ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: MERENDEIRA (CÓD. 147)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (TARDE)
14h às 18h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
A necessidade da Interatividade entre a Polícia e a População
1
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Em um país em que a sociedade clama por uma segurança pública mais eficaz e mais presente, notase que o organismo estatal sente-se impotente e incapaz para debelar sozinho a crescente onda de violência que
assola todos os lugares.
A polícia como figura principal encarregada de manter a ordem pública para a consequente prestação
da paz social precisa da conscientização e cooperação de toda a sociedade para alcançar os seus objetivos,
entretanto, é fato presente que o povo, na sua maioria, ainda tem a polícia como se fosse então esta instituição a
única responsável pelo assolamento da violência no país, a principal responsável pelo recrudescimento da
criminalidade, como se fosse então os policiais seres Onipotentes e Onipresentes para estarem em todos os lugares
a todo o momento a fim de evitar ou descobrir crimes como num passe de mágica.
A violência e o aumento da criminalidade que atinge o povo atinge também a Polícia, o Governo.
Atinge a toda a sociedade. Todos nós estamos na mesma aflição.
A paz é a aspiração e o desejo fundamental de todo ser humano, entretanto só poderá ser atingida
com a ordenação da potencialidade da sociedade e do poder público em torno do ideal comum de uma segurança
justa, cooperativa e interativa.
A Lei entrega à Polícia o poder do uso da força. Essa exclusividade da violência legal visa tão
somente a ajudar a regular as interações sociais. Através desse poder legitimado e da função específica de manter
a ordem pública, a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção possível e até impossível, entretanto, pouco ou
nada faz para ajudá-la.
O estudo das relações humanas constitui uma verdadeira ciência complementada por uma arte, a de
se obter e conservar a cooperação e a confiança das partes envolvidas, por isso o presente apelo que visa a uma
verdadeira interatividade entre a Polícia e a sociedade para melhor se combater a violência e a criminalidade
reinante no país.
Durante muito tempo, a sociedade pouco se incomodou com a questão da violência, da criminalidade
e tinha a Polícia apenas como um mal necessário quando na verdade é esta valorosa instituição de defesa do
cidadão, um bem essencial, um real instrumento da cidadania e da ordem pública. A Polícia é, antes de tudo, a
guardiã das Leis Penais e o alicerce da Justiça. Sem a Polícia, haveria o caos social absoluto.
O preceito constitucional de que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos deve
sempre crescer até ganhar apoio da maioria populacional e não apenas de uma parcela da sociedade. Os conselhos
de segurança dos Estados, das cidades, dos bairros, dos povoados e as organizações não governamentais devem se
fortalecer cada vez mais com a conscientização e a união ampla e irrestrita para ajudar a Polícia na sua árdua
missão de combater o crime e resgatar a ordem ferida.
A sociedade brasileira precisa confiar mais na sua Polícia, no seu Ministério Público, na sua Justiça.
Precisamos resgatar a confiança do povo nas suas instituições de combate ao crime, perdida através dos tempos.
Na mesma velocidade em que a criminalidade e a violência avançam no nosso país por motivos
diversos, o crime organizado ganha forças principalmente com o tráfico de drogas que termina sendo a raiz de
todos os outros crimes subsequentes, tais como: sequestros, homicídios, latrocínios, roubos, torturas, corrupções,
extorsões, lesões corporais...
Precisamos, além de leis mais rígidas e menos burocráticas, da união de todos os segmentos da
sociedade e, em especial, do poder público para formarmos uma Polícia verdadeiramente forte trabalhando sempre
em interatividade com a população para, enfim, combatermos a marginalidade com mais presença, combate este
que deve ter um maior investimento em ações preventivas para não sobrecarregar as ações repressivas como, de
fato vem ocorrendo no nosso país.
Assim teremos uma força satisfeita, trabalhando todos como verdadeiros parceiros contra o crime, em
busca do ideal comum de uma segurança pública mais adequada e constante que a sofrida população brasileira
bem merece.
Autor: Archimedes Marques (delegado de Policia no Estado de Sergipe. Pós-Graduado em Gestão
Estratégica de Segurança Pública pela UFS) – archimedesmarques@infonet.com.br
Fonte: www.infonet.com.br
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01) O texto evidencia a necessidade de:
A) mudanças estruturais no setor investigativo da polícia.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

