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PSS DE MERENDEIRA – 2019 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Observe a tira 

 
 
No primeiro e no segundo quadrinhos, os dois 
pontos de exclamação reforçam a ideia de: 
(A) aflição 
(B) entusiasmo 
(C) alegria 
(D) desinteresse 
(E) tristeza 
 
2 - Assinale a alternativa que complete a frase 
utilizando a grafia correta das palavras: 
 “Sindicato é uma ________________ de 
______________ de uma mesma categoria, cujo   
objetivo é a defesa dos _______________dos 
seus membros. 
(A) asociação – profissionais – interesses 
(B) assossiação – profissionais – intereces 
(C) associação – proficionais – interesses 
(D) associação – profissionais – interesses 
(E) associação – profisionais – intereses 
 
3 - Assinale a alternativa que complete 
corretamente a frase acima: 
“Toda a verdade dos fatos ___________, ainda 
que _________ as revelações”. 
(A) será apurado – doa 
(B) será apurados – doa 
(C) serão apurados – doa 
(D) serão apurada – doam 
(E) será apurada – doam 

 
4 -  Assinale a alternativa que frase apresenta um 
adjetivo: 
(A) A necessidade faz a ocasião. 
(B) Todos lutam para ter liberdade. 
(C) A televisão nos mostra o mundo. 

(D) Ele usa um topete escandaloso. 
(E) Gostaria de visitar você. 

 
 

5 - Leia a frase e assinale a alternativa que 
contém o significado correto da palavra em 
destaque: 
“A população precisa tomar medidas de 
prevenção antes que a Dengue se torne uma 
epidemia”. 
(A) recompensa 
(B) embolso 
(C) flagelo 
(D) favor 
(E) retribuição 
 
6 - Assinale a alternativa que a frase apresenta 
sentido figurado: 
(A) “Com mil demônios” – praguejou ele, diante 
do acidente fatal. 
(B) Naquele estádio havia quinhentas pessoas. 
(C) Mais de cem milhões de brasileiros choraram. 
(D) Ele foi o quadragésimo colocado. 
(E) Cinco oitavos do prêmio couberam a mim. 

 
 

MATEMÁTICA 

 
7 - Um jogo de canetas teve seu preço reajustado 
de R$ 3,20 para R$ 3,60. Qual a taxa percentual 
de aumento? 
(A) 10% 
(B) 12,5% 
(C) 13,5% 
(D) 14% 
(E) 12% 
 
8 - Joana ganhou uma quantia em dinheiro de 
sua mãe, gastou 35% do valor que tinha e ainda 
ficou com R$ 97,50. O valor que Joana ganhou 
de sua mãe é de: 
(A) R$ 135,00 
(B) R$ 170,00 
(C) R$ 150,00 
(D) RS 120,00 
(E) R$ 200,00 
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9 - Uma empresa consegue colocar 420 doces 
dentro de 6 caixas. Quantos doces cabem em 10 
caixas? 
(A) 600 
(B) 660 
(C) 700 
(D) 760 
(E) 750 
 
 
10 - Num programa de habitação, deveriam ser 
construídas 72.000 casas, mas de cada 18 casas 
previstas foram construídas somente 4. Quantas 
casas deverão ainda ser construídas para 
completar o programa habitacional? 
(A) 22.000 casas. 
(B) 46.000 casas. 
(C) 56.000 casas. 
(D) 50.000 casas. 
(E) 16.000 casas. 
 
11 - Na figura temos a vista superior de uma 
escola e seu muro externo. 

 
 Uma pessoa partiu do ponto A, deu uma volta 
completa em volta do muro, atravessou o 
gramado pela seta até o ponto B e, em seguida, 
deu uma volta completa em torno da escola, 
parando no ponto B. Em todo esse trajeto, 
quantos metros a pessoa andou?  
(A) 200 metros 
(B) 210 metros 
(C) 320 metros 
(D) 330 metros 
(E)340 metros 

12 - Calcule o perímetro dos seguintes polígonos: 
Obs: Nos itens b e c considerar os polígonos 
regulares, ou seja, todos os lados iguais. O 
perímetro das figuras abaixo é respectivamente: 
 

  
 

 
(A) 13,16,12,18 
(B) 14,15,12,19 
(C) 14,16,13,19 
(D) 16,16,12,19 
(E) 16,16,15,16 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

