ESTADO DO TOCANTINS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MERENDEIRA
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.formosodoaraguaia2017@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
MERENDEIRA
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CARGO: MERENDEIRA
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09.
correspondente na Folha de Respostas.

A FÊMEA DO CUPIM
Tenho um amigo, cujo filho pretendeu entrar para a diplomacia. Não que tivesse vocação para
a carreira, a vocação dele era para o turismo, mas como quem é pobre a maneira mais fácil de arranjar
viagem é fazer-se diplomata, candidatou-se ao curso do Instituto Rio Branco. Foi reprovado em português
no vestibular. Os leitores hão de imaginar que ele redigia mal, ou que havia na banca um funcionário do
DASP que lhe tivesse perguntado, por exemplo, o presente do indicativo do verbo “precaver”. Foi pior do
que isto: um dos examinadores saiu-se com esta questão absolutamente inesperada para um candidato a
diplomata: qual o nome da fêmea do cupim? O rapaz embatucou e o mais engraçado é que ignora até
hoje. Inquiriu todo mundo, ninguém sabia.
Eu também não sabia, mas tomei o negócio a peito. Saí indagando dos mais doutos. O
dicionarista Aurélio decerto saberia. Pois não sabia. O filólogo

Nascentes levou a mal a minha

curiosidade e respondeu aborrecido que o nome da fêmea do cupim só podia interessar... ao cupim! Uma
minha amiga professora, sabidíssima em femininos e plurais esquisitos, foi mais severa e me perguntou se
eu estava ficando gagá e dando para obsceno!
(...)
Isto, pensei comigo, é problema que só poderá ser resolvido por algum decifrador de palavras
cruzadas, gente que sabe que o ferrinho onde se reúnem as varetas do guarda-chuva se chama “noete”,
que o pato “grasna’, o tordo “trucila”, a garça “gazeia”, e outras coisas assim. Telefonei para minha amiga
Jeni, cruzadista exímia. “Jeni, me salve! Como se chama a fêmea do cupim?” E ela, do outro lado do fio:
“Arará”.
Fui verificar nos dicionários. Dos que eu tenho em casa só um trazia a preciosa informação:
“Arará”, s. m. (Bras.) Ave aquática do Rio Grande do Sul; fêmea alada do cupim.”
Mestre Aurélio, a fêmea do cupim se chama “arará”, está no meu, no teu, no nosso dicionário Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa!
Manuel Bandeira

CARGO: MERENDEIRA
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01) Em todas alternativas a palavra destacada está
corretamente interpretada, de acordo com o seu sentido
no texto, EXCETO em:

todo

mundo,

C) reúnem, dicionário.
D) aquática, sabidíssima.

(= CALOU-SE)

B) Inquiriu

A) fácil, ninguém.
B) saí, exímia.

A) O rapaz embatucou e o mais engraçado é que ignora até
hoje.

04) São acentuadas pela mesma regra as palavras da opção:

ninguém

sabia.

(=
05) De acordo com a divisão da palavra em sílabas, marque

INTERROGOU)
C) Saí indagando dos mais doutos.

a alternativa CORRETA.

(= INSTRUÍDOS)

D) Telefonei para minha amiga Jeni, cruzadista exímia. (=
MODESTA)
02) “Fui verificar nos dicionários. Dos que eu tenho em casa
só um trazia a preciosa informação...”

A) ar-ran-jar / obs-ce-no.
B) exí-mia / aquá-ti-ca.
C) em-ba-tu-cou / reú-nem.
D) ines-pe-ra-da / i-gno-ra.
06) De acordo com a posição da sílaba tônica, classificam-

A informação era preciosa porque:

se como paroxítonas as duas palavras da opção:

A) era informação sobre um animal raro.

A)

vocação / rapaz.

B) era difícil de ser encontrada.

B)

engraçado / cupim.

C) tratava-se de um assunto muito importante.

C)

diplomata / severa.

D) gasta-se muito tempo na sua pesquisa.

D)

algum / decifrador.

03) Leia as afirmações abaixo:

07) Os vocábulos “obsceno”, “viagem” e “examinadores”
são grafados, pela ordem, com sc, g e x. São escritas,

I.