06) Sobre os elementos linguísticos que compõem o texto,
é CORRETO o que se afirma em:

B) reforço dos princípios éticos que devem conduzir o
policial militar a uma melhor prestação de serviço à
sociedade.

A) “ainda” (L.6) expressa aproximação.

C) contenção do abuso de violência que permeia, não
raro, a ação militar, através de treinamento e punição.

C) “antes de tudo” (L.25) pode ser substituído por
“primordialmente” sem acarretar prejuízo de sentido
para a frase.

D) que haja a conscientização da sociedade de que todos
são responsáveis pela Segurança Pública.
02) Está contida no texto uma:
A) informação publicitária.
B) interpretação de teses científicas.
C) exposição de fatos.
D) narrativa que envolve personagens.
03) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em:
A)

“bem” (L.25) está usado no sentido de “essencial”.
(L.25)

B) a substituição de “como” (L.43) por “conforme”
preserva a relação estabelecida anteriormente.
C) “se” (L.2), em “nota-se”, indica reflexibilidade.
D) “por isso” (L.20) expressa, nesse caso, modo.
04) Leia os itens abaixo:

B) “sozinho” (L.2) pertence à mesma classe gramatical de
“só” (L.12).

D) “mais” (L.40), modifica “leis”, expressando a ideia de
quantidade.
07) É CORRETO o que se afirma em:
A) “caos”, em “haveria o caos social absoluto” (L.26),
manterá a mesma função sintática se houver a troca do
verbo haver por existir.
B) “até”, em “até ganhar apoio da maioria populacional”
(L.28), e “até”, em “e até o impossível” (L.17), são
termos marcadores de limite.
C) “menos”, em “menos burocráticas” (L.38) indica
exclusão.
D) O “h”, em “humano” (L.12) não é uma consoante
brasileira.
08) A alternativa em que há correspondência de sentido
entre a forma verbal simples, destacada do texto, e a
composta, indicada à direita, é:
A) “atinge”, em “que atinge o povo” (L.10) – tem atingido.
B) “haveria” (L.26) – podia haver.

I - “...a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção
possível e até impossível,” (L.17)
II – “entretanto, pouco ou nada faz para ajudá-la.”. (L.17/18).
Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma
ideia de:
A) Adição.
B) Ressalva.
C) Conclusão.

C) “precisa” (L.32) – estaria precisando.
D) “Precisamos” (L.38) – podemos precisar.
09) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a:
A) “haveria”, em “Sem a Polícia, haveria o caos social
absoluto” (L.26), expressa uma ação incerta no
passado.

D) Explicação.

B) “impotente” (L.2) é adjunto adnominal de “estatal”.

05) A alternativa em que o vocábulo “a” expressa a ideia de
inteiro é:

D) A expressão “tão somente” (L.15/16) tem sentido de
exclusão.

A) “...toda a sociedade” (L.11).

10) Completa o sentido do verbo o termo transcrito em:

B) “...a ordenação da potencialidade da sociedade” (L.13).

A) “em todos os lugares” (L.8).

C) “...a regular as interações sociais” (L.16).
D) “...A Polícia, é antes de tudo, a guardiã das Leis Penais”
(L.25/26).

CARGO: MERENDEIRA – CÓD. 147

C) Na palavra “ordem” (L.25) não há ditongo.

