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 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e
se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas
(a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao
fiscal de sala para corrigir em Ata;
 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de
prova e ao preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta
esferográfica de tinta azul ou preta;
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como
máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador,
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar
da sala de aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o
cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova;
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões.
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da
sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.
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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

21
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CARGO: SERVENTE MERENDEIRA
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DATA DA PROVA: 14/04/2019
PERÍODO DA PROVA: TARDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - EDITAL Nº 05/2019

Santuário Nacional de Aparecida
Em 1707, três homens foram pescar no Rio
Paraíba, no Vale do Paraíba (SP), em uma época
escassa de peixes. Chegando ao Porto de
Itaguassu, a primeira coisa que caiu em suas redes
foi o corpo de uma imagem quebrada na altura do
pescoço. Em seguida, pescaram a cabeça e
reconheceram ser Nossa Senhora da Conceição.
Depois que a imagem foi retirada da água, ocorreu
o que foi considerado um milagre: os pescadores
conseguiram pescar uma quantidade incrível de
peixes.
Por ter surgido de um modo tão misterioso
para o povo, a imagem de Nossa Senhora da
Conceição passou a ser conhecida como
Aparecida, que se tornou a padroeira do Brasil. Ali
perto, na cidade que também ganhou o nome de
Aparecida, foi erguido o santuário que, hoje, é um
dos maiores destinos de peregrinação da América
Latina.
A Basílica de Nossa Senhora Aparecida é o
segundo maior templo católico do mundo, menor
apenas que a Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Embora o local receba visitantes o ano inteiro, o
ponto alto é a celebração do dia da padroeira, em
12 de outubro.
Fonte: Jornal Zero Hora, edição nº 19.279, página
4.
01) Assinale a alternativa incorreta de acordo
com o texto:
(A)
Por ter surgido de modo misterioso, pescada
no Rio Paraíba, a imagem de Nossa Senhora da
Conceição passou a ser conhecida como
Aparecida.
(B)
O Santuário Nacional de Aparecida fica
localizado na cidade de Aparecida.
(C)
A cabeça da imagem de Nossa Senhora da
Conceição, pescada no Rio Paraíba, em 1707,
nunca foi encontrada.
(D)
A Basílica de Nossa Senhora Aparecida é
um dos maiores templos católicos do mundo e o
santuário um dos maiores destinos de peregrinação
da América Latina.
02) O texto relata fatos passados e atuais.
Quanto ao tipo textual predominante, podemos
classificá-lo como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Descrição.
Narração.
Poesia.
Notícia

03) Assinale a alternativa cuja palavra possua
mais de quatro sílabas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Quantidade.
Pescadores.
Conhecida.
Aparecida.

04) Considerando a frase “Em 1707, três
homens foram pescar no Rio Paraíba, no Vale
do Paraíba (SP), em uma época escassa de
peixes.”, qual palavra é um adjetivo?
(A)
(B)
(C)
(D)

três.
peixes.
escassa.
pescar.

05) Assinale a alternativa cuja palavra não seja
classificada como uma proparoxítona:
(A)
(B)
(C)
(D)

basílica.
católico.
época.
incrível.

06) Durante cinco dias uma máquina
escavadeira realizou um trabalho no interior do
município X, o tempo que trabalhou ao longo
dos dias esta descrito abaixo:
1° dia
2° dia
3° dia
4° dia
5° dia

6h 25 min
7h 38 min
8h 22 min
7h 34 min
8h 16 min

Qual o tempo total de trabalho realizado pela
máquina?
(A)
(B)
(C)
(D)

36h 45 min.
37h 25 min.
38h 15 min.
39h 25 min.

07) Em uma nova creche o pessoal responsável
pela alimentação monitorou a quantidade de
comida que retornava para a cozinha, com a
finalidade de otimizar a quantidade e evitar
desperdícios, em um determinado dia as sobras
correspondem a 3/20 do total de comida
produzida. Se neste dia foram produzidos 60
quilos de alimentos, qual a quantidade que foi
consumida pelos alunos?
(A)
(B)

48 quilos.
51 quilos.
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(C)
(D)

45 quilos.
54 quilos.

08) Um veículo da prefeitura da cidade Alpha
tem um consumo de um litro de combustível
para cada 10,5 Km rodado. Se a quantidade de
combustível no tanque do veiculo agora é de 28
litros, é esperado que ele possa percorrer:
(A)
(B)
(C)
(D)

294 Km.
302,5 Km.
298 Km.
306,25 Km.

09)
Observe
a
sequência
@#$%&+8!@#$%&+8!@#... Qual é o elemento
que ocupa a trigésima terceira posição nesta
sequência?
(A)
(B)
(C)
(D)

&
#
%
!

10) O número de habitantes do bairro Zeta
cresce a uma taxa de 8,25% ao ano. Supondo
que nos próximos dois anos o crescimento seja
destes exatos 8,25% e que no início 2019 a
população do bairro é de 2040 pessoas, é
esperado que após este período o número de
habitantes
do
bairro
Zeta
chegue
a
aproximadamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

2168 pessoas.
2298 pessoas.
2326 pessoas.
2390 pessoas.

11) Para a atual legislatura, de 2017 a 2020, o
número de vereadores(as) eleitos para a Câmara
Municipal de Marmeleiro/PR, foi de:
(A)
(B)
(C)
(D)

10 vereadores(as).
11 vereadores(as).
09 vereadores(as).
07 vereadores(as).