13 - São funções da merendeira, EXCETO: 
 
(A) Preparar as refeições servidas na merenda 
escolar, zelando pela boa qualidade. 
(B) Fazer e calcular cardápios. 
(C) Seguir as orientações da nutricionista. 
(D) Manter os gêneros alimentícios em perfeitas 
condições de armazenagem e acondicionamento. 
(E) Observar o prazo de validade dos alimentos. 
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14 - Em relação à utilização de legumes e 
verduras, analise os procedimentos que a 
Merendeira deverá observar:  
 
I- As verduras cruas devem ser lavadas em água 
corrente uma a uma e colocadas de molho em 
solução clorada, entre 10 a 15 minutos, e 
enxaguadas.  
II- As verduras e os legumes devidamente 
higienizados devem ser guardadas em 
temperatura ambiente. 
III- Para bem higienizar os legumes e as 
verduras, é necessário usar água e detergente.  
IV- Para a segurança alimentar, deve-se utilizar 
vinagre na higienização de frutas e verduras.  
 
Assinale a alternativa que contém a(s) 
afirmativa(s) correta(s):  
(A) penas I 
(B) Apenas III  
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I, III e IV  
(E) Apenas II e IV. 
 
15 - O procedimento correto para provar 
alimentos durante o seu preparo é:  
(A) Mergulhar a ponta do dedo no canto da 
panela, cuidando para não se queimar. 
(B) Colocar um pouco do alimento na palma da 
mão.  
(C) Separar o alimento e provar após o preparo.  
(D) Colocar um pouco do alimento em um prato e 
provar com uma colher de pau. 
(E) Colocar o alimento em uma colher limpa e 
provar. 
 
16 - Quanto aos hábitos dos manipuladores, é 
INCORRETO afirmar: 
(A) Deve-se falar o mínimo necessário enquanto 
manipular o alimento. 
(B) Lavar as mãos sempre que necessário.  
(C) Pode mascar chiclets, desde que tenha 
cuidado para não cair no alimento. 
(D) Não usar brincos, relógios, aliança e 
pulseiras. 
(E) Fazer uso de luvas somente quando houve 
algum ferimento na mão. 
17 - Durante o armazenamento: 

(A) Alimentos retirados da embalagem original 
devem ser devidamente identificados e ter novo 
prazo de validade. 
(B) O primeiro produto a vencer deve ser o 
primeiro a ser utilizado. 
(C) Alimentos prontos para o consumo devem ser 
armazenados junto com os alimentos crus. 
(D) Quanto mais baixa a temperatura do freezer, 
menor o prazo de validade dos alimentos 
estocados. 
(E) Deve colocar os alimentos encostados na 
parede para não cair. 
 
18 – Sobre a lixeira da cozinha, qual o 
procedimento correto? 
(A) Deve-se deixar em cima da pia, pois evita a 
contaminação. 
(B) Não se deve deixar em cima da pia, pois evita 
a contaminação. 
(C) Deve-se colocar em cima da pia, pois facilita 
o trabalho. 
(D) Deve-se deixar em cima da pia, pois favorece 
a reciclagem. 
(E) Deve-se deixar em cima da pia, com a tampa 
fechada para evitar insetos. 
 
19 – Uma boa higiene corporal garante a 
qualidade do alimento produzido. Sendo assim, 
assinale a alternativa que NÃO condiz com a boa 
higiene: 
(A) As unhas devem estar curtas e sem esmaltes. 
(B) Lavar as mãos após sair do banheiro. 
(C) Usar roupas ou uniformes claros, limpos e 
devidamente para este fim. 
(D) Utilizar bastante perfume e desodorante com 
cheiro. 
(E) Lavar as mãos após a manipulação de 
dinheiro. 
 
20 – Sobre a higiene da cozinha é correto: 
(A) Varrer o chão da cozinha com a vassoura. 
(B) Lavar o chão da cozinha somente quando 
estiver sujo. 
(C) Retirar o lixo diariamente e/ou sempre que 
necessário. 
(D) Utilizar vinagre para desinfecção dos 
utensílios da cozinha. 
(E) Não é necessário fazer a higienização de 
tomadas, interruptores e maçanetas. 


