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PROVA - SERVENTE/MERENDEIRA

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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30/11/2020 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 01/12 e 02/12/2020 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 03/12/2020 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
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Língua Portuguesa

Questão 01
Marque a resposta em que todas as palavras estão no grau aumentativo do substantivo:
A) boqueirão, homenzarrão, criançona
B) fogão, caminhão, pelotão
C) sabão, batalhão, portão
D) grande, alto, enorme

Leia os versos abaixo e responda as questões 2, 3 e 4:

“Palavra fora da boca,
É pedra fora da mão,
Tu tens me dito palavras
De cortar-me o coração.”

Disponível em: https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/quadrinhas_populares.htm

Questão 02
As palavras “boca”, “pedra”, “palavra” e “coração” têm a função de:
A) modificar alguma coisa
B) qualificar alguma coisa
C) dar nome a alguma coisa
D) numerar alguma coisa

Questão 03
Marque a alternativa em que a palavra indica “ação”:
A) o coração
B) cortar-me 
C) da mão 
D) da boca 

Questão 04
A quadrinha apresenta uma linguagem:
A) confusa
B) errada
C) científica
D) poética

Questão 05
Escolha a afirmativa em que todas as palavras estão no plural:
A) quaisquer, números, quantidades
B) mas, satanás, atrás
C) aliás, gás, após
D) quis, mais, pois

Questão 06
Marque a opção em que as palavras têm acento tônico na antepenúltima sílaba:
A) mão, pó, café
B) musical, liberal, total
C) matemática, lâmpada, tarântula
D) moeda, saúde, túnel



Questão 07
Complete as frases abaixo usando “auto” ou “alto”, e assinale a resposta certa:

Ela gosta de andar de salto _____.
Ele gosta de ouvir som no volume mais _____. 
____ lá! Pense melhor, por favor.
Sou _____ demais.

A) auto, auto, auto, auto
B) alto, alto, alto, alto
C) alto, auto, alto, auto
D) auto, alto, auto, alto

Questão 08
Assinale a resposta que apresenta todas as palavras escritas de modo correto:
A) cozinha, mocinha, voçê 
B) cosinha, maçinha, você
C) massinha, voçê, moçinha
D) cozinha, mocinha, você

Questão 09
Marque a alternativa em que as palavras dão ideia de “modo”, “maneira”, “jeito de fazer”:
A) mente, semente, demente
B) experimente, aumente, comente
C) francamente, habitualmente, loucamente
D) dormente, amamente, alimente

Questão 10
Escolha a frase que está de acordo com as regras da Língua Portuguesa: 
A) Assaram três peixe na folha da bananeira.
B) Comprei três anzol quase de graça.
C) É três horas da tarde.
D) O carro custa três mil vezes mais.

Matemática

Questão 11
Joãozinho participou de um campeonato de judô na categoria juvenil, pesando 43,350 kg. Seis meses
depois, estava 2,750 kg mais pesado.
Quanto ele estava pesando nesse período?
a) 14,250 kg
b) 40,850 kg
c) 46,100 kg
d) 76,450 kg

Questão 12
O ano de 2020 é um ano bissexto, então quantos dias possui?
a) 365 dias
b) 364 dias
c) 363 dias
d) 366 dias

Questão 13
Um dia  tem 24  horas,  1  hora  tem 60  minutos  e  1  minuto  tem 60  segundos.  Que fração  da  hora
corresponde a 20 minutos.
a) 7/4
b) 60/35
c) 1/3



d) 35/24

Questão 14
Um garoto completou 2.960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é composto por:
a) 2 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades
b) 2 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas
c) 2 unidade de milhar, 60 unidades
d) 2 unidade de milhar, 90 unidades

Questão 15
A professora de João pediu para ele decompor o número e ele fez da seguinte forma:

4 x 100 + 3 x 10 + 5 x 1.

Qual foi o número pedido?
a) 4.035
b) 4.305
c) 5.034
d) 5.304

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
O Brasil passa por uma crise na área da saúde, em 2020, que afeta praticamente todos os setores, essa
crise foi provocada pela doença transmitida por:
a) Covid-19
b) Gripe suína
c) Gripe asiática
d) Resfriado.

Questão 17
Um dos principais sintomas relatados pelas pessoas com COVID-19 são:
a) Manchas vermelhas pelo corpo.
b) Feridas na cabeça.
c) Dores nas pernas
d) Dor de cabeça, tosse, e falta de ar.

Questão 18
Uma característica marcante no município de Bombinhas é:
a) Praias e vegetação.
b) Morros e alpes.
c) Seca intensa.
d) Períodos muitos logos sem chuva.

Questão 19
O município de Bombinhas possui quantos vereadores?
a) 15
b) 9
c) 20
d) 35

Questão 20
Qual o nome do primeiro Prefeito da cidade de Bombinhas?
a) Manoel Marcílio dos Santos.
b) Júlio de Castilho.
c) Paulinho.
d) Ana Paula da Silva.