12) Dentre as alternativas abaixo, assinale
aquela que identifica uma famosa pintora
brasileira:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tonia Carrero.
Carmem Miranda.
Arlete Salles.
Tarsila do Amaral.

13) A Academia Brasileira de Letras – ABL, é
uma instituição famosa que reúne:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pintores.
Escritores.
Jogadores.
Políticos.

14) Conforme dispõe o Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos do Município de
Marmeleiro/PR, servidor público é a pessoa
legalmente investida em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cargo Público.
Secretarias.
Fundações.
Autarquias.

15) Ao se atender um visitante a servente
merendeira NÃO deverá:
Encaminhar as solicitações jurídicas do
visitante.
(B)
Prestar as informações necessárias ao
visitante.
(C)
Receber o visitante com boas vindas.
(D)
Tratar o visitante com atenção e respeito.
(A)

16) Assinale a afirmativa INCORRETA:
A água utilizada no cozimento de carnes e
verduras pode ser utilizada no preparo de outros
pratos salgados.
(B)
Os legumes quando cozidos no vapor
preservam mais seus nutrientes.
(C)
Os sucos de fruta devem ser servidos logo
após o preparo para evitar a perda de vitaminas
essenciais a nossa saúde.
(D)
Todas as frutas podem ser servidas com
casca, essa opção melhora o aproveitamento de
algumas fibras alimentares.
(A)

17) Assinale entre as opções abaixo o alimento
que pode ser servido assado, cozido, frito ou
grelhado:
(A)
(B)
(C)
(D)

Abóbora.
Frango.
Inhame.
Rabanete.

18) Assinale o alimento que pode ser congelado
para ser utilizado posteriormente sem que haja
desconformidade após o descongelamento:
(A)
(B)
(C)
(D)

Carnes frescas.
Ovos cozidos ou crus.
Peixes já descongelados.
Salada de frutas.
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Enxaguar as folhas em água filtrada antes
do preparo dos pratos.
(B)
Extrair as partes de folhas que apresentem
algum tipo de dano.
(C)
Lavar as folhas todas juntas em água
corrente.
(D)
Manter as folhas em solução clorada por
alguns minutos.
(A)

19) Calçado mais adequado para o uso da
servente merendeira quando da lavagem da
copa/cozinha:
(A)
(B)
(C)
(D)

Bota de borracha.
Sandália de couro.
Sapatilha de plástico.
Tênis de lona.

20) É muito comum na cozinha a utilização de
embalagens vazias para guardar pequenas
sobras de alimento na geladeira. Das
embalagens abaixo, qual delas NÃO deve ser
utilizada?
(A)
(B)
(C)
(D)

Garrafas pet.
Latas de leite condensado.
Potes de conserva.
Vidros de azeitona.

21) Finalidade do fio dental na higiene oral:
(A)
(B)
(C)
(D)

Clarear os dentes.
Limpar a língua.
Remover as cáries.
Retirar partículas de alimentos.

26) NÃO é
merendeira:

uma

obrigação

da

servente

Dosar a quantidade dos ingredientes para
evitar desperdícios.
(B)
Observar o cardápio a ser seguido e verificar
se os ingredientes são suficientes.
(C)
Preparar
refeições
seguindo
as
recomendações do nutricionista.
(D)
Sair
para comprar os ingredientes
necessários ao preparo dos pratos.
(A)

27) Por qual motivo os nutricionistas
determinam que uma amostra de alguns
alimentos (como por exemplo, a maionese) seja
guardada por três ou quatro dias em ambiente
refrigerado?
Para realizar a análise em caso de
intoxicação alimentar de algum aluno ou
funcionário.
(B)
Para ser doada a instituições de caridade
cadastradas junto à prefeitura.
(C)
Para servir aos alunos que faltaram à aula
na semana seguinte.
(D)
Para verificar se todos os ingredientes
disponíveis foram utilizados no preparo.
(A)

22) Função do cutelo dentro de uma cozinha:
(A)
(B)
(C)
(D)

Abrir latas de alimentos.
Acender fogões a lenha.
Afiar facas e outros instrumentos de corte.
Cortar carnes que contenham osso.

23) Material o qual NÃO é recomendável o uso
como base para manuseio ou armazenamento
de alimentos em geral:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aço inox.
Madeira.
Plástico.
Vidro.

24) Momento ideal para se colocar a água sobre
o pó de café:
Cinco minutos depois de se colocar a água
no fogo.
(B)
Depois que água tiver começado a ferver.
(C)
Segundos antes de a água começar a
ferver.
(D)
Um minuto depois que a água tiver
começado a ferver.

28) Produto lácteo que NÃO necessita de
refrigeração depois de aberto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Iogurte natural.
Leite condensado.
Leite em pó.
Leite vida longa.

29) Todos os cuidados abaixo são importantes
para a manutenção da saúde dos pés, EXCETO:

(A)

25) NÃO é uma maneira correta de se realizar a
higienização de verduras:

Depois de enxugar bem entre os dedos
aplicar talco nos pés.
(B)
Passar creme nos calcanhares para
aumentar a calosidade no local.
(C)
Usar calçados leves e adequados a cada
tipo de situação.
(D)
Utilizar mais de algodão para ajudar na
absorção da umidade.
(A)
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30) Todos os itens abaixo devem ser lavados
sempre que necessário para que a higiene seja
conservada na copa/cozinha, EXCETO:
(A)
(B)
(C)

(D)

Azulejos e pisos.
Balcões e pias.
Cadeiras e mesas de madeira.
Geladeiras e freezers.
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