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Processo Seletivo nº 001/2021 
 
 

Merendeira/ Faxineira 
 
 

Candidato (a) __________________________________________ 
 
 

1. A prova será composta por 10(dez) questões sendo 02 (três) questões de língua 
portuguesa, 02 (duas) questões de matemática e 06 (seis 

2. ) questões específicas; 
3.  As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha e cada questão 

conterá 04 (quatro) alternativas, sendo somente 01 (uma) correta; 
4. Questões rasuradas e/ou assinaladas mais de uma opção serão consideradas 

erradas; 
5. O candidato deverá assinar seu nome ao final de cada folha do caderno de prova. 

 
 

 
Língua Portuguesa 
 
 
Leia o TEXTO, e responda às questões 01 e 02. 
 
 

Quanto menos lixo, menos gasto. 
 

Quanto menos lixo for produzido, menos o poder público precisará gastar para 
recolhê-lo e tratá-lo da forma correta. Uma das estratégias mais difundidas neste sentido 
é Reduzir/Reutilizar/Reciclar, que deve ser usada dentro de casa, nas escolas, nas 
empresas, enfim, em todo lugar onde existe produção de lixo. “Cada pessoa deve ser 
responsável pela quantidade de lixo que produz e deve procurar produzir cada vez menos; 
deve também procurar reutilizar a maior quantidade possível de materiais como sacolas 
plásticas, garrafas etc.”. O que não pode ser reutilizado deve ser reciclado. Isso significa 
transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. Reciclar é 
preservar o meio ambiente contribuindo assim para a diminuição significativa da poluição 
do solo, da água e do ar.  
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1-  De acordo com o TEXTO é CORRETO afirmar que: 

 
a) devemos contribuir para aumentar a produção do lixo; 
b) devemos nos empenhar para que a produção de lixo seja reduzida; 
c) nas cidades se produz pouco lixo; 
d) o lixo não deve ser uma preocupação para a sociedade. 
 
 

2- Considerando-se as idéias do texto, a redução, reutilização e reciclagem do lixo 
devem ser de responsabilidade: 

 
a) de todos que fazem parte da sociedade; 
b) do poder público, somente; 
c) dos professores, somente; 
d) das donas de casa, somente. 

Matemática  

3- Com um quilo de trigo faço 2 (dois) pães. Diariamente tenho de fazer 10 (dez) 
pães para as crianças da escola. Quantos quilos de trigo vou precisar para fazer 
pães durante 15 dias? 
 

a) 35 quilos 
b) 25 quilos 
c) 75 quilos 
d) 150 quilos 

 
4- Foram comprados 150 pães. 1/3 foram distribuídos para as crianças de educação 

infantil e 2/ 3 para as crianças de 1ª a 4ª série. 
Quantos pães receberam as crianças de Educação Infantil?  
Quantos pães receberam as crianças de ensino fundamental?  
 

a) Educação Infantil 45 e Ensino Fundamental 105  
b) Educação Infantil 35 e Ensino Fundamental 115  
c) Educação Infantil 50 e Ensino Fundamental 100  
d) Educação Infantil 60 e Ensino Fundamental 90 

 
 

Candidato (a) ___________________________ 
Questões Específicas 

 
 

5- São normas de higiene do vestuário do manipulador de alimentos (merendeira).  
 

a) Usar uniforme (jaleco ou guarda-pó) somente quando manipular alimentos; 
b) Trocar semanalmente e usar somente nas dependências internas da cozinha; 
c) Ter bolsos no guarda-pó ou jaleco para guardar caneta, lápis batom e cigarro.  
d) Ter os cabelos mantidos sob a touca. 
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6- A higienização do local de preparo dos alimentos, equipamentos e utensílios são 

de suma importância. Faz parte da rotina do manipulador de alimentos: 
. 

a) Remover o lixo no mínimo duas vezes por semana,  
b) Impedir a presença de animais domésticos no local de trabalho e nas suas 

proximidades; 
c) Guardar no mesmo local detergente ou sabões com água sanitária ou álcool; 
d) Os panos de limpeza devem ser colocados para secar em varais fora da cozinha. 

 
7-  É de responsabilidade do manipulador de alimentos (merendeira): 

 
a) Conferir os produtos depois que a pessoa responsável pela entrega for embora; 
b) Guardar os produtos em ordem de data da fabricação; 
c) Doar os produtos vencidos; 
d) Guardar ordenadamente no mesmo depósito alimentos e material de limpeza para 

facilitar o controle; 
e) Armazenar no mesmo equipamento para congelamento (“freezer”) tipos 

diferentes de alimentos em uma única embalagem para facilitar o 
descongelamento. 

 
8- Os produtos que necessitam de refrigeração não podem ficar mais de: 

 
a) 30 minutos em temperatura ambiente. 
b) 40 minutos em temperatura ambiente. 
c) 50 minutos em temperatura ambiente. 
d) 60 minutos em temperatura ambiente. 

 
 

9- A permanência de pessoas no local de manipulação (cozinha) dos alimentos pode 
constituir focos de contaminação de alimentos: Poderá freqüentar a cozinha da 
escola durante o preparo de alimentos: 

 
a)  Somente Diretor e Professores; 
b) Todos os funcionários da escola, pais e alunos; 
c) Somente os responsáveis pelo preparo dos alimentos; 
d) Somente os responsáveis pelo preparo dos alimentos e quando se fizer necessário 
os visitantes que devem estar devidamente paramentados com uniforme, como avental, 
touca ou rede para proteger os cabelos. 

 
10- O coronavírus  COVID- 19 foi descoberto em: 

 
a) Janeiro de 2019; 
b) Dezembro de 2020; 
c) Dezembro de 2019; 
d) Março de 2020. 

 
 

 
Candidato (a) ______________________________ 


