Merendeira

e) Temeroso.

PORTUGUÊS

03) No texto, o fato de os vizinhos 903 e 1003
denominarem-se por números demonstra que:
a) Seguem um protocolo exigido pelo prédio.
b) Embora sejam vizinhos não se conhecem pelo nome.
c) São inimigos.
d) Desfrutam de um relacionamento imaturo.
e) Vivem em um bairro potencialmente perigoso.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 10:
Recado ao senhor 903
Vizinho – Quem fala aqui é o homem do 1003.
Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que
me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o
barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua
própria visita pessoal – devia ser meia-noite – e a sua
veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou
desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. O
regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o
senhor teria ainda ao seu lado a Lei e a Polícia. Quem
trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso
noturno e é impossível repousar no 903 quando há
vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor: é
impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita; pois
como não sei o seu nome nem o senhor sabe o
meu, ficamos reduzidos a ser dois números, dois
números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003,
me limito a Leste pelo 1005, a Oeste pelo 1001, ao Sul
pelo Oceano Atlântico, ao Norte pelo 1004, ao
alto pelo 1103 e embaixo pelo 903 – que é o senhor.
Todos esses números são comportados e silenciosos;
apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e
funcionamos fora dos horários civis; nós dois
apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos
ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar,
depois das 22 horas, de hoje em diante, um
comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier
à minha casa (perdão, ao meu número) será convidado a
se retirar às 21:45, e explicarei: o 903 precisa
repousar das 22 às 7 pois às 8:15 deve deixar o 783 para
tomar o 109 que o levará até o 527 de outra rua,
onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está
toda numerada; e reconheço que ela só pode ser
tolerável quando um número não incomoda outro
número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de
seus algarismos. Peço-lhe desculpas – e prometo
silêncio.
Mas que me seja permitido sonhar com outra vida
e outro mundo, em que um homem batesse à
porta do outro e dissesse: “Vizinho, são três horas da
manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou.” E o
outro respondesse: “Entra, vizinho, e come de meu pão e
bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar
e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é
bela”.
E o homem trouxesse sua mulher, e os dois
ficassem entre os amigos e amigas do vizinho
entoando canções para agradecer a Deus o brilho das
estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom
da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a
paz.
(BRAGA, Rubem. Para gostar de ler. São Paulo: Ática,
1991)

04) A causa do desentendimento entre os moradores do
903 e 1003 foi:
a) O mau comportamento dos filhos do 903.
b) O não pagamento da taxa do condomínio pelo 1003.
c) O número 1003 ocupou a vaga de estacionamento do
903.
d) O barulho no 1003, como músicas, após as 22 horas.
e) Agressão física contra o 903.
05) ”...pois às 8:15 deve deixar o 783 para tomar o 109
que o levará até o 527 de outra rua [...]”. O termo grifado
corresponde ao número:
a) Do local de trabalho do morador do 903.
b) Do ônibus que leva o morador do 903 ao trabalho.
c) Do local de trabalho do morador do 1003.
d) Do ônibus que leva o morador do 1003 ao trabalho
e) Do edifício em que os moradores do 903 e 1003
residem.
06) Observando os dois últimos parágrafos, concluímos
que o narrador imagina:
a) Que é melhor residir em uma casa em vez de um
apartamento.
b) Que o regulamento do prédio é correto.
c) Uma sociedade em que se possa viver livre de regras.
d) Que vizinhos não devem cultivar laços de amizade.
e) Uma vizinhança preconceituosa.
07) Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo,
indicando-lhe qualidade, defeito, estado
ou condição.
Com base nessa definição, a alternativa que apresenta
dois adjetivos é:
a) Comportados, silenciosos.
b) Regulamento, noturno.
c) Trabalha, batesse.
d) Murmúrio, amizade.
e) Manso, estrelas.
08) ”O regulamento do prédio é explícito e, se não o
fosse, o senhor teria ainda ao seu lado a Lei e a Polícia”
confirma a ideia de que:
a) Não é permitido barulho após as 22 horas.
b) Não são aceitos animais no prédio.
c) É necessário manter o aluguel em dia.
d) O elevador social somente deve ser usado pelos
condôminos.
e) Não é aceita qualquer atitude preconceituosa entre
vizinhos.

01) A narração do texto é feita pela personagem:
a) Síndico.
b) Senhor do 903.
c) Homem do 1003.
d) Homem do 1004.
e) Senhor do 1013.

09) ”[...] nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao
sabor da maré” refere-se ao(s):
a)aos moradores do 1004 e 1005
b) Morador do 1003 e ao Oceano Atlântico.
c) Morador do 1103 e ao Oceano Atlântico.
d) Morador do 1105 e ao lago azul.
e) Moradores do 903 e do 1004.

02) “Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador
[...]”. O sinônimo que equivale ao termo grifado é:
a) Triste.
b) Apressado.
c) Furioso.
d) Feliz.

10) Duas palavras que apresentam dígrafos estão na
alternativa:
a) Trabalha, reclamava.
b) Bramimos, batesse.
c) Vizinho, brisa.
d) Empilhados, reconheço.

e) Reclamação, prometo.

