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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  ou  assinalado  com  um  “X”.  A  marcação  da
resposta deve ser feita com caneta esferográfica azul 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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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões:

A Cidade Cinzenta

Era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta. Todos os dias ele usava um
terno cinza e fazia as mesmas coisas: ia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Nunca alguém
havia visto esse homem dar um sorriso. Todas as pessoas que ali moravam eram assim, como aquele
homem cinzento. A cidade onde viviam estava sempre nublada. Enormes nuvens cinza ficavam no céu,
mostrando constantes ameaças de chuva, embora só chovesse às vezes.

Um dia, a caminho do trabalho, o homem cinzento encontrou um lápis de cor laranja no chão. Quando o
viu, parou e ficou olhando fixamente para aquele objeto, até que finalmente decidiu pegá-lo. Com o lápis
de cor laranja, desenhou um enorme sorriso em seu rosto e se sentiu diferente, muito melhor do que se
sentia antes. Colocou então o lápis em seu bolso e continuou seu caminho.

Enquanto caminhava com o sorriso desenhado em seu rosto, as pessoas que o olhavam acabam se
assombrando e, pouco a pouco, se contagiavam e começavam a sorrir. Não demorou e toda a cidade
tinha um sorriso no rosto, pois um havia contagiado o outro. As nuvens cinza começaram a desaparecer
e o sol surgiu, contagiando com seus raios a cidade, que começou a se tornar colorida e alegre.

(conto mexicano traduzido por Janaina Spolidorio)

(  https://acessaber.com.br  )  

Questão 01
Qual a quantidade de parágrafos do texto?
A) seis
B) cinco
C) quatro 
D) três

Questão 02
Durante a história, o homem encontra um lápis. Qual a cor do objeto encontrado?
A) cinza
B) laranja
C) azul
D) amarelo

Questão 03
Quem é o personagem principal da história?
A) o homem cinzento.
B) a cidade cinzenta
C) as pessoas da cidade
D) o lápis laranja

Questão 04
Assinale o sinônimo da palavra em destaque:

(...) as pessoas que o olhavam acabam se assombrando (...)”

A) tranquilizando
B) apavorando
C) animando
D) encorajando

https://acessaber.com.br/


Questão 05
Analise o trecho:

“Com o lápis de cor laranja,  desenhou um enorme sorriso em seu rosto e se sentiu diferente, muito
melhor do que se sentia antes.”

A palavra destacada é um:
A) numeral
B) substantivo
C) verbo
D) artigo

Questão 06
Assinale a alternativa que apresenta separação silábica correta:
A) lá - pis 
B) lar – an - ja
C) so - rrir
D) en – qu – an - to

Questão 07
Analise o trecho abaixo:

“Enquanto caminhava com o sorriso desenhado em seu rosto (...)”

A palavra em destaque pode ser classificada como:
A) monossílaba
B) dissílaba
C) trissílaba
D) polissílaba

Questão 08
A palavra “outro” é classificada como:
A) verbo
B) hiato
C) tritongo
D) ditongo

Questão 09
Qual o antônimo de “sorrir”?
A) chorar
B) festejar
C) animar
D) comer

Questão 10
Assinale a alternativa que apresenta as palavras escritas corretamente:
A) mexer - corer
B) mecher - correr
C) mexer - correr
D) mexcher - corer

Matemática

Questão 11
João tem 38 anos. Seu irmão mais novo tem 7 anos de diferença. Quantos anos os dois juntos têm?
a) 69 anos;
b) 45 anos;
c) 76 anos;
d) 38 anos.



Questão 12
Um vendedor de sorvetes vendeu 25 sorvetes de morango e 14 sorvetes de chocolate. Considerando
que restaram 5 sorvetes de chocolate e 3 de morango, quantos sorvetes o vendedor tinha ao todo?

a) 39 sorvetes;
b) 8 sorvetes;
c) 46 sorvetes;
d) 47 sorvetes.

Questão 13
Em uma fazenda há 3 dezenas de animais. Ao todo, são 3 cavalos, 12 gados e o restante são ovelhas.
Quantas ovelhas há na fazenda?

a) 12;
b) 18;
c) 3;
d) 15.

Questão 14
Mateus tem uma centena de livros. Se Marcos tem 23 livros a menos que Mateus, quantos livros Mateus
tem?
a) 77 livros;
b) 100 livros;
c) 23 livros;
d) 123 livros.

Questão 15
Um retângulo não é:
a) Um poliedro;
b) Um paralelogramo;
c) Uma figura geométrica cujos ângulos internos são ângulos de 90º
d) Uma figura geométrica.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Marque a alternativa onde conste apenas praias localizadas no município de Bombinhas.
A) Praia do Perequê, Praia de Bombas e Praia de Zimbros.
B) Praia Brava, Praia de Bombinhas e Praia do Mariscal.
C) Praia de Bombas, Praia de Zimbros e Praia de Quatro Ilhas.
D) Praia do Ribeiro, Praia de Bombas e Praia de Canavieiras.

Questão 17
Santa Catarina está situada na região sul do país entre dois estados brasileiros, sendo eles:
A) Paraná e São Paulo 
B) São Paulo e Rio Grande do Sul
C) Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul
D) Rio Grande do Sul e Paraná.