Conhecimentos Específicos

Questão 21
A higiene e limpeza representa uma grande aliada ao combate de bactérias e vírus, fato que pode ser 
consubstanciado na necessidade periódica de lavação de mãos. Neste escopo, pode-se afirmar que:
a) os utensílios utilizados para a refeição da merenda escolar não precisam ser lavados de imediato, 
podendo ficar depositados nas mesas por longas horas.
b) os utensílios, como pratos, talheres, copos, canecas, utilizados na merenda escolar devem ser 
lavados e higienizados imediatamente após a utilização, não podendo ficar depositados sujos nas 
mesas.
c) a limpeza da cozinha e dos utensílios utilizados na preparação da merenda, deve se dar apenas a 
cada 48 horas;
d) a higiene e limpeza do ambiente onde são preparados e servidos os alimentos, deve se dar uma única
vez ao mês.

Questão 22
Em toda a esfera pública, deve haver controle e organização de materiais. Assim, pode-se afirmar que:
a) os produtos de higiene e limpeza não precisam de controle ou organização, pois devem ser utilizados 
de qualquer maneira, não importando sua perfeita organização
b) os produtos de higiene e limpeza devem ser organizados juntamente com os gêneros alimentícios.
c) os produtos de higiene e limpeza devem ser acondicionados de forma correta, devendo ser separados
dos gêneros alimentícios
d) todas as alternativas estão corretas 

Questão 23
É sabido que o planeta Terra chegou a sobrecarga de seus produtos naturais, neste prisma, o ser 
humano está buscando meios de prover a própria subsistência num planeta em perigo. Um dos meios 
difundidos é a separação de lixo. Assim, dentro da Unidade Escolar existem coletores separados para o 
lixo. O servidor então deve:
a) separar o lixo orgânico do reciclável de acordo com as características;
b) não separar o lixo para evitar proliferação de vetores;
c) não separar o lixo reciclável do orgânico e colocar todos na horta escolar 
d) não separar material orgânico pois não poderá ser utilizado na horta.

Questão 24
Ao manipular alimentos é necessário que se proceda com a higiene exigida, visando preparar um 
alimento saudável e seguro na merenda escolar. Dessa forma, os cuidados devem ser realizados:
a) somente na etapa do pré-preparo e preparo
b) somente no pós-preparo
c) Nas etapas do pré-preparo, preparo, pós-preparo e também na higiene pessoal do manipulador
d) Somente na higiene pessoal do manipulador.

Questão 25
Procurando evitar acidentes indesejáveis a merendeira deve trabalhar sob a forma de prevenção dos 
mesmos, impedindo que ocorram acidentes, para isso é importante que a cozinha esteja sempre 
arrumada, assim como:
a) os utensílios guardados em seus devidos lugares;
b) os utensílios podem ficar desarrumados, auxiliando que tropece e se machuque
c) a arrumação dos utensílios não são de responsabilidade da merendeira 
d) todas as alternativas estão corretas
Questão 26
Em conformidade com a Lei Complementar nº 180/2013 são atribuições do cargo de merendeira:
a) não preparar a merenda escolar de acordo com cardápio estabelecido pela nutricionista;
b) Desobedecer às normas de saúde, segurança e higiene estabelecidas pelos órgãos competentes;
c) conduzir os veículos com segurança, respeitando as leis de trânsito
d) servir a merenda para os alunos, em recipientes apropriados e individualizados, nos horários 
estabelecidos pela Unidade Escolar



Questão 27
De acordo com a Lei Complementar 07/2002, estatuto do servidor público, sobre a validade do concurso 
público temos:
a) O concurso público terá validade de até 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado  por igual período 
várias vezes;
b) O concurso público terá validade de até 8 (oito) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período.
c) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período.
d) O concurso público terá validade de até 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por
igual período.

Questão 28
A lei Complementar nº 98/2002 traz a formação exigida para o cargo de servente merendeira, assinale a 
alternativa correta:
a) ensino superior completo
b) ensino médio completo
c) pós graduação 
d) ensino fundamental nos anos iniciais

Questão 29
A organização e controle de produtos de higiene e limpeza é fundamental nas instituições escolares, 
assim podemos afirmar que a organização diz respeito a:
a) como são selecionados e guardados os referidos produtos;
b) não é de competência da merendeira a organização;
c) quanto mais desorganizado melhor para manipulação
d) Todas as alternativas estão corretas

Questão 30
Compete a merendeira nos termos da legislação municipal:
a) efetuar diariamente a limpeza e manter em ordem a cozinha e o refeitório da Unidade Escolar
b)  utilizar o laboratório como ferramenta de apoio pedagógico no processo de aprendizagem
c) fazer a distribuição dos livros didáticos enviados pelo governo federal, aos alunos da rede pública 
municipal de ensino;
d) propor a aquisição dos livros solicitados pelos professores.