Em “Tenho um amigo, cujo filho pretendeu entrar para

respectivamente, com essas mesmas letras as seguintes

diplomacia” o pronome relativo cujo refere-se ao termo

palavras:

“filho”.
Em “tomei o negócio a peito” é exemplo de linguagem

II.

informal e significa, no contexto, que ele se interessou

III.

A) obscecado, gorgeta, enxoval.
B) miscelânea, lage, flexa.

demais pelo assunto.

C) obscessivo, vertigem, frouxo.

O motivo pelo qual o autor se interessou em desvendar o

D) acrescentar, ferrugem, mexer.

nome da fêmea do cupim era para que o filólogo
Nascentes colocasse o verbete em seu dicionário.

08) Em “Inquiriu todo mundo, mas ninguém sabia”, a
conjunção destacada pode ser substituída, sem alteração
de sentido, por:

Está CORRETO o que se afirma em:
A)

I e II, apenas.

B)

II, apenas.

C)

I e III, apenas.

D)

I, II e III.

CARGO: MERENDEIRA

A)

logo.

B)

porém.

C)

porque.

D)

pois.
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09) As

palavras

destacadas

na

frase

abaixo

estão

12) Está INCORRETA a pontuação do seguinte período:

classificadas CORRETAMENTE, de acordo com a
A) Livros, pastas, cadernos, nada estava no lugar.

classe de palavras a que pertencem em:

B) Um fortíssimo, temporal acompanhado de granizo
“Os leitores hão de imaginar que ele redigia mal, ou que

causou prejuízos na Região Metropolitana, de Belo

havia na banca um funcionário do DASP que lhe tivesse

Horizonte nesta quarta-feira.

perguntado, por exemplo, o presente do indicativo do
verbo “precaver”.”

C) Anchieta, o apóstolo do Novo Mundo, catequizou os
indígenas da capitania de São Vicente.
D) Aqui, amanhã à noite, grandes conjuntos musicais se

A)

verbo – adjetivo – substantivo – pronome – preposição.

B)

preposição – advérbio – substantivo – conjunção –
pronome.

apresentarão.
13) Marque a alternativa em que ambas as palavras estão

C)

conjunção – adjetivo – advérbio – pronome – artigo.

D)

conjunção – advérbio –adjetivo -

escritas de forma CORRETA:

conjunção –

preposição.

A) Mendigo – sanduíche.
B) Detetização – improvizada.

10) Assinale a alternativa em que a palavra destacada NÃO
se escreve de acordo com o significado expresso pelo

C) Surpriendeu – querozene.
D) Beringela – mortandela.

contexto geral da frase.
A) O governador defendeu o cumprimento dos programas

14) Marque a alternativa que NÃO corrresponde a palavra e
o seu antônimo:

prioritários de seu governo.
B) Ao fim do inquérito policial, a verdade emergiu e tudo
ficou esclarecido.
C) No domingo, a seção de teatro começará às 21 horas.
D) O Presidente do Supremo Tribunal Federal cumpre
mandato de dois anos.
11) Há período simples em:
A) “Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver.”
B) Chame a ambulância, pois o acidente foi grave.
C) O fiscal deu o sinal para que os candidatos entregassem
a prova.
D) “Minha primeira recordação é um muro velho, no

A) Alto – Baixo.
B) Gordo – Magro.
C) Belo – Bonito.
D) Rico – Pobre.
15) Marque a alternativa em que a lacuna deve ser
preenchida com o dígrafo ss:
A) Assun___ão.
B) Carro___el.
C) Dan___ar.
D) Maci___o.

quintal de uma casa indefinível.”

CARGO: MERENDEIRA
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MATEMÁTICA
16) Priscila possui 183 adesivos. Paula possui o dobro de
Priscila. Sara possui a metade de Paula. Quantos
adesivos tem as três juntas?