B) “do povo” (L.33).
C) “nada” (L.18).
D) “das partes envolvidas” (L.20).
Página | 4

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

11) Exerce a mesma função de “da cidadania” (L.25).
A) “da conscientização” (L.5).
B) “do povo” (L.33).
C) “da criminalidade” (L.10).
D) “das Leis Penais” (L.26).
12) Os grupos de letras encontrados na palavra “entre”
(L.21) são classificados como:
A) Apenas encontros consonantais.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas dígrafos.
D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
13) As palavras “país” (L.1) e “violência” (L.7) são
respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona.
B) Oxítona – paroxítona.
C) Paroxítona – paroxítona.
D) Oxítona – proparoxítona.
14) Passando a oração “O estudo das relações humanas
constitui uma verdadeira ciência” (L.19) para a voz
passiva, a expressão verbal correspondente ficará
sendo:
A) é constituída.
B) será constituída.
C) seria constituída.
D) era constituída.
15) No segundo parágrafo, o termo “recrudescimento”
(L.7) significa:
A) Distribuição.
B) Destruição.
C) Redução.
D) Agravamento.

CARGO: MERENDEIRA – CÓD. 147
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MATEMÁTICA
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) Dos divisores naturais de 300, quantos são divisíveis
por 3 e por 5 ao mesmo tempo?

Cálculos

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
17) A tabela mostra as notas de quatro alunos em três
provas de matemática:
Pedro
Mateus
João
Tiago

1ª PROVA
7,0
5,3
7,0
10,0

2ª PROVA
8,5
3,2
7,0
3,5

3ª PROVA
9,0
10,0
7,5
8,5

Qual aluno obteve a melhor nota acumulada nas três provas?
A) Pedro.
B) Matheus.
C) João.
D) Tiago.
18) Um número natural é divisível por 3 sempre que:
A) Os dois últimos algarismos formam um número
divisível por 3.
B) É impar.
C) A soma de seus algarismos forma um número divisível
por 3.
D) É par.
19) Para encher um quarto de uma piscina são necessários
20.000 litros de água. A capacidade total da piscina em
litros é:
A) 5.000
B) 10.000
C) 40.000
D) 80.000
20) A soma de três números é 5.438. Dois desses números
são 1.831 e 2.439. Qual a outra parcela da soma em
questão?
A) 608
B) 1.168
C) 2.168
D) 4.270
CARGO: MERENDEIRA – CÓD. 147
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São funções desempenhas pela merendeira:
I.
II.
III.

Armazenar alimentos de forma a conservá-los em

QUESTÕES DE 21 A 50
24) Para que a merendeira obtenha sucesso em seu
trabalho, são necessários alguns cuidados, como:

perfeito estado de consumo.

I. higiene pessoal.

Organizar o material sob sua responsabilidade na

II. elaboração do cardápio escolar.

cozinha e nas dependências da cozinha.

III. prevenção de acidentes de trabalho.

Cuidar da manutenção do material e do local sob seus

IV. higiene da cozinha e despensa.

cuidados.

A quantidade de itens CORRETOS é:

É verdade o que se diz em:
A) 1.
A) III
B) II
C) I, II e III
D) I
22) A merendeira NÃO é responsável por:
A) Controlar a entrada e saída dos alimentos com registro
diário na ficha de controle.
B) Observar os aspectos dos alimentos antes e depois de
sua preparação, quanto ao cheiro, cor e sabor.
C) Abrir apenas as embalagens para o consumo do dia;
guardar bem fechadas as que não forem utilizadas
totalmente.
D) Controlar a entrada e saída de pessoas na escola.
23) A respeito da preparação dos alimentos através de
cozedura, assinale a opção ERRADA.
A) A cozedura a vapor é uma forma muito eficaz, e cada
vez mais utilizada para a preparação das verduras.
B) Ao colocar os alimentos em água fria, que em seguida