Questão 18
Assinale a alternativa correta de acordo com a história do município. A colonização de Bombinhas foi:
A) Açoriana
B) Germânica
C) Espanhola 
D) Holandesas

Questão 19
Devido  a  Crise  Hídrica,  em  2021  no  Brasil  existe  a  possibilidade  de  apagões  no  sistema  elétrico
nacional. O principal motivo para esta crise é:



A) Falta de Chuva
B) Falta de Equipamentos
C) Falta de Vento
D) Falta de Combustível

Questão 20
A Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada no ano de:
A) 1989
B) 1987
C) 1986
D) 1988

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Restos de alimentos fazem parte de qual classificação de lixo:
a) Lixo industrial.
b) Lixo radioativo.
c) Lixo orgânico.
d) Lixo seco.

Questão 22
Assinale a alternativa correta ao tipo de lixo da seguinte definição: são todos os resíduos que têm origem
animal  ou vegetal:  restos de alimento,  folhas,  sementes,  restos de carne,  ossos,  entre  outros,  que
sofrem um processo de decomposição natural, sumindo da natureza em pouco tempo.

a) lixo radioativo.
b) lixo corrosivo.
c) lixo orgânico.
d) lixo plástico.

Questão 23
Segundo a resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e, de acordo com padrões
internacionalmente aceitos, a cor AMARELA da lixeira de coleta seletiva corresponde a qual tipo de lixo:

a) Plásticos.
b) Madeiras.
c) Papéis.
d) Metais em geral.

Questão 24
Segundo o Estatuto do Servidor Público de Bombinhas/SC, o estágio probatório é de quantos anos?

a) 2 anos.
b) 3 anos.
c) 4 anos.
d) 5 anos.

Questão 25
Segundo o Art.171 do Estatuto do Servidor Público de Bombinhas/SC quais dos itens abaixo fazem parte
dos deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;
III - observar as normas legais e regulamentares;
IV- cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V- trajar-se de forma adequada ao ambiente de trabalho.



 Assinale a alternativa correta.
a) Somente I e II.
b) Somente III e IV
c) Somente I, II e IV
d) I, II. III, IV e V.

Questão 26
Segundo a Lei Complementar 180/2013 faz parte das atribuições do cargo de Servente/Merendeira:

Assinale a alternativa correta.
a) Preparar a merenda escolar de acordo com cardápio estabelecido pela nutricionista.
b) Está dispensada de apresentar relatórios de suas atividades quando solicitado.
c) Preparar a merenda escolar de acordo com cardápio estabelecido pelo Conselho dos pais.
d) Fornecer o material e produtos necessários para efetuar a limpeza e preparo da merenda da Unidade
Escolar.

Questão 27
A contaminação dos alimentos se dá através de agentes contaminantes de várias origens. Assinale a
alternativa correta de exemplos de contaminação física.

a) Cabelo na comida, pedra na comida, parafuso na embalagem de comida.
b) Produtos de limpeza perto de alimento, inseticidas.
c) Fungos, vírus e bactérias.
d) Fezes, urina, pelos e secreções de roedores e incidência de insetos.

Questão 28
Quando um produto de limpeza ou inseticida entra em contato com o alimento, é considerada uma
contaminação:

a) Física.
b) Química.
c) Biológica.
d) Ambiental.

Questão 29
Dos itens relacionados abaixo:

I - Prepara a merenda e os alimentos;
II - Atua com higiene dos alimentos preparados;
III - procede a limpeza da cozinha e dos equipamentos;
IV - Responsável pela compra e distribuição dos alimentos para as escolas;
V - Auxilia na distribuição da merenda e dos alimentos.

São atribuições relacionadas ao cargo de servente/merendeira?
a) Somente I e V
b) Somente I, II, e IV.
c) Somente I, II, III e V.
d) I, II, III, IV e V.

Questão 30
Tratando-se de higiene pessoal, quais dos itens abaixo fazem parte de requisitos necessários para uma
adequada apresentação no local trabalho para uma Servente/Merendeira:

I - Os perfumes, principalmente de cheiro doce e forte, devem ser utilizados durante o trabalho, pois seu 
aroma pode amenizar o odor de comida da cozinha.
II- O uso de maquiagem em excesso, para o manipulador de alimentos, também não é correto.
III - As unhas da merendeira escolar devem estar sempre curtas, limpas embaixo, sem qualquer tipo de 
esmaltes. Unhas postiças não devem ser utilizadas.
IV - Um manipulador de alimentos não deve fumar, comer, beber ou mascar chicletes nas áreas de 



manipulação de alimentos, nem nas despensas, nos sanitários e vestiários.
V - Os adornos e acessórios (pulseiras, brincos, correntes, anéis, aliança, fita de promessa, piercing, 
relógio), amuletos e relógios devem ser utilizados na manipulação dos alimentos, pois esses objetos não
representam perigo de contaminação para os alimentos.

Estão incorretas as afirmativas:
a) Somente I e V.
b) Somente I, II e V.
c) Somente III e V.
d) I, II, III, IV e V.
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