MATEMÁTICA
11) Uma mãe tem 40 anos e suas três filhas tem 5, 7 e 9
anos. Daqui a 10 anos, a soma da idade das três filhas
menos a idade da mãe será de:
a) 1 ano.
b) 2 anos.
c) 7 anos.
d) 11 anos.
e) 19 anos.
12) Sabendo que uma garrafinha de água mineral tem
capacidade para 500 mililitros de água e que para o
carnaval um grupo de amigos comprou 420 dessas
garrafas, a quantidade, em litros de água comprada, foi
de:
a) 21 litros.
b) 210 litros.
c) 2.100 litros.
d) 21.000 litros.
e) 210.000 litros.
13) Um funcionário ganha, em três meses, 3.810 reais.
Considerando que seu salário permaneça o mesmo, em
dezoito meses de trabalho, ele terá recebido o montante
de:
a) R$ 22.860,00.
b) R$ 28.680,00.
c) R$ 32.860,00.
d) R$ 48.880,00.
e) R$ 68.580,00.
14) Sabendo que uma impressora imprime 38 páginas
por minuto, em 2 horas e 40 minutos, a quantidade de
páginas impressas, será de:
a) 1.760 páginas.
b) 3.520 páginas.
c) 4.480 páginas.
d) 6.080 páginas.
e) 9.120 páginas.
15) Uma fábrica de velas produz diariamente 1500 velas
grandes. Sabendo que a produção do número de velas
pequenas é o quádruplo do número de velas grandes e o
números de velas médias é o dobro do número de velas
grandes. Nestas condições, é correto dizer que o
número de velas produzidas por dia é de:
a) 7.500 velas.
b) 8.500 velas.
c) 10.500 velas.
d) 12.500 velas.
e) 16.500 velas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Se tratando de higiene pessoal, é necessário
sempre lavar as mãos com água e sabão e enxugar
antes de realizar algumas tarefas, exceto:
a) Quando iniciar o serviço e sempre que retornar à
cozinha.
b) Sempre que pegar em dinheiro.
c) Antes de transportar o lixo fora da cozinha.
d) Sempre que passar a mão ou coçar a cabeça.
e) Após ir ao banheiro.

17) Sobre higiene pessoal no trabalho, assinale a única
alternativa correta.
a) Lavar o rosto sempre que parecer suado, voltar do
almoço, ou quando for ao banheiro, não são hábitos
higiênicos.
b) No ambiente de trabalho, dividimos banheiro, refeitório
e outras áreas de vivencia com muitos funcionários, mas
isso não faz com que tenhamos contato com vermes,
bactérias e fungos.
c) Além da boa aparência, que é a primeira impressão
que as pessoas têm sobre nós, a higiene evita diversos
tipos de doenças, seja por andar descalço, não lavar as
mãos, usar roupas sujas e comer alimentos com as mãos
sujas.
d) Olhar no espelho antes de sair de casa, além de
várias vezes durante o dia no ambiente de trabalho é
considerado um habito inútil.
e) N.D.A.
18) Sobre as principais atividades da segurança do
trabalho, analise.
I - Prevenção de acidentes.
II - Promoção de disco.
III - Prevenção em incêndios.
IV - Promoção de treinamentos.
De acordo com o enunciado acima, estão corretas
apenas as alternativas:
a) I e II.
b) I, II, III e IV.
c) I, II e III.
d) I, III e IV.
e) IV e II.
19) Assinale abaixo a única alternativa incorreta sobre as
regras de boa convivência no trabalho.
a) Procurar fundamentar-se em suposições, verificando
sempre se as informações são éticas.
b) Zelar pelo nome da escola ou da empresa onde você
trabalha, afinal, enquanto você trabalhar neste local, seu
nome sempre será vinculado ao nome da instituição.
c) Observar as políticas, normas e procedimentos.
d) Ser cortês com todas as pessoas internos e externos,
tratando a todos com respeito.
e) Respeitar a opinião e a dificuldade do próximo.
20) Sobre os sinais e sintomas do desmaio, assinale a
alternativa correta.
a) Palidez, enjoo, suor constante, pulso e respiração
fracos.
b) Semiconsciência, vertigem, náuseas ou vômitos.
c) Lábios, face, língua e unhas vermelhos.
d) Olhos roxos, inchados, abertos ou adormecidos.
e) N.D.A.
21) Qual o principal objetivo dos primeiros socorros?
a) Manter o paciente com dor e febre alta até a chegada
do socorrista.
b) Manter o paciente sem respirar até a chegada de
socorro médico apropriado ou até um local onde possa
ser dado o devido atendimento.
c) Salvar vidas e proteger a vítima contra maiores danos,
até a chegada do atendimento especializado.
d) Medicar a vítima e não permitir que ela procure um
socorro médico.
e) Dar apoio a vítima e aguardar que ela possa ir sozinha
para a casa.