QUESTÕES DE 16 A 20
Cálculos

A) 837
B) 381
C) 732
D) 661
17) No Mundo das Águas há um aquário com 1634 peixes.
Foram colocados mais 574 peixes. Quantos peixes
ficaram no aquário, sendo que 210 desapareceram?
A)
B)
C)
D)

1.826
1.998
2.208
2.102

18) Durante a permanência de um circo em uma cidade,
42.238 pessoas compareceram aos espetáculos. 19.730
eram mulheres, 16.320 eram crianças e o restante eram
homens. Quantos homens compareceram aos
espetáculos?
A) 6.188
B) 7.399
C) 5.418
D) 6.254
19) Em uma vila tem 16 ruas. Em cada rua há 4 semáforos,
9 árvores e 20 postes. Quantos postes há na vila?
A)
B)
C)
D)

190
280
300
320

20) Pedro comprou 350 coxinhas, 250 empadas, 200 quibes
para o aniversário de seu sobrinho. Foram consumidos
627 salgados. Quantos restaram?
A)
B)
C)
D)

173
192
211
243

CARGO: MERENDEIRA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São regras que devem ser seguidas na preparação de
alimentos, EXCETO:
A) Os alimentos que estiverem congelados devem ser bem
descongelados antes de começar o preparo para
cozinhar.
B) Quando se corta um alimento cru, deve-se lavar a faca e
a tábua antes de cortar um alimento cozido.
C) Dê preferência na utilização de tábuas de madeira e
colheres de pau.
D) Para beber ou cozinhar, use sempre água pura. Em caso
de dúvida quanto à pureza, ferva a água durante 15
minutos.
22) Assinale a alternativa que apresenta uma ação
INCORRETA na preparação de alimentos:
A) Cozinhar bem os alimentos.
B) Fazer quantidade de alimentos visando sobrar.
C) Proteger os alimentos dos insetos e animais
D) Manter a cozinha limpa.
23) A higiene corporal é fundamental para a proteção dos
alimentos. São regras de higiene pessoal que deve ser
observadas pelos preparadores de alimentos, EXCETO:

QUESTÕES DE 21 A 40
25) Na rotina de limpeza de um ambiente onde ocorre
preparação de alimentos existem diversas frequências de
limpeza (diária, semanal e conforme necessidade). Não
é necessária a limpeza diária de:
A)
B)
C)
D)

Luminárias.
Chão.
Bancadas.
Utensílios.

26) No procedimento básico de limpeza de um determinado
ambiente são realizadas as atividades abaixo. Assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta (do início
ao final) de realização das atividades:
1- Enxaguar cuidadosamente, retirando todo o sabão ou
detergente;
2- Puxar a água com o rodo e secar em seguida;
3- Lavar com água, sabão ou detergente, esfregando bem;
4- Retirar os lixos com o auxílio de pás ou similares;
A) 4, 3, 1 e 2.
B) 3, 1, 2 e 4.
C) 3, 2, 4 e 1.
D) 2, 4, 1 e 2.
27) Na higienização de utensílios utilizados na cozinha
NÃO está correta a seguinte ação:

A) Usar toucas ou redes de proteção para o cabelo.
B) As roupas (uniforme) para manipular os alimentos
devem ser claras, limpas e separadas especificamente
para este fim.
C) O uso de adornos como brincos, anéis, alianças, relógios
entre outros é incentivado para boa apresentação
pessoal.
D) As unhas devem ser curtas, sem esmalte ou base.

A) Retirar o excesso de sujeira.

24) Assinale a alternativa que não apresenta uma atitude
INCORRETA no ambiente de trabalho onde ocorre
preparação de alimentos:

28) São cuidados com o lixo produzido em uma cozinha

A) Espirrar, falar, cantar ou tossir sobre os alimentos.
B) Colocar o dedo na boca; nariz, olhos e ouvidos.
C) Enxugar o suor com as mãos, panos de prato, aventais
ou uniformes.
D) Experimentar a comida com talher limpo e não devolvêlo à panela sem prévia higienização.

CARGO: MERENDEIRA

B) Umedecer uma esponja de uso geral em solução com
detergente.
C) Ensaboar todos os utensílios.
D) Enxaguar em água corrente até retirar todo o detergente
e outros resíduos.

