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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES NESTA PÁGINA
* Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este Caderno de Questões com o enunciado das questões da prova objetiva.
b) a Folha de Respostas, na parte frontal do Caderno de Questões, destinada às respostas das questões da prova objetiva.
* É responsabilidade do candidato certificar-se de que recebeu a prova correspondente ao cargo para o qual concorre
(verifique o cabeçalho do Caderno de Questões). Notifique o fiscal qualquer irregularidade.
FOLHEAR O CADERNO DE QUESTÕES ANTES DO INÍCIO DA PROVA IMPLICA NA ELIMINAÇÃO DO
CANDIDATO.
SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, VERIFIQUE SE ESTE CADERNO DE QUESTÕES ESTÁ COMPLETO E EM
ORDEM. NOTIFIQUE O FISCAL QUALQUER IRREGULARIDADE IMEDIATAMENTE.
* Verifique se as informações contidas na Folha de Respostas estão corretas. Caso contrário, notifique o fiscal.
* Após a conferência, o candidato deverá assinar seu nome, com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, no espaço
próprio da Folha de Respostas.
* Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de
Respostas (dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, falta de marcação e campo de marcação não
preenchido integralmente).
* Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A Folha de Respostas somente
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA
LEITURA ÓTICA.
* Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões 1 (uma) hora após o horário do início da prova.
* Será ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo)
armas ou aparelhos eletrônicos (bip, smartphone, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, media
player, agenda eletrônica, tablet, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, qualquer equipamento que capture
imagem, controle de alarme de carro, etc.), quer seja na sala de prova ou nas dependências do seu local de prova. Item
13.16, alínea “c” do edital.
b) ausentar-se da sala de prova, durante o período de realização de sua prova, portando o caderno de questões da Prova
Escrita Objetiva ou o Cartão de Respostas ou qualquer equipamento eletrônico. Item 13.16, alínea “i” do edital.
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas da Prova Escrita Objetiva em qualquer meio. Item 13.16, alínea
“f” do edital.
* Quando terminar, entregue obrigatoriamente ao fiscal a Folha de Respostas. NÃO DEIXE DE ASSINAR A LISTA DE
PRESENÇA.

Página:

2

CONCURSO SEDUC/AM - EDITAL 02 - NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO
PROVA - GABARITO FINAL - MERENDEIRO

Português - Merendeiro
Questão: 1 (QUESTÃO ANULADA)
Aponte os itens que possuem verbos auxiliares:
I. "Em uma sociedade tão focada".
II. "E não podemos nos esquecer".
III. "Estamos falando em crianças".
Marque a alternativa correta:
A) I e III
B) II e III
C) I, II e III
D) Nenhum deles possui verbo auxiliar.
E) I e II
Texto
"A boa alimentação se reflete na qualidade de vida e do aprendizado"
Em uma sociedade tão focada na questão estética, a tendência quando falamos em alimentação é relacioná-la à
batalha de gordura versus magreza ou à contagem de calorias. Mas por mais que prevenir a obesidade seja sim
importante, evitando o surgimento de muitas doenças, a realidade é que o que comemos exerce uma influência
bem mais ampla, afetando diversos outros âmbitos da vida.
É inegável: a qualidade da alimentação está diretamente relacionada à qualidade de vida. Além de influenciar
diretamente nossa saúde e nossa longevidade, o que ingerimos durante as refeições se reflete inclusive em nosso
humor e em nossa capacidade de trabalhar, estudar e sentir prazer. E não podemos nos esquecer que, ao falarmos
de escolas, estamos falando em crianças e adolescentes, indivíduos em plena fase de desenvolvimento!
Obviamente, portanto, nesse momento é ainda mais importante que os nutrientes necessários estejam presentes
nas refeições.
Fonte: Disponível em : <http://novosalunos.com.br/entenda-a-importancia-da-educacao-alimentar-nas-escolas/ >
Acesso em: 18 maio 2018

