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CARGO:  MERENDEIRA 
 
 

INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deve verificar se o caderno de prova que recebeu está completo e se as questões estão legíveis, somente quando o fiscal autorizar. 
Caso o mesmo esteja incompleto ou ilegível, deverá solicitar imediatamente outro ao fiscal. Não serão aceitas reclamações posteriores. Leia as 
instruções abaixo e após preencha seus dados ao final desta página. 
 
DO MATERIAL PERMITIDO: Para realização das provas, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta e 
documento de Identidade. Os demais pertences serão colocados em local indicado pelo fiscal. Aparelhos eletro-eletrônicos, tais como telefones 
celulares e outros deverão permanecer desligados, sob pena de eliminação do candidato. 
 
DAS PROVAS: A interpretação das questões faz parte do Concurso Público, portanto não serão permitidos questionamentos aos fiscais sobre o 
conteúdo das mesmas. No caso de encontrar algum erro em alguma questão, o candidato deve apenas informar ao fiscal para que seja feito o 
devido registro. A duração máxima da prova será de 03 horas. 
 
DA GRADE DE RESPOSTA: Não deverá ser feita nenhuma marca fora dos campos reservados às respostas. A grade de respostas não será 
substituída em caso de marcação errada ou rasura, salvo defeito de impressão. A grade de resposta deverá ser marcada conforme o modelo 
abaixo. 
 

                              Exemplo:    A        B       C       D       E 
 
DA SAÍDA DA SALA: Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita, juntamente com o fiscal, além de rubricar o lacre dos envelopes 
dos cadernos de prova e das grades de resposta e assinar a Ata de aplicação das Provas Escritas. 

 
PONTUAÇÃO: 

 

Disciplina N° questões N° Pts/ questão N° Pontos 

Língua Portuguesa 08 3,00 24,00 

Conhecimentos Gerais 06 2,00 12,00 

Legislação e Conhecimentos Específicos 16 4,00 64,00 

Total 30 - 100,00 
 
 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
Nome: ________________________________________________________________________________________ 

 
Documento de identidade: _____________________  Assinatura: ________________________________________ 



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

EDITAL Nº 051/2022 

 
CARGO: MERENDEIRA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto. 
 
1. Feche os olhos, sem forçá-los. Respire profundamente 
2. por quatro segundos. Tenha certeza de que você não  
3. está fazendo uma contagem rápida demais. Após a  
4. respiração, segure o ar dentro dos pulmões por sete  
5. segundos e solte o ar com calma por oito segundos.  
6. Enquanto pratica a respiração, não se concentre em  
7. mais nada. No máximo permita-se admirar o som  
8. ambiente, desde que este seja agradável. Evite dar  
9. muita atenção a qualquer tipo de pensamento. Se,  
10. mesmo após várias tentativas, houver dificuldade em  
11. adormecer, busque a posição mais confortável, limpe a  
12. mente e continue o processo até começar a sentir  
13. sono. Importante: evite qualquer bebida energética  
14. antes de colocar em ação este truque mental para  
15. sentir sono. 

Fonte: Livro 15 Incríveis Truques Mentais. Autor:  
Danilo Gomes. Edição do Kindle, 2019. 

 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
 

01 – O truque mental apresentado no texto serve para... 
a) ler rápido 
b) sentir sono 
c) reduzir gastos públicos 
d) eliminar compulsão alimentar 
e) trabalhar em pé por mais tempo 

 
 
02 – Considerando o que diz o texto, um dos aspectos 
mais importantes na preparação para o sono é: 

a) a respiração 
b) a vestimenta 
c) o material da cama 
d) a temperatura do local 
e) o tipo de coberta usado 

 
 
03 – Qual a alternativa que traz um ADJETIVO? 

a) a  
b) os  
c) não 
d) dar 
e) lindo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 – O substantivo BEBIDA (l. 13) quanto a seu gênero,  
qual a alternativa correta?  

a) plural 
b) singular 
c) feminino  
d) masculino  
e) comum de dois gêneros  

 
 
05 – Qual alternativa a seguir traz uma palavra trissílaba?  

a) belo  
b) livro 
c) amor 
d) trabalho 
e) incorreta 

 
06 – Qual a alternativa que apresenta divisão silábica 
INCORRETA? 

a) al-to 
b) fron-te-ira 
c) des-ta-que 
d) ex-plo-ra-ção 
e) lan-ça-men-tos 

 
07 – Na frase “O texto que você escreveu é lindo”. Qual é 
a classe gramatical da palavra ESCREVEU? 

