
Realização:

ATENÇÃO
CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO 

A QUE VOCÊ CONCORRE

Neste Caderno de Questões, você encontra:
! 20 questões Específicas - de 01 a 20;
! 10 questões de Noções de Português - de 21 a 30;
! 10 questões de Noções de Matemática - de 31 a 40.

Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

Duração da prova: 4 horas.

Saída dos candidatos da sala: após 1 hora do início. 

Liberação do Caderno de Questões: quando faltar 1 hora para o término da 
prova, (Edital, item 5.3). 

Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento 
sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação exclusiva do 
candidato.

 Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida 
também a utilização de equipamentos eletrônicos.

Em seu Cartão de Respostas, assinale apenas uma opção em cada questão. 
Não deixe questão em branco, nem assinale duas opções, para seu Cartão 
não ter questão anulada.  

 Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese 
alguma ele será substituído. Confira seus dados, leia as instruções para seu 
preenchimento e assine no local indicado. A assinatura é obrigatória.

 O gabarito desta prova estará disponível no Colégio Estadual Raul Vidal - 
Av. Feliciano Sodré, 21 - Centro - Niterói - RJ - e no site www.fundec.org.br, 
a partir de 29/julho/2003.

Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato 
deve seguir as orientações constantes no item 8 do Edital.

F30 - Merendeira

Prova para o cargo:
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Específicas:
01) Para a higienização de verduras, é 
necessário:
A) água e sal;
B) detergente;
C) água fervendo;
D) água morna;
E) solução de água sanitária ou cloro.

02) No trato com alunos, a atitude da 
merendeira deve ser de:
A) desprezo;
B) agressividade;
C) igualdade;
D) superioridade;
E) inferioridade.

03) As merendeiras têm as seguintes 
atribuições:
A) seguir os cardápios elaborados por 

nutricionistas e verificar a qualidade dos 
alimentos;

B) ter higiene pessoal e criar novos cardápios;
C) comprar alimentos e recolher lixo;
D) servir o aluno e levar sobras de alimentos 

para as comunidades carentes;
E) consertar equipamentos e pintar o refeitório.

04) Para evitar a contaminação cruzada entre 
alimentos, é indicado:
A) cortar alimentos crus e cozidos  na mesma 

tábua;
B) armazenar presunto cozido e verduras na 

mesma vasilha plástica;
C) cozinhar os alimentos;
D) higienizar as tábuas de corte entre um 

alimento e outro;
E) emborcar as panelas.

05) Para prevenir incêndios, é recomendado:
A) instalar bujões de gás ao lado do fogão;
B) usar álcool para ajudar a acender o fogo;
C) ligar vários aparelhos elétricos na mesma 

tomada;
D) manter os cabelos soltos na cozinha;
E) evitar o uso de álcool ou gasolina próximo ao 

fogo.

06) Os equipamentos de proteção individual 
(EPI) para a merendeira são:
A) calçados fechados e impermeáveis à água;
B) relógio e pulseira;
C) geladeira e freezer;
D) fogão e forno;
E) extintor de incêndio e alarme.

07) Para evitar o aumento de casos de 
dengue, é necessário:
A) deixar vasilhas com água parada;
B) emborcar vasilhas ou outros materiais que 

acumulem água; 
C) deixar latas de lixo abertas;
D) tomar banho todos os dias;
E) tomar vacinas periodicamente.

08) Para se apresentarem em condições 
ideais de uso, as lixeiras devem estar:
A)  emborcadas;
B)  tampadas;
C)  tampadas e forradas com saco plástico;
D)  destampadas;
E)  rachadas.

09) A merendeira deve ter as seguintes 
práticas higiênicas:

A) proteger os cabelos, usar unhas curtas e sem 
esmalte;

B) usar uniforme escuro e relógio;
C) calçar sandálias abertas e usar uniforme 

claro;
D) usar perfume forte e  fumar na cozinha;
E) lavar as mãos após o uso do banheiro e usar 

esmalte de cor clara.