Questão: 2
Assinale a opção em que todas as palavras estejam com as sílabas separadas corretamente:
A) a- li- men- ta- ção / o- bes - i- da- de
B) re- la- cio- na- da / lon- ge- vi- da- de
C) es- té- ti- ca / in- flu- ên-cia => GABARITO
D) qua- ndo / fo-ca- da
E) pre- ve- nir / ex- er- ce
Questão: 3
"Além de influenciar diretamente 'NOSSA SAÚDE' ". As palavras destacadas apresentam, respectivamente:
A) ditongo e dígrafo
B) encontro consonantal e hiato
C) dígrafo e hiato => GABARITO
D) hiato e ditongo
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E) dígrafo e ditongo
Questão: 4
De acordo com o texto, uma sociedade focada na questão estética é aquela que dá importância:
A) Às tendências da moda atual.
B) À uma alimentação rica em nutrientes.
C) À aparência física. => GABARITO
D) À prática de exercícios físicos.
E) Ao consumo de vegetais e legumes.
Questão: 5
O título do texto "A boa alimentação se reflete na qualidade de vida e do aprendizado" sugere que:
A) O alimento é fonte de vitaminas, sais minerais, proteínas e gorduras.
B) Conseguir se alimentar bem é não comer gorduras e açúcares.
C) Uma alimentação equilibrada é tão importante quanto à prática de exercícios.
D) A alimentação não é responsável pelo bom desenvolvimento do indivíduo.
E) Alimentar-se bem trará benefícios à saúde física e mental dos estudantes. => GABARITO
Questão: 6
"Além de influenciar diretamente nossa saúde e nossa longevidade ".
Ser longevo é ser:
A) criança
B) jovem
C) doente
D) saudável
E) idoso => GABARITO
Questão: 7
" [...]o que comemos exerce uma influência bem mais ampla, afetando diversos outros âmbitos da vida".
Exercer ampla influência significa:
A) Influenciar relativamente.
B) Influenciar muito. => GABARITO
C) Influenciar todos os dias.
D) Influenciar de maneira eficaz.
E) Influenciar pouco.
Questão: 8
"Mas por mais que prevenir a obesidade seja sim importante, evitando o surgimento de muitas doenças, a
realidade é que o que comemos exerce uma influência bem mais ampla, afetando diversos outros âmbitos da vida
".
Acerca do trecho lido, analise os itens a seguir e assinale a opção correta:
I. A obesidade está frequentemente relacionada ao consumo de alimentos não saudáveis.
II. Alimentos saudáveis como frutas, legumes, verduras, ovos e carnes magras são importantes para nossa boa
saúde.
III. O que comemos não está diretamente ligado à nossa qualidade de vida.
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A) Estão corretos os itens I e II. => GABARITO
B) Apenas o item II está correto.
C) Estão corretos apenas os itens I e III.
D) Apenas o item I está correto.
E) Os itens I, II e III estão corretos.
Questão: 9
" [...] o que ingerimos durante as "refeições" se reflete inclusive em nosso humor e em nossa capacidade de
trabalhar, estudar e sentir prazer".
Assinale a opção em que todas as palavras formam o plural em - "ões": (cf: refeição/refeições)
A) limão, cidadão, pagão
B) confissão, nação, cristão
C) balão, irmão, tubarão
D) eleição, feijão, opinião => GABARITO
E) questão, alemão, operação
Questão: 10 (QUESTÃO ANULADA)
Considere a presença ou a ausência do artigo nas seguintes frases:
I - O aluno trouxe guaraná natural para o lanche.
II - O aluno trouxe o guaraná natural de sua preferência para o lanche.
III - O aluno trouxe um guaraná natural para o lanche.
Assinale a opção correta:
A) II e III
B) I e II
C) I
D) I e III
E) I, II e III
Questão: 11
Exerce a função de sujeito o termo destacado em:
A) "E não podemos nos ESQUECER que, ao falarmos de escolas, estamos falando em crianças e adolescentes".
B) "[...] a QUALIDADE da alimentação está diretamente relacionada à qualidade de vida". => GABARITO
C) "[...] o que INGERIMOS durante as refeições se reflete inclusive em nosso humor".
D) "[...] a tendência quando falamos em ALIMENTAÇÃO é relacioná-la à batalha de gordura 'versus' magreza".
E) "[...] nesse momento é ainda mais IMPORTANTE que os nutrientes necessários estejam presentes nas
refeições".
Questão: 12
Leia atentamente as orações a seguir e assinale a opção que apresenta o uso correto das letras maiúsculas:
A) No Colégio Pedro II, os alunos do Ensino Fundamental foram recebidos pelo reitor.
B) No Colégio Pedro II, os alunos do ensino Fundamental foram recebidos pelo reitor.
C) No colégio Pedro II, os Alunos do Ensino Fundamental foram recebidos pelo Reitor.
D) No Colégio Pedro II, os alunos do Ensino Fundamental foram recebidos pelo Reitor. => GABARITO
E) No colégio Pedro II, os alunos do ensino fundamental foram recebidos pelo reitor.
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Questão: 13
Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas corretamente:
A) Chuchu, jiló, berinjela, xícara => GABARITO
B) Chuchu, giló, beringela, xícara
C) Xuxu, jiló, berinjela, chicara
D) Xuxú, jiló, berinjela, xícara
E) Xuxu, jiló, berinjela, chícara
Questão: 14
"Obviamente, portanto, nesse momento é ainda mais importante que os nutrientes NECESSÁRIOS estejam
presentes nas refeições".
Assinale a opção em que a palavra "NECESSÁRIOS" pertence à mesma classe gramatical que a palavra em
destaque nas alternativas abaixo:
A) Deve-se obedecer à NECESSIDADE de ingerir vegetais em uma dieta equilibrada.
B) Os alunos escolheram uma BEBIDA colorida e refrescante.
C) Os alunos PREGARAM cartazes motivadores no refeitório da escola.
D) Água e frutas FRESCAS devem fazer parte do cardápio da merenda escolar. => GABARITO
E) O NUTRICIONISTA é um profissional necessário em uma escola.
Questão: 15
Um sanduíche não ............. uma refeição equilibrada. ................ dos doces e carboidratos simples e não
...................... dos exercícios físicos.
Assinale a opção que preenche corretamente os pontilhados:
A) substitui - abdica - desista
B) substitui - abdique - desista => GABARITO
C) substitui - abdica - desiste
D) substitue - abdique - desiste
E) substitue - abdique - desista