a) substantivo 
b) pronome  
c) advérbio 
d) verbo 
e) artigo 

 
08 – Quanto à flexão de número e quanto ao gênero, o 
substantivo EMPRESAS é classificado, respectivamente, 
como: 

a) plural – singular 
b) singular – plural 
c) feminino – plural 
d) plural – feminino 
e) feminino – singular 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
09 – Em relação aos aspectos gerais do Brasil, podemos 
afirmar: 
I - O país é o maior da América do Sul em extensão 
territorial; 
II - O português é a língua oficial, do Brasil. 
III - A atual capital do Brasil é Brasília localizada na região 
norte do país. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 – Os direitos humanos são direitos inerentes a todos 
os seres humanos, independentemente da sua raça, 
sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer 
outra condição. Os direitos humanos NÃO incluem: 

a) o direito à vida 
b) o direito à educação 
c) o direito à liberdade e ao trabalho 
d) o direito de respeitar os direitos dos outros. 
e) o direito de liberdade de opinião e expressão 

 
11 – Entre os deveres de um cidadão NÃO consta: 

a) Cumprir as leis. 
b) Desobedecer as autoridades. 
c) Proteger e cuidar da natureza. 
d) Educar e proteger nossos semelhantes. 
e) Proteger o patrimônio público e social do País. 

 
12 – Qual a alternativa INCORRETA, em relação as datas 
da História do Brasil? 

a) Descobrimento do Brasil – 1500 
b) Em 1530, Martim Afonso de Sousa veio para 

colonizar o Brasil. 
c) A Corte Real veio morar no Brasil - 1810 
d) Proclamação da Independência  - 1822 
e) Proclamação da República Brasileira – 1889. 

 
13 – Entre as atitudes que contribuem no cuidado do 
meio ambiente constam: 
I - Preservar a natureza ao seu redor 
II - Separar o que é reciclável do lixo orgânico. 
III - Praticar o consumo consciente de água e energia. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
14 – Dia 5 de junho ocorreu o desaparecimento, de duas 
pessoas no Vale do Javari, no Amazonas. Analise os 
itens sobre este caso: 
I - Dom Phillips é um jornalista inglês. 
II - Dom Phillips reside na Inglaterra e vem com 
frequência fazer este trabalho, no Amazonas. 
III - Bruno é experiente e conhecedor da região, pois foi 
Coordenador Regional da Funai, por alguns anos. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 

 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
15 –  Segundo o  Art. 3º da Constituição Federal - NÃO 
constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 

a) construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
b) garantir o desenvolvimento nacional;  
c) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais;  
d) promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

e) dar prioridade para aqueles que comprovam que 
votaram nos governantes. 

16 – De acordo com o Art. 2º da Lei Orgânica do 
Município do Município de São José do Inhacorá - São 
poderes do Município, independentes e harmônicos entre si: 

a) Legislativo e Administrativo. 
b) Executivo e Administrativo. 
c) Legislativo e Educativo. 
d) Legislativo e Vereança. 
e) Executivo e Vereança 

 
17 – Segundo o § 1º  do Art. 7º do Regime Jurídico do 
Município de São José do Inhacorá – NÃO fazem parte 
dos requisitos básicos para investidura em cargo público: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou 
estrangeiro, na forma da lei; 

b) ter idade mínima de dezoito anos; 
c) estar quite com as obrigações militares e 

eleitorais; 
d) gozar de boa saúde física e mental para o 

exercício do cargo público; 
e) ter sido afastado dos direitos políticos. 

 
18 – De acordo com o item 2.1 da Resolução nº 216, de 
15 de setembro de 2004 - Alimentos preparados: são 
alimentos manipulados e preparados em serviços de 
alimentação, expostos à venda embalados ou não, 
subdividindo-se nas seguintes categorias: 
I - Alimentos cozidos, mantidos quentes e expostos ao 
consumo; 
II - Alimentos cozidos, mantidos refrigerados, congelados 
ou à temperatura ambiente, que necessitam ou não de 
aquecimento antes do consumo; 
III - Alimentos crus, mantidos refrigerados ou à 
temperatura ambiente, expostos ao consumo. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
19 – Conforme o item 2.9 da Resolução nº 216, de 15 de 
setembro de 2004 – A manipulação de alimentos: 
operações efetuadas sobre a matéria-prima para 
obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado, 
NÃO envolve: 

a) as etapas de preparação; 
b) embalagem, armazenamento; 
c) aquisição do alimento; 
d) transporte, distribuição; 
e) exposição à venda. 