10) Os alimentos não perecíveis devem ser 
armazenados:

A) sobre estrados ou estantes em local úmido;
B) sem identificação de validade e origem;
C) em contato com piso e em caixas de papelão;
D) em áreas arejadas, secas e distantes das 

paredes ou piso;
E) em caixas de madeira. 

11)Produtos de l impeza devem ser 
guardados:

A) dentro do forno;
B) separados dos alimentos;
C) sobre a pia;
D) próximos aos alimentos;
E) na geladeira.
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12) Para proteger o meio ambiente, é 
importante:
A) jogar lixo nos rios;
B) arrancar árvores;
C) evitar o desperdício da água;
D) queimar florestas;
E) jogar fezes e urina nos poços de água.

13)O produto indicado para se usar sobre o 
ferimento, no caso de queimadura pelo calor, 
antes do atendimento hospitalar, é:
A) álcool;
B) água limpa;
C) vinagre;
D) manteiga;
E) água sanitária.

14) Para serem descongelados, os alimentos 
devem ser colocados em:
A) bancada, sem controle de temperatura;
B) geladeira;
C) freezer;
D) água corrente, fora da embalagem;
E) solução clorada.

15) Os fatores que favorecem a presença de 
insetos e roedores na cozinha são:
A) alimentos cobertos e caixa de papelão;
B) água potável e lixo tampado;
C) ausência de gatos e cachorros;
D) limpeza e  organização;
E) r e s t o s  d e  a l i m e n t o s  e  a m b i e n t e  

desorganizado.

16) A escola é um espaço-cidadão para se 
criar uma relação de :
A) isolamento;
B) inveja;
C) egoísmo;
D) amizade;
E) individualismo.

17) O exercício da cidadania no ambiente de 
trabalho é considerado uma atitude de:
A) interesse;
B) desatenção;
C) responsabilidade;
D) despreparo;
E) desmotivação.

18) As carnes estragadas apresentam as 
seguintes características:
A) cor pálida ou esverdeada e aspecto 

pegajoso;
B) aspecto gelatinoso e sabor próprio;
C) cor vermelho vivo e aroma adequado;
D) sabor próprio e cor vermelho vivo;
E) consistência mole e aroma adequado.

19) Para garantir a qualidade dos alimentos 
perecíveis, eles devem ser armazenados:
A) no forno;
B) sobre o fogão;
C) dentro do armário;
D) na bancada;
E) em geladeira.

20) A forma correta de provar alimentos que 
estão sendo preparados é:
A) mergulhar o dedo na comida;
B) com o auxílio de uma colher colocar um 

pouco do alimento no dorso da mão;
C) provar o alimento com a mesma colher que  

está usando para prepará-lo;
D) colocar um pouco do alimento em um prato, 

separar uma colher e levar ao supervisor 
para provar;

E) lamber o canto da panela.
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Noções de Português:
Leia o texto abaixo com atenção e responda 

às questões a seguir

Texto: O velho, o menino e a mulinha

O velho chamou o filho e disse:
- Vá ao pasto, pegue a bestinha de pêlo 

claro e crinas amarelas e apronte-se para 
irmos à cidade, que quero vendê-la.

O menino foi e trouxe a mula. Passou nela a 
raspadeira, escovou-a e partiram os dois a pé, 
puxando-a pelo cabresto. Queriam que ela 
chegasse descansada para melhor 
impressionar os compradores.

De repente,
- Esta é boa! - exclamou um viajante ao 

avistá-los. O animal vazio e o pobre velho a 
pé! Que absurdo! Será promessa, penitência 
ou caduquice?...

E lá se foi, a rir.
O velho achou que o viajante tinha razão e 

ordenou ao menino:
- Puxa a mula, meu filho. Eu vou montado e 

assim tapo a boca do mundo.
Tapar a boca do mundo, que bobagem! O 

velho compreendeu isso logo adiante, ao 
passar por um bando de lavadeiras ocupadas 
em bater roupa num córrego.

- Que graça! - exclamaram elas. O 
marmanjão montado com todo o sossego e o 
pobre menino a pé... Há cada pai malvado por 
este mundo de Cristo... Credo!...

O velho danou e, sem dizer palavra, fez 
sinal ao filho para que subisse à garupa.