22) Assinale abaixo a alternativa que define corretamente
a sigla EPC.
a) Equipamento de Proteção Individual.
b) Equipamento de Proteção Coletiva.
c) Equipe Publica de Correção.
d) Equipamento de Produção Corretiva.
e) Equipamento de Proteção Certa.
23) Assinale abaixo a única alternativa incorreta sobre os
objetivos da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA).
a) Observar e relatar condições de risco existentes no
ambiente de trabalho.
b) Solicitar medidas com o objetivo de reduzir ou eliminar
os riscos.
c) Manter em dia a vacina dos trabalhadores.
d) Discutir as causas dos acidentes ocorridos.
e) Orientar os demais trabalhadores, quanto as medidas
de prevenção.
24) Assinale abaixo a alternativa que define corretamente
a sigla EPI.
a) Equipamento Particular Importante.
b) Equipamento de Proteção Importante.
c) Equipamento de Prevenção Individual.
d) Equipamento de Proteção Individual.
e) N.D.A.
25) De acordo com o artigo 22 da Lei nº 8.213/91, todo
acidente do trabalho ou doença profissional deverá ser
comunicado pela empresa para o INSS. Assinale a única
alternativa correta:
a) A comunicação deve ocorrer até o segundo dia
ocorrência do acidente do trabalho.
b) A comunicação deve ocorrer até o primeiro dia útil
seguinte ao da ocorrência do acidente do trabalho, sob
pena de multa em caso de omissão.
c) A comunicação deve ocorrer no dia do acidente do
trabalho, sob pena de multa em caso de omissão.
d) A comunicação deve ocorrer até o quinto dia útil
seguinte ao da ocorrência do acidente do trabalho.
e) A comunicação deve ocorrer até o terceiro dia
seguinte ao da ocorrência do acidente do trabalho, sob
pena de multa.
26) Assinale abaixo a alternativa que define corretamente
a sigla CAT.
a) Comunicação de Acidente de Trabalho.
b) Comunicação de Aviso de Trabalho.
c) Comunicado de Adiantamento do Trabalho.
d) Comunicação de Análise de Trabalho.
e) Comunicação de Análise do Trabalhador.
27) Atualmente, nas escolas brasileiras, são inúmeras as
funções da merendeira, da limpeza e organização da
cozinha aos cuidados com os insumos usados na
confecção dos alimentos.
De acordo com as afirmativas abaixo, assinale a
alternativa correta.
I - Receber os alimentos e demais materiais destinados à
alimentação escolar.
II - Controlar os estoques de produtos utilizados na
alimentação escolar.
III - Planejar todos os cardápios.
IV - Preparar as refeições destinadas ao aluno durante o
período em que permanecer na escola, de acordo com a
receita padronizada, de acordo com o cardápio do dia.

V - Analisar o sabor de todos os alimentos e jogar fora o
que for doce demais.
VI - Cuidar da manutenção do material e do local sob
seus cuidados.
a) Apenas I, II, IV e VI estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas III, IV, V e VI estão corretas.
d) Apenas III, IV e V estão corretas.
e) Apenas II, IV, V e VI estão corretas.
28) Assinale a alternativa que não corresponde aos
principais fatores para o planejamento do cardápio:
a) Seleção e escolha dos alimentos.
b) Valor nutricional.
c) Observar o período de safra dos alimentos.
d) Custo.
e) Avaliação do paladar de cada aluno.
29) Sobre a higiene na cozinha e no depósito, classifique
as afirmações abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F):
( ) O piso da cozinha deve ser lavado diariamente na
hora de menor movimento.
( ) A parede deve ser lavada com água e sabão
semanalmente e diariamente passar pano úmido.
( ) Varrer o piso da cozinha durante o preparo da
merenda.
( ) Controlar a entrada e saída dos alimentos com
registro diário na ficha de controle.
( ) Manter os armários sempre abertos e livres de insetos
e roedores.
A alternativa que contém a sequência correta é:
a) V, V, F, F e F.
b) V, V, V, V e V.
c) V, V, F, V e F.
d) V, F, F, F e V.
e) F, V, F, V e F.
30) A higiene de equipamentos e utensílios é algo de
muita importância para a qualidade da merenda escolar.
I - O fogão deve ser lavado diariamente com água
sanitária e sabão em pó. Não esquecer de limpar os
bicos de gás, retirando toda partícula de comida que
tenha caído.
II - Passar sempre um pano úmido na mesa, depois de
cada trabalho.
III - Retirar os restos de alimentos dos pratos e colocar
na geladeira para reutilizar nos próximos dias.
IV - Procurar não deixar a geladeira formar gelo em
excesso, porque a geladeira ou o freezer não trabalhará
com toda força; limpá-la a cada 15 dias (no mínimo) com
água e sabão.
V - Colocar água nas panelas logo após desocupá-las e
ferver um pouco para amolecer os resíduos.
VI - A pia deve ser bem lavada após o término da
lavagem dos utensílios.
Sobre higiene de equipamentos e utensílios, assinale a
alternativa correta.
a) Apenas I, e III estão corretas.
b) Apenas II e IV, V e VI estão corretas.
c) Apenas III, IV e V estão corretas.
d) Apenas I, II, III e V estão corretas.
e) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