 
20 – De acordo com o item 4.11.4 da Resolução nº 216, 
de 15 de setembro de 2004 - Os serviços de alimentação 
devem implementar Procedimentos Operacionais 
Padronizados relacionados aos seguintes itens, 
EXCETO: 

a) Muita atenção em relação aos seus horários; 
b) Higienização de instalações, equipamentos e 

móveis; 
c) Controle integrado de vetores e pragas urbanas; 
d) Higiene e saúde dos manipuladores; 
e) Higienização do reservatório 

 
 
 
 



21 – A Norma Regulamentadora nº 6 (NR-06) é norma 
especial, posto que regulamenta a execução do trabalho 
com uso de Equipamentos de Proteção: 

a) Social (EPS) 
b) Local (EPL) 
c) Individual (EPI) 
d) Coletivo (EPC) 
e) Em Geral (EPEG) 

 
 
22 – Segundo o item 6.7.1  da Norma Regulamentadora 
nº 6 – NR6 -NÃO Cabe ao empregado quanto ao EPI:  

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que 
se destina;  

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;  
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que 

o torne impróprio para uso;   
d) cumprir as determinações do empregador sobre o 

uso adequado; 
e) substituir imediatamente, quando danificado ou 

extraviado. 
 
 
23 – Entre os exemplos de EPIs estão incluídos: 
I - máscaras de solda e protetores auditivos; 
II - óculos, lentes de contato e protetores faciais; 
III - respiradores purificadores e respiradores de adução. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
24 –  Conforme  Guia alimentar para a população 
brasileira. – Entre os passos para uma alimentação 
adequada e saudável NÃO consta: 

a) Fazer de alimentos in natura ou minimamente 
processados a base da alimentação 

b) Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em grandes 
quantidades ao cozinhar os alimentos. 

c) Limitar o consumo de alimentos processados 
d) Comer com regularidade e atenção, em 

ambientes apropriados. 
e) Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o 

espaço que ela merece 
 

 

25 – A Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN) tem como propósito a melhoria das condições de 
alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, 
mediante: 
I -  a promoção de práticas alimentares adequadas e 
saudáveis; 
II -a vigilância alimentar e nutricional; 
III - a prevenção e o cuidado integral dos agravos 
relacionados à alimentação e nutrição. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
 

26–  As diretrizes que integram a PNAN indicam as linhas 
de ações para o alcance do seu propósito de promover a 

saúde da população. Sendo consolidadas em:  

I - Organização da Atenção Nutricional;  
II - Vigilância Alimentar e Nutricional; 
III -  Qualificação da Força de Trabalho;  
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
27 –A PNAN e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
– SNVS se convergem na finalidade de promover e 
proteger a saúde da população na perspectiva do direito 
humano: 
I - à alimentação por meio da normatização; 
II - aodescontrole sanitário da produção; 
III – à comercialização e distribuição de alimentos. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
28 – Segundo a Revista Temática - Higiene Alimentar - 
As soluções propostas para eliminar as lacunas de 
competência podem ser, EXCETO: 

a) os treinamentos; 
b) a reformulação dos processos;  
c) recrutamento de pessoal treinado; 
d) a falta de condições de todos os recursos; 
e) redução da rotatividade e modificação dos 

procedimentos de trabalho. 
 
29 – De acordo a Revista Temática - Higiene Alimentar - 
É na infância que se fixam atitudes e práticas alimentares 
que deverão persistir por toda idade adulta, assim: 
I - Uma intervenção alimentar deve estar aliada à prática 
de planos alimentares saudáveis; 
II –Está cada vez mais presente em escolaso princípio de 
uma alimentação que promove saúde; 
III - A alimentação escolar deve oferecer nutrientes 
necessários para melhorar os índices de aprendizagem. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
30 – Analise a questão e assinale a INCORRETA: 
Segundo a Revista Temática - Higiene Alimentar - As 
principais causas do fracasso nos empreendimentos 
sobre o assunto são:  

a) Gestão deficiente do negócio; 
b) Cuidados com o planejamento;  
c) Insuficiência de políticas de apoio;  
d) Flutuações na conjuntura econômica; 
e) Problemas pessoais dos proprietários. 

 