- Quero só ver o que dizem agora...
Viu logo. O Izé Biriba, entregador de 

telegramas do correio, cruzou com eles e 
exclamou:

- Que idiotas! Querem vender o animal e 
montam os dois de uma vez... Assim, meu 
velho, o que chega à cidade não é mais a 
mulinha; é a sombra da mulinha...

- Ele tem razão, meu filho, precisamos não 
judiar do animal. Eu apeio e você, que é 
levezinho, vai montado.

Assim fizeram, e caminharam em paz um 
quilômetro, até o encontro de um sujeito que 
tirou o chapéu e saudou o pequeno 
respeitosamente.

- Bom dia, príncipe!
- Por que príncipe? - indagou o menino.
- É boa! Porque só príncipes andam assim, 

com um criado puxando a rédea...
- Criado, eu? - gritou irritado o velho. Que 

desaforo! Desce, desce, meu filho, e 

carreguemos o burro nas costas. Talvez isso 
contente o mundo...

Nem assim. Um grupo de rapazes, vendo a 
estranha cavalgadura, começou a vaiá-los:

- Hu! Hu! Olha a trempe de três burros, dois 
de dois pés e um de quatro! Resta saber qual 
dos três é o mais burro.

- Sou eu! - respondeu o velho, arriando a 
carga. Sou eu, porque venho há uma hora 
fazendo o que não quero mas o que quer o 
mundo. Daqui em diante, porém, farei o que 
me manda a minha vontade, pouco me 
importando que o mundo concorde ou não. Já 
vi que morre doido quem procura contentar 
toda gente...

(LOBATO, Monteiro. Fábulas. Obra infantil 
completa. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1982, p. 416 - 417. Com adaptações.)

21) O velho e o menino, donos da mula, com 
os cuidados que tiveram com o animal, antes 
de sair de casa para vendê-lo, mostraram 
que:
A) tinham pouco experiência na prática de 

negociar animais;
B) tinham muito cuidado com o animal, para que 

não se machucasse durante a viagem;
C) eram desonestos nos negócios, pois 

“enfeitaram o pavão” antes de vendê-lo;
D) conheciam as manhas para se fazer um bom 

negócio;
E) para fazer um bom negócio é preciso ser 

esperto, passar o outro para trás.

22) O viajante, primeiro personagem a 
encontrar o velho, o menino e a mulinha, com 
as palavras que disse e a maneira como as 
pronunciou, teve a intenção de:
A) zombar do velho, achando que ele era pão-

duro por não montar na mula;
B) falar mal do menino, por obrigar que o pai, já 

idoso, fosse a pé, impedindo que ele 
montasse na mula;

C) condenar o pai e o filho, por quererem vender 
o animal;

D) pichar quem faz promessa ou penitência, 
viajando a pé sem necessidade;

E) mostrar que não fazia sentido os dois irem a 
pé, sacrificando principalmente o velho, e o 
animal ir vazio.
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23) É comum o contador de uma história 
interromper o que está contando para fazer 
algum comentário a respeito de algum fato ou 
de algum personagem. Dos trechos abaixo 
retirados do texto, não há dúvida de que se 
trata de um comentário o trecho:
A) “Tapar a boca do mundo, que bobagem!” 

(linha 20)
B) “Um grupo de rapazes, vendo a estranha 

cavalgadura, começou a vaiá-los:” (linhas 53-
54)

C) “Assim fizeram, e caminharam em paz um 
quilômetro...” (linhas 41-42)

D) “O Izé Biriba, entregador de telegramas do 
correio, cruzou com eles e exclamou:” (linhas 
31-33)

E) “O menino foi e trouxe a mula.” (linha 5)

24) A fala “- Quero só ver o que dizem agora...” 
(linha 30), de acordo com o texto, foi dita:
A) pelo viajante;
B) pelo menino;
C) pelo velho;
D) pelo entregador de telegramas do correio;
E) pelas lavadeiras.