B) 4.
C) 3.
D) 2.
25) A merendeira NÃO deve:
A) Controlar os estoques de produtos utilizados na
alimentação escolar.
B) Receber os alimentos e demais materiais destinados à
alimentação escolar.
C) Zelar pela limpeza e desorganização da cozinha.
D) Trajar

o

uniforme

fornecido

pelo

Serviço

de

Alimentação Escolar ou pela direção da escola.
26) As

formas

para

preparar

os

alimentos

são

extremamente variadas. Partindo de uma perspectiva
física, vale a pena distinguir algumas modalidades
genéricas:
I. Mediante água em ebulição (cozedura).

se deixa ferver, obtém-se uma cozedura lenta, utilizada

II. Sob o efeito do calor seco (grelhar, assar).

especialmente para cozinhar carne e peixe ou ainda

III. Com a fervura de óleos (fritar).

cereais ou hortaliças, dos quais se pode até recuperar o
caldo para molhos ou purês.
C) Essa modalidade é preferível para preparar carne e
peixe, bem como ovos e hortaliças, sendo indispensável
para a cozedura do arroz ou das massas.
D) Essa modalidade não implica perda de vitaminas e
minerais.
CARGO: MERENDEIRA – CÓD. 147

É CORRETO o que se informa em:
A) II.
B) I, II e III.
C) I e III.
D) II e III.
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27) Acerca da preparação da carne para consumo, assinale
a alternativa INCORRETA.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

31) A merendeira NÃO deve:
A) Providenciar com antecedência a merenda, segundo as

A) Convém cozinhar sempre a carne antes do seu
consumo, porque, mesmo fresca e em bom estado,
pode estar contaminada.
B) As carnes são alimentos sem importância na merenda
escolar.
C) A carne de vitela exige precauções especiais, já que os
músculos deste animal podem conter quistos do

técnicas de preparo, para que esteja pronta no horário
estabelecido e na temperatura adequada.
B) Quando necessário, colocar os gêneros alimentícios de
molho na véspera de seu uso.
C) Lavar as mãos somente após o preparo dos alimentos.
D) Lavar os utensílios de distribuição antes e depois de
usá-los.

parasita responsável pela triquinose.
D) Para um melhor aproveitamento dos nutrientes, é
preferível escolher o método de preparação conforme
o tipo de carne: a mais tenra, de digestão mais fácil,
deverá ser preparada com métodos mais rápidos e

32) NÃO é atividade desempenhada pela merendeira:
A) Preparar as refeições servidas na merenda escolar,
primando pela boa qualidade.

simples, como na frigideira e no forno; a mais rija ou

B) Servir a merenda aos escolares.

fibrosa, poderá ser reservada para confecções mais

C) Solicitar aos responsáveis, quando necessário, os

elaboradas, como o guisado ou estufado.

gêneros alimentícios utilizados na merenda.
D) Operar equipamentos de escavação e carregamento de

28) NÃO é considerada verdura:
A) Couve.
B) Alface.
C) Brócolis.
D) Mamão.

terra e similares.
33) Em relação ao preparo de frutas e hortaliças, assinale a
opção ERRADA.
A) Mesmo no caso das verduras, convém proceder a uma
desinfecção prévia: para isso, deve-se colocá-las num

29) Assepsia é:

recipiente com água e umas gotas de lixívia durante

A) Uma ação preventiva para evitar contaminação ou
retorno dos micro-organismos.

corrente.

B) O termo utilizado para superfícies vivas externas, como
pele e algumas mucosas.

alguns minutos, passando-as em seguida por água
B) De modo a reduzir a perda de vitaminas, a lavagem e
desinfecção não devem ser realizadas antes de cortar
os alimentos, pouco tempo antes do seu consumo.

C) Um produto que inibe o crescimento ou multiplicação
do microrganismo sem chegar necessariamente a
matar.

C) As hortaliças e frutas que se consomem cruas devem

D) Componente que, na formulação, é responsável com,
pelo menos, uma determinada ação do produto.

sujidade e a terra, que podem ser veículos de

ser previamente lavadas com água para retirar a
microrganismos e parasitas.