Matemática - Merendeiro
Questão: 16
Arnaldo deseja pintar dois quartos de sua casa. Cada quarto possui um total de 50 m2 a serem pintados. Sabendo
que uma lata pequena de tinta rende um total de 20 m2, quantas latas serão utilizadas?
A) 2 latas
B) 4 latas
C) 3 latas
D) 5 latas => GABARITO
E) 1 lata
Questão: 17
Uma janela retangular está sendo vendida em uma loja, e tem como medidas, 1 m de altura por 1,20 m de
largura. Caso um comprador queira comprar essa janela com as medidas em centímetros, como ele pediria a
janela com as medidas certas, ao vendedor, no ato da compra?
A) 100 cm por 120 cm => GABARITO
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B) 1.000 cm por 1.200 cm
C) 1 cm por 1,2 cm
D) 0,1 cm por 0,12 cm
E) 10 cm por 12 cm
Questão: 18
Artur começou a ler um livro de ficção científica. No primeiro dia leu 17 páginas, no segundo, leu 19 páginas e no
terceiro, leu 15 páginas. Artur leu quantas páginas, no total, nos três primeiros dias?
A) 31 páginas
B) 51 páginas => GABARITO
C) 19 páginas
D) 55 páginas
E) 15 páginas
Questão: 19
Felipe é cinco anos mais velho que Gabriel. Gabriel, é oito anos mais novo que José. José é dezoito anos mais
velho que Pedro. Qual a idade de Felipe, sabendo que Pedro possui 28 anos?
A) 48 anos
B) 28 anos
C) 43 anos => GABARITO
D) 38 anos
E) 46 anos
Questão: 20
Uma rua, situada em Manaus, possui 05 casas vizinhas, e a casa central é a de número 598. Sabendo que as casas
estão localizadas no lado par da rua e que os números da rua crescem da esquerda para a direita, de acordo com
a imagem, qual o número da casa do Beto?

A) 602
B) 596 => GABARITO
C) 598
D) 600
E) 594
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Questão: 21
A tabela abaixo contém os ingredientes e as suas quantidades para preparar um bolo. A tabela apresenta,
também, os itens disponíveis na despensa da escola.