25) Quando Izé Biriba diz “Assim, meu velho, 
o que chega à cidade não é mais a mulinha; é 
a sombra da mulinha...” (linhas 35-37), na 
verdade ele está:
A) tentando convencer o velho a desistir da 

venda da pobre mulinha;
B) mostrando ao velho que não iria conseguir 

fazer uma boa venda;
C) achando que, com aquele sacrifício, a 

mulinha ia morrer;
D) obrigando o velho a sair de cima da mulinha;
E) debochando da mulinha, arriada por causa do 

peso que carregava.

26) Na fala “Olha a trempe de três burros, dois 
de dois pés e um de quatro! Resta saber qual 
dos três é o mais burro” (linhas 55-57), os 
rapazes debocharam do velho e do menino, 
chamando-os de burros. Na verdade, os 
rapazes queriam:
A) comparar o que eles faziam com o que faz um 

animal de carga em trabalho pesado;
B) distraí-los, para que suportassem melhor o 

peso do animal que carregavam;
C) dizer que eles poderiam encontrar uma forma 

mais esperta de chamar a atenção, sem ter 
que carregar animal nas costas;

D) que o velho e o menino percebessem que os 
animais é que transportam cargas, e não os 
homens;

E) mostrar que eles estavam agindo como 
idiotas, por estarem carregando o animal, em 
vez de irem montados.

27) As fábulas são histórias ricas em 
imaginação, com animais que falam e 
homens que fazem coisas fora do comum. 
Nas fábulas sempre se procura ensinar 
alguma lição de vida. A lição que podemos 
tirar desta fábula é:
A) só se deve exigir de uma pessoa aquilo que 

ela é capaz de dar;
B) quem quer ser o que não pode acaba se 

dando mal;
C) nos momentos de perigo é que se conhece o 

homem corajoso;
D) quem a todos quer agradar acaba 

prejudicando a si próprio;
E) mais vale um pássaro na mão do que dois 

voando.

28) Para falar como o velhinho, quando ele diz 
“pouco me importando que o mundo 
concorde ou não” (linhas 62-63), é preciso 
usar corretamente os pronomes pessoais. 
Nos itens abaixo se verifica um erro no 
emprego do pronome sublinhado na fala:
A) Eu sei que estou agindo como burro, mas já 

me arrependi, porque não consigo contentar 
o mundo. 

B) Rapazes - disse o velhinho - não se espantem 
com a cena que estão vendo.

C) Quando fomos comprar a mulinha, não se 
demos o trabalho de ver se estava ferrada.

D) Meu filho, você sabe que para eu vender a 
mulhinha é preciso que ela esteja bem 
tratada.

E) Ficou claro para mim que é impossível 
agradar todo o mundo.

29) Na frase “Ele tem razão, meu filho, 
precisamos não judiar do animal” (linhas 38-
39), se quisermos trocar a palavra judiar por 
um sinônimo, temos de trocá-la pela palavra:
A) zombar;
B) maltratar;
C) pichar;
D) desrespeitar;
E) enganar.
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30) A frase “Um grupo de rapazes, vendo a 
estranha cavalgadura, começou a vaiá-los” 
(linhas 53-54) está com a concordância 
correta. Das frases abaixo, a única com a 
concordância correta é:
A) O pessoal, quase sempre, gosta de falar mal 

dos outros.
B) É sempre bem tratado os animais de 

estimação.
C) O velho queria 100 real pela mulinha.
D) Chegou na cidade os vendedores de animais.
E) Dizia as más línguas que o velhinho judiava 

da mulinha.



31) Uma nutricionista mora em Maricá e vai 
trabalhar em Niterói. A distância entre as duas 
cidades é de 45km. Ela já percorreu a quinta 
parte da distância. Para chegar ao trabalho 
ainda faltam:
A) 9 km;
B) 15 km;
C) 27 km;
D) 36 km;
E) 46 km.

32) Uma merendeira recebeu como tarefa 
limpar as 23 mesas de um refeitório. Cada 
mesa é retangular e mede 1,20m por 0,80m. 
Ao final do serviço, a funcionária terá 
limpado:
A) 0,96 m²;
B) 18,40 m²;
C) 22,08 m²;
D) 38,40 m²;
E) 96 m².