30) São regras que devem ser utilizadas na preparação dos
alimentos:

D) Uma norma elementar para cozer esses produtos é
reduzir ao máximo a água utilizada e o tempo de

A) Os alimentos devem ser bem cozinhados.

cozedura - o ideal é usar uma quantidade mínima de

B) Guardar cuidadosamente as sobras.

água, apenas a necessária para evitar que se "peguem",

C) Lavar as mãos antes de cozinhar.

mantendo-os ao lume durante o tempo suficiente para

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
CARGO: MERENDEIRA – CÓD. 147

ficarem tenros.
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34) Existem alguns cuidados básicos que precisam ser
tomados na hora de realizar a higienização dos
ambientes, como:
I.

Identificar a superfície.

II.

Analisar o tipo e o nível da sujidade a ser removida.

III.

Escolher o produto adequado à superfície e à sujidade.

É certo o que se afirma em:
A) I, II e III.
B) II.
C) II e III.
D) I e III.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

37) No corpo humano há vários microrganismos. Todos
nós trazemos na boca, nariz, orelhas, cabelos e sobre a
pele, bactérias que causam doenças. Para manter a
saúde, é necessário ter uma boa higiene pessoal. Para
os manipuladores de alimentos, isso é essencial, além
de manter sua saúde, evita-se a contaminação dos
alimentos. Para tanto, deve-se, dentre outros:
I.
II.
III.

Manter as unhas curtas, aparadas, limpas e sem esmalte
ou base.
Lavar as mãos e higienizá-las adequadamente.
Lavar os cabelos frequentemente e mantê-los presos e
protegidos durante o serviço, mesmo cabelos curtos.

É CORRETO o que se indica em:
A) I.
B) II e III.
C) I, II e III.

35) O método mecânico de limpeza:
A) Normalmente, é usado em locais onde não há método
manual normalmente e utiliza-se fibras de limpeza ou
escovas.
B) Utiliza equipamentos de limpeza de alta pressão ou
vapor, enceradeiras, lavadoras extratoras, lava louças,
dentre outros.
C) É frequentemente associado à área alimentícia, utilizase geradores de espuma, ajuda a alcançar áreas mais
altas e aumenta o tempo de contato com a superfície.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
36) Acerca da organização dos gêneros alimentícios na
cozinha, a merendeira NÃO deve:

D) I e II.
38) Durante a manipulação de alimentos, deve-se evitar:
A) Falar, cantar, assobiar, tossir, espirrar, cuspir, assoar o
nariz ou fumar sobre os alimentos.
B) Usar adornos como anéis (inclusive aliança), brincos,
piercings, colares e etc.
C) Provar alimentos com talheres e colocá-lo novamente
na panela ou travessa, sem prévia higienização.
D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
39) “É um método de limpeza normalmente utilizado em
utensílios na área alimentícia onde alguns locais são de
difícil acesso, como por exemplo o moedor de carnes”.
O enunciado acima refere-se ao seguinte método de
limpeza:
A) Espuma.
B) Mecânico.

A) Colocar os gêneros alimentícios mais novos na frente
para que sejam usados em primeiro lugar, em
detrimento daqueles gêneros mais antigos.
B) Controlar o estoque de gêneros através da ficha de
controle de estoque da escola.
C) Colocar juntos os gêneros do mesmo tipo.
D) Registrar a data de entrada e saída dos gêneros na
despensa.

C) Manual.
D) Imersão.
40) Para cozinhar bem os alimentos, a merendeira deve:
A) Misturar alimentos crus e cozidos.
B) Jogar fora toda sobra de alimentos.
C) Aquecer bem os alimentos cozidos.
D) Não utilizar água pura.
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41) São procedimentos CORRETOS de higienização de
equipamentos e utensílios:
A) Nunca limpar a área de trabalho, deixando o lixo
acumulado.
B) Nunca lavar as panelas.
C) Guardar utensílios limpos e usados no mesmo
compartimento.