A maior quantidade de bolos que pode ser preparada com os itens disponíveis na escola é:
A) 25
B) 14 => GABARITO
C) 10
D) 20
E) 16
Questão: 22
Uma escola recebeu 585 quilos de arroz. Sabendo que o consumo diário de arroz na escola é de 12 quilos, o
suprimento de arroz será suficiente para quantos dias de aula?
A) 50
B) 46
C) 48 => GABARITO
D) 49
E) 47
Questão: 23
Nos meses em que todos os alunos frequentam uma determinada escola, são preparados, diariamente, 150 quilos
de merenda. No mês de dezembro, apenas 30% dos alunos frequentam a escola para realizarem atividades de
recuperação. Sabendo-se que não há atividades escolares aos sábados e domingos, quantos quilos de merenda
devem ser preparados, semanalmente, no mês de dezembro nesta escola?
A) 275
B) 85
C) 45
D) 175
E) 225 => GABARITO
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Questão: 24
A tabela a seguir mostra cinco números que estão compreendidos entre 4 e 5, sendo estes indicados por pessoas
diferentes:

Qual foi a pessoa que indicou o maior número?
A) Ezequiel => GABARITO
B) Bruno
C) Claudio
D) Alberto
E) Daniel
Questão: 25
A merendeira é a responsável por controlar o estoque de produtos utilizados na alimentação escolar. Em uma
determinada escola, ela solicita reposição quando o estoque atinge 10% da capacidade de armazenagem.
Sabendo-se que a merendeira solicitou reposição quando havia apenas 25 quilos de itens no estoque, a capacidade
de armazenagem da escola é:
A) 50 Kg
B) 25 Kg
C) 2500 Kg
D) 250 Kg => GABARITO
E) 1500 Kg
Questão: 26
Chegou uma remessa de 120 bananas para a merenda escolar, com o intuito de serem distribuídas igualmente e
sem sobra de nenhuma fruta. Qual o único item abaixo que indica uma quantidade de alunos em que aconteceria
sobra de frutas:
A) 20 alunos
B) 30 alunos
C) 12 alunos
D) 15 alunos
E) 9 alunos => GABARITO
Questão: 27
Uma lanchonete vende a sua bebida em copos de 400 ml. Em sua primeira hora de funcionamento, foi vendido um
total de 10 copos de bebida. Quantos litros de bebida foram vendidos na primeira hora?
A) 4 litros => GABARITO
B) 10 litros
C) 5 litros
D) 8 litros
E) 6 litros
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Questão: 28
Em uma sequência numérica crescente, com apenas números ímpares, qual número seria o sucessor de 439:
A) 449
B) 441 => GABARITO
C) 442
D) 440
E) 349
Questão: 29
A padaria do seu Joaquim realizou uma promoção: a cada 300 g de presunto comprados, o cliente ganha 100 g de
presunto. Sabendo que um de seus clientes pediu 600 g de presunto, quanto este cliente levou ao todo?
A) 300 g
B) 400 g
C) 600 g
D) 900 g
E) 800 g => GABARITO
Questão: 30
A seguir temos alguns exemplos de conjuntos numéricos, determine o item que representa um conjunto vazio:
A) {3, 6}
B) {

} => GABARITO

C) { 0 }
D) {2, 4, 6, 8}
E) {1, 3, 5, 7}

Conhecimentos Específicos - Merendeiro
Questão: 31
Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas - SINITOX - em 2008, 738 pessoas ficaram
doentes por consumir alimentos contaminados com substâncias tóxicas. Em relação aos desinfetantes, detergentes
e outros produtos de limpeza, marque a opção correta:
A) Os produtos de limpeza devem conter no rótulo o número de registro no Ministério da Agricultura.
B) Produtos de limpeza clandestinos só devem ser usados de fontes conhecidas.
C) Os venenos devem ser aplicados semanalmente pelo merendeiro bem treinado para não contaminar os
alimentos.
D) Produtos de limpeza devem ser armazenados em prateleira superior a de alimentos.
E) Os produtos de limpeza devem ser utilizados conforme especificação do fabricante. => GABARITO
Questão: 32
Os alimentos podem ser classificados em construtores, reguladores e energéticos conforme sua função no
organismo. Assinale a alternativa que contém os três grupos:
A) Arroz, canjiquinha, abóbora e beterraba.
B) Macarrão, feijão, carne moída e ovo.
C) Arroz, feijão, ovo e legumes. => GABARITO
D) Arroz, feijão, farofa e ovo.
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E) Macarrão, feijão, carne e frango.
Questão: 33
A atuação do manipulador de alimentos é fundamental em unidades de alimentação e nutrição, especialmente em
escolas. Ao iniciar o preparo de alimentos, o merendeiro (a) deve seguir rigorosamente os seguintes critérios de
higiene, EXCETO:
A) Não armazenar alimentos crus junto de alimentos cozidos.
B) Lavar as mãos quando tocar no lixo e em dinheiro.
C) Não fumar, nem conversar ao preparar os alimentos.
D) Usar o uniforme completo.
E) Guardar bem tampadas as sobras dos alimentos e servir em até três dias. => GABARITO
Questão: 34
Assinale a medida higiênica mais adequada para evitar que os alimentos se contaminem.
A) Guardar o jantar no forno para manter quente até a hora de servir.
B) Lavar com água e sabão os alimentos que serão consumidos crus.
C) Assegurar o completo cozimento dos alimentos no momento de prepará-los. => GABARITO
D) Usar unhas curtas, bem limpas e com esmalte claro.
E) Usar anéis e alianças desde que as mãos estejam bem lavadas.
Questão: 35
O objetivo das Boas Práticas de Manipulação é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de
alimentos contaminados. Com base nessa afirmação, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e
assinale a sequência correta:
(
(
(
(

