dos alimentos: 

A) A validade dos alimentos, apenas deve ser observada quando dos alimentos forem perecíveis. 

B) Os alimentos não devem ser consumidos após a data de validade. 

C) A data de validade é apenas um parâmetro para consumo que pode ser seguido ou não. 

D) Apenas os alimentos não perecíveis possuem data de validade. 
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09. Sobre a alimentação escolar, assinale a alternativa correta: 

A) A alimentação escolar deve ser composta de alimentos com baixo teor calórico e ricos em 

gorduras trans. 

B) No preparo dos alimentos que serão oferecidos aos alunos deve-se priorizar a utilização dos 

temperos naturais e evitar o excesso de sal. 

C) A pimenta é uma ótima opção de tempero para o preparo da refeição dos alunos. 

D) Os alimentos fritos e gordurosos devem ser priorizados no cardápio escolar. 

 

10. No preparo do molho de tomates tradicional é correto: 

A) Preparar utilizando tomates e beterrabas na mesma proporção. 

B) Preparar com no mínimo cinco dias de antecedência da data que irá utilizar. 

C) A utilização de farinha de trigo branca para incorporar o molho. 

D) A utilização preferencialmente de tomates maduros. 

 

11. Para melhor aproveitamento dos nutrientes dos alimentos é correto: 

I - Cozinhar os alimentos com cascas e somente depois descascar, desta é possível preservar alguns 

nutrientes no interior destes alimentos; 

II - Tentar utilizar todas as partes dos alimentos tais como talos e folhas, em saladas, sopas, tortas, 

omeletes ou em bolinhos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

12. Trata-se de um produto de limpeza corrosivo: 

A) Detergente neutro. 

B) Soda cáustica. 

C) Sabão em pó. 

D) Sabão em pasta. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das palavras a seguir não é um advérbio: 

A) Escuro. 
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B) Longe. 

C) Cedo. 

D) Rapidamente. 

 

14. Qual alternativa está incorreta quanto à concordância: 

A) Faz cinco dias que espero você me ligar. 

B) Chovia como se o mundo fosse acabar. 

C) Eles têm certeza de que passaram na prova. 

D) Haviam dois livros em cima da mesa. 

 

15. Qual das alternativas está correta quanto ao plural: 

A) Mão – mães. 

B) Cidadão – cidadões 

C) Chapéu – chapéus. 

D) Item – items. 

 

16. Assinale a alternativa em que a locução está empregando a crase de forma incorreta: 

A) À flor da pele. 

B) À gasolina 

C) À disposição. 

D) À noite. 

 

17. Leia o texto: 

“Esse tipo de situação é cada vez mais comum no nosso dia a dia. Com tanta informação está cada vez 

mais difícil se concentrar numa atividade ou ler uma notícia ou um texto inteiro na internet ou fora dela 

sem se distrair”.  

(UOL Vestibular. Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br >. Acesso em 8 out. 2010) 

O tema abordado é: 

A) A quantidade de informação presente na internet. 

B) A quantidade de informação presente na televisão. 

C) A quantidade de informação presente em jornais. 

D) A quantidade de informação presente na internet e em outros meios de comunicação. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 
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18. O Brasil é um país situado na América do Sul e que possui 26 estados e um Distrito Federal. Cada 

Estado brasileiro e o Distrito Federal possuem uma capital, sendo: 

I - Campo Grande capital de Mato Grosso do Sul;  

II - Teresina capital de Piauí;  

III - Boa Vista capital de Rondônia. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. Das alternativas abaixo, assinale a que apresenta uma notícia inverídica: 

A) Agricultores fizeram manifestação no dia 18 de outubro deste ano, em Chapecó, no Oeste 

catarinense. O pedido era para a valorização da produção de leite. Os manifestantes 

despejaram litros de leite em frente a uma agência bancária do município. (FONTE: 

g1.globo.com/20/102017) 

B) Ossos de baleia que encalhou em Barra Velha - SC vão ser levados para museu. (FONTE: 

g1.globo.com/20/102017) 

C) Justiça suspende divulgação e estreia de filme sobre a Chapecoense. Clube diz que trailer foi 

exibido em salas de cinema sem consentimento. (FONTE: g1.globo.com/20/102017) 

D) Cultivo de ostras e mexilhões é incentivado em todo o litoral de SC. O governo do estado 

pretende com o incentivo aumentar a renda das famílias residentes no litoral catarinense. 

(FONTE: g1.globo.com/20/102017) 

 

20. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 

(__) Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em 

razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam 

informações; 

(__) As sessões somente serão abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da 

Câmara; 

(__) São poderes do Município, dependentes de subsídios entre si, o Poder Parlamenta e Poder Executivo. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 