45) “São alimentos que têm função de construir e renovar
o nosso corpo. São ricos em proteínas animais e
vegetais e são muito importantes para o crescimento
das crianças”.
O enunciado acima refere-se ao conceito de:

D) Limpar sempre a área de trabalho, utensílios e
equipamentos, não deixando acumular sujeira.

A) alimentos calóricos.

42) Marque a alternativa que apresenta uma atribuição da
merendeira:

C) alimentos construtores.

A) Participar de cursos de capacitação para tutor a
distância e de reuniões acadêmicas, quando solicitado
pela coordenação, bem como estar presente às
reuniões com professores-formadores durante o
planejamento, oferta e encerramento das disciplinas.
B) Operar em terminal de computador inserindo dados
em formulários, tabelas e fichas de atualização
cadastral.
C) Manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições
de armazenagem e acondicionamento.
D) Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e
qualidade de vida no trabalho.

B) alimentos energéticos.

D) alimentos de combustão.
46) A respeito do controle de gêneros alimentícios,
assinale a opção INCORRETA.
A) Deve-se utilizar os gêneros alimentícios dentro do
prazo de validade.
B) Não abrir outro pacote antes de ocupar o que está em
uso e amarrar os pacotes abertos.
C) Não deixar nenhum volume em contato direto com o
solo ou paredes da despensa.
D) Material de limpeza, inseticida e objetos de uso pessoal

43) Durante a preparação dos alimentos:
A) Nunca deixe os alimentos expostos a moscas e
mosquitos.
B) A merendeira, com feridas ou cortes, deve preparar
alimentos.
C) A cozinha não deve estar limpa antes e após a
preparação dos alimentos.

(bolsa, avental, entre outros) podem ser armazenados
junto aos alimentos.
47) Em relação às doenças transmitidas por alimentos,
indique a alternativa ERRADA.

D) Não se deve manter a mais rigorosa higiene nas
dependências de armazenamento, cantina, preparo e
distribuição da merenda.

A) Os

44) São produtos utilizados para a faxina da cozinha, dentre
outros:

B) Em crianças, idosos e indivíduos com saúde debilitada,

I. Removedor de calcário ou água sanitária.
II. Limpador de forno.
III. Desinfetante líquido ou em gel.

C) Geralmente essas doenças possuem um longo período

É CORRETO o que se afirma em:
A) II.

indivíduos

que

consomem

um

alimento

contaminado por microrganismo patogênico nem
sempre apresentam os mesmos sintomas.

as complicações podem ser graves e, às vezes, fatal.

de incubação e manifestação gastrintestinal como
diarréia,

náuseas,

vômitos

e

dor

abdominal,

acompanhada sempre de febre e dor de cabeça.
D) São doenças causadas pela ingestão de alimentos

B) I, II e III.

contaminados

C) I e III.

substâncias químicas ou com objetos danosos à saúde.

com

microrganismos patogênicos,

D) I.
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48) A contaminação de alimentos pode ser:
I. Biológica: por microrganismos como bactérias, vírus,
fungos, protozoários e etc.
II. Química: partículas indesejadas como terra, pedra,
cabelo, fecho metálico, dentre outros.
III. Física:

substâncias

detergentes,

químicas

como

agrotóxicos,

desinfetantes, inseticidas,

conservantes

acima do recomendado, dentre outros.
É INCORRETO o que se afirma em:
A) I, II e III.
B) II e III.
C) I.
D) I e III.
49) São espécies de nutrientes:
I. Vitaminas.
II. Sais minerais.
III. Carboidratos.
IV. Proteínas.
A quantidade de itens CORRETOS é:
A) 1.
B) 4.
C) 3.
D) 2.
50) Nas suas atribuições diárias, a merendeira deve:
A) Controlar o consumo de gás, material de limpeza,
entre outros.
B) Manter um bom relacionamento com o (a) diretor (a),
professores, alunos e demais funcionários.
C) Cuidar da conservação do fogão, bem como o controle
das panelas, pratos, canecas, tigela e todos os outros
utensílios de cozinha.
D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
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