)
)
)
)

Um alimento pode estar contaminado sem apresentar alterações na sua cor, sabor ou cheiro.
Os micróbios ou microrganismos podem ser divididos nos seguintes grupos: vírus, vermes, bactérias e fungos.
A maioria dos micróbios encontrados na natureza é inofensiva, sendo que alguns são até úteis.
Os micróbios multiplicam-se nos alimentos quando encontram condições ideais de tempo e temperatura.

A sequência correta é:
A) V, F, V, F => GABARITO
B) F, F, F, F
C) V, V, V, F
D) F, V, F, V
E) V, V, V, V
Questão: 36
O ato de cozinhar é permeado por diversos aspectos como saúde, higiene, habilidade e prevenção de acidentes
que devem ser incorporados à rotina do profissional. Além destes, outros aspectos também são importantes no
trabalho da merendeira no acompanhamento da alimentação escolar, EXCETO:
A) As crianças devem ser estimuladas a lavar as mãos antes de comer os alimentos servidos.
B) As crianças devem ser estimuladas a experimentar todos os alimentos servidos, para que conheçam o gosto e
aos poucos passem a aceitar o que não gostam.
C) No momento da refeição as crianças devem comer sentadas à mesa e à cadeirinha.
D) Cada criança deve comer somente do seu próprio prato, utilizando talheres e copos individuais e higienizados.
E) Os alimentos devem ser servidos em temperatura adequada, mas caso estejam muito quentes é recomendado
soprar os pratinhos para não queimar a boca das crianças. => GABARITO
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Questão: 37
O processo correto de descongelamento de carnes deve ser feito da seguinte forma:
A) De molho em água quente.
B) Na parte de baixo da geladeira, de um dia para o outro. => GABARITO
C) Na janela, sob o sol.
D) Na pia da cozinha, de um dia para o outro.
E) À temperatura ambiente.
Questão: 38
A alimentação escolar é muito importante para melhorar o aprendizado e para o bom desenvolvimento infantil.
Com base nesta afirmação, escolha a opção correta:
A) A alimentação saudável deve ter início na infância para evitar a obesidade infantil. => GABARITO
B) A alimentação escolar deve ser feita pelo merendeiro e distribuída pelo professor.
C) A alimentação escolar saudável deve ser complementada com o lanche levado de casa.
D) A alimentação escolar previne sarampo, catapora e desnutrição.
E) Na alimentação escolar podem ser oferecidas guloseimas uma vez por semana.
Questão: 39
Com base nas afirmativas abaixo, escolha a sequência correta:
I- Alimento é todo material sólido ou líquido que o corpo recebe para satisfazer suas necessidades nutricionais.
II- A ciência que estuda a composição dos alimentos e as necessidades nutricionais dos indivíduos é denominada
Nutrição.
III- Os alimentos são compostos por proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais, fibras e organelas.
A) Nenhuma das afirmativas
B) Somente as afirmativas II e III
C) Somente as afirmativas I e III
D) Todas as afirmativas
E) Somente as afirmativas I e II => GABARITO
Questão: 40
A merendeira tem papel fundamental na qualidade da alimentação escolar. Além de ser responsável por oferecer
refeições bem preparadas e sem riscos para a saúde, a merendeira deve exercer as seguintes atividades, EXCETO:
A) Receber e armazenar os alimentos destinados à alimentação escolar.
B) Modificar as preparações do cardápio conforme a preferência das crianças. => GABARITO
C) Estimular os alunos a comerem todos os alimentos.
D) Servir os alimentos na temperatura adequada.
E) Organizar os utensílios e todo o material necessário ao preparo das refeições.
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