para evitar a proliferação de insetos, EXCETO:
A) Armazenar alimentos em contato com o chão.
B) Limpar imediatamente qualquer alimento derramado.
C) Manter as áreas e arredores da produção em perfeitas
condições de limpeza.
D) Não deixar sobras de alimentos descobertas.
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29) Os alimentos (frutas, legumes e verduras) que são
consumidos crus, devem ser colocados na seguinte
solução para higienização:
A) Álcool em gel.
B) Água bidestilada.
C) Clorexidina.
D) Solução Clorada (1 litro de água para 1 colher sopa de
água sanitária própria para uso em alimentos).
30) Sobre o cuidado em geral na aquisição de alimentos,
NÃO está correta a seguinte ação:
A) Ficar atento ao prazo de validade dos produtos.
B) Comprar latas que estejam amassadas, enferrujadas ou
estufadas.
C) Não comprar ovos rachados.
D) Cuidado com as carnes com cheiro e cor estranhas.
Compre somente se estiverem frescas, brilhantes, sem
cheiro forte
31) Na rotina de limpeza de uma cozinha, deve ser limpo
diariamente:
A) Fogão.
B) Teto.
C) Janelas.
D) Tomadas.
32) Sobre a higienização correta das mãos, analise as
afirmativas abaixo:
I- Molhar as mãos e antebraço em água corrente, ensaboar
com sabão bactericida e retirar o sabão em água corrente.
II- Deve-se esfregar todas as regiões das mãos.
III- Secar bem as mãos após a lavagem usando papel toalha
ou outro sistema eficiente.
O número de afirmativas corretas corresponde a:
A) Zero.
B) Uma.
C) Duas.
D) Três.

CARGO: MERENDEIRA

33) Contaminação é a presença de qualquer substância,
objeto ou organismo estranho e indesejável no alimento
ou no produto, que são considerados um perigo para o
consumidor. Este perigo pode ser de vários tipos.
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de
perigo físico:
A) Pedaço de madeira.
B) Agrotóxico.
C) Desinfetante.
D) Reaproveitamento de embalagens de produtos tóxicos.
34) Quando o alimento é contaminado por microrganismos
(bactérias, vírus, fungos e parasitas) que não podemos
ver a olho nu, trata-se de uma contaminação:
A)
B)
C)
D)

Legal.
Física.
Biológica.
Química.

35) Os alimentos que não oferecem riscos à saúde de quem
o está consumindo, ou seja, o alimento sem riscos de
contaminação e que obedecem normas na hora de sua
fabricação é denominado de:
A) Alimento transgênero.
B) Alimento seguro.
C) Alimento do futuro.
D) Alimento inadequado.
36) São atividades do (a) Merendeiro (a), EXCETO:
A) Preparar as refeições servidas na merenda escolar,
primando pela boa qualidade.
B) Solicitar aos responsáveis, quando necessários, os
gêneros alimentícios utilizados na merenda.
C) Elaborar editais para a compra dos gêneros alimentícios
utilizados no preparo das refeições.
D) Manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições
de armazenagem e acondicionamento.
37) A tarefa de eliminar a sujeira de um ambiente fica mais
simples e rápida com o auxílio de uma espécie de
esfregão cujo mecanismo absorve as impurezas,
evitando que o funcionário tenha contato direto com os
resíduos e os produtos de limpeza. Este utensílio
utilizado na limpeza denomina-se:
A)
B)
C)
D)

MOP.
Esponja industrial
Vassoura especial.
Rodo.
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38) Assinale a alternativa que apresenta uma atribuição do
(a) merendeiro (a):
A) Elaborar o cardápio com base nos nutrientes necessários
à alimentação infantil.
B) Fazer triagem nutricional das crianças.
C) Conservar a cozinha em boas condições de higiene e de
trabalho, procedendo a limpeza dos utensílios.
D) Realizar a compra dos insumos e utensílios necessário
na cozinha.
39) Sobre a preparação de cafés, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) A água utilizada deve ser pura e limpa. Utilize sempre
água filtrada ou mineral na preparação do café.
B) Após a primeira passagem da água pelo pó de café
deve-se pegar o líquido obtido e repassá-lo pela borra de
café que encontra-se no filtro.
C) Use a medida correta. Utilize de 80 a 100 gramas de pó
(aproximadamente 5 a 6 colheres de sopa) para 1 litro
de água.
D) A água utilizada deve ser apenas aquecida - não pode
ferver, pois a perda de oxigênio altera a acidez do café.
40) Os materiais presentes em uma cozinha podem ser
classificados como de consumo e permanentes. Assinale
a alternativa que apresenta um material permanente:
A) Gás de cozinha.
B) Farinha.
C) Café.
D) Mesa.

CARGO: MERENDEIRA
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