33) Uma escola gastou 3800m³ de água no 
mês de junho. O preço médio do metro cúbico 
de água é de R$ 1,60. O valor da conta de água 
da escola foi de:
A) R$ 6.080,00;
B) R$ 7.000,00;
C) R$ 12.160,00;
D) R$ 13.180,00;
E) R$ 16.600,00.

34) Uma creche municipal possui quatro 
caixas d'água, tendo cada uma a capacidade 
de 1.250 litros. A creche tem a sua disposição, 
para consumo diário, a quantidade de litros 
correspondente a:
A) 3.000;
B) 3.800;
C) 4.000;
D) 4.800;
E) 5.000.

35) A escola de Marcinha tem 280 alunos 
matriculados. No lanche são servidos leite e 
sanduíche. Cada lata de leite em pó tem 500g. 
Para cada copo de leite, dona Rosa, a 
merendeira, gasta 25g. Se cada aluno tomar 
um copo de leite no lanche, o número de latas 
de leite consumido, por dia, será de:
A) 11,2;
B) 14;
C) 20;
D) 25;
E) 28.

36) Dia 19 de julho é aniversário da escola em 
que dona Emília trabalha e o almoço dos 
alunos e funcionários será caprichado: 
Frango aos três queijos. Veja a lista de 
ingredientes:

- 4 litros de leite
- 200g de maisena
- Duas latas de creme de leite
- 1 kg de queijo minas
- Dois copos de requeijão
- 200g de queijo parmesão
- 4 kg de peito de frango
- Três cebolas
- Quatro tomates

A receita acima tem rendimento para 20 
pessoas. Considerando que o almoço será 
servido para 200 pessoas, a lista de compras 
será:
A) 8 litros de leite, 400g de maisena, 4 latas de 

creme de leite, 2 kg de queijo minas, 4 copos 
de requeijão, 400g de queijo parmesão, 8 kg 
de peito de frango, 6 cebolas e 8 tomates;

B) 40 litros de leite, 2kg de maisena, 20 latas de 
creme de leite, 10 kg de queijo minas, 20 
copos de requeijão, 2kg de queijo parmesão, 
40 kg de peito de frango, 30 cebolas e 40 
tomates;

C) 20 litros de leite, 1kg de maisena, 10 latas de 
creme de leite, 5 kg de queijo minas, 10 
copos de requeijão, 1kg de queijo parmesão, 
20 kg de peito de frango, 15 cebolas e 20 
tomates;

D) 40 litros de leite, 1kg de maisena, 10 latas de 
creme de leite, 5 kg de queijo minas, 10 
copos de requeijão, 2kg de queijo parmesão, 
20 kg de peito de frango, 10 cebolas e 20 
tomates;

E) 80 litros de leite, 4kg de maisena, 40 latas de 
creme de leite, 20 kg de queijo minas, 40 
copos de requeijão, 4kg de queijo parmesão, 
40 kg de peito de frango, 60 cebolas e 80 
tomates.

37) Na festa da cidade de Niterói, no show 
realizado na praça em frente à Estação das 
barcas, estiveram presentes 1.340 alunos das 
escolas municipais, 786 alunos das escolas 
estaduais e 377 funcionários municipais. O 
número total de participantes presentes no 
evento foi de:
A) 1.593;
B) 2.503;
C) 2.602;
D) 2.693;
E) 3.394.
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Noções de Matemática



38) Jorge tem uma cantina na Escola. Ele 
vende por dia 24 engradados, cada um com 
uma dúzia de refrigerantes. Em 30 dias, Jorge 
vende o seguinte número de refrigerantes:
A) 288;
B) 576;
C) 720;
D) 4.320;
E) 8.640.

39) A Fundação Municipal de Educação 
organizou uma visita à Bienal do Livro. Foram 
levados 38 alunos em cada um dos 12 ônibus 
e 16 alunos em cada um dos 7 microônibus 
alugados. A presença total de alunos no 
evento foi de:
A) 112;
B) 456;
C) 568;
D) 648;
E) 748.

40) Um profissional da limpeza levou 7h e 
30min para limpar todas as vidraças de um 
galpão. O tempo gasto, em minutos, foi de:
A) 240;
B) 420;
C) 430;
D) 450;
E) 480.
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