CADERNO DE QUESTÕES

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ

DATA: 17/05/2009 - DOMINGO - MANHÃ - 11:30 hs
CARGO: F32 - Merendeira
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O Caderno de Questões contém 30 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando 30 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça seus
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
19/05/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

4. A letra da música “vatapá” foi escrita por Dorival Caymmi
no ano de 1942, quando a moeda brasileira era o “Real”(no
plural, “réis”). Ao escrever “Com qualquer dez mil réis se faz
um vatapá”, ele queria dizer que:

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Vatapá

A) os ingredientes usados no vatapá eram muito caros;
B) dez mil réis era quanto se pagava nos restaurantes por um
prato de vatapá;
C) pagava-se dez mil réis para comer um vatapá e ainda
sobrava troco;
D) gastava-se uma quantia pequena para fazer um vatapá;
E) o vatapá é um prato fácil de preparar.

Quem quiser vatapá, ô
Que procure fazer
Primeiro o fubá
Depois o dendê
Procure uma nega baiana, ô
Que saiba mexer
Que saiba mexer
Que saiba mexer
Bota castanha de caju
Um bocadinho mais
Pimenta malagueta
Um bocadinho mais
Amendoim, camarão, rala um coco
Na hora de machucar
Sal com gengibre e cebola, iaiá
Na hora de temperar

5. “Botar um bocadinho mais” significa:
A)
B)
C)
D)
E)

Não para de mexer, ô
Que é pra não embolar
Panela no fogo
Não deixa queimar
Com qualquer dez mil réis e uma nega ô
Se faz um vatapá
Se faz um vatapá
Que bom vatapá

6. No texto, embolar quer dizer:
A)
B)
C)
D)
E)

(Dorival Caymmi)

1. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto.
A)
B)
C)
D)
E)

acrescentar grande quantidade;
diminuir a quantidade pela metade;
colocar muito mais do que a receita recomenda;
acrescentar uma pequena quantidade;
deixar de colocar.

enrolar;
amassar;
queimar;
desgrudar;
encaroçar.

7. Assinale a alternativa em que as duas palavras fazem o
plural como camarão/ camarões.

Toda baiana sabe fazer vatapá;
As negas baianas cozinham muito bem;
Só as baianas fazem um bom vatapa;
Para fazer um bom vatapá basta ser negra e baiana;
Saber mexer é fundamental para o vatapá não embolar.

A)
B)
C)
D)
E)

pão – feijão;
limão – melão;
panelão – mão;
pimentão – irmão;
cão – fogão.

2. A única opção que está de acordo com a receita de vatapá
descrita por Dorival Caymmi é:

8. Assinale a opção em que a palavra foi separada em sílaba
corretamente.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

O vatapá é preparado no forno.
Acrescenta-se o camarão antes de colocar o dendê.
O ingrediente que serve de base para o vatapá é o fubá.
Rala-se o coco com bastante antecedência;
O amendoim não é ingrediente usado no vatapá.

a-ma-ssar;
pri-me-i-ro;
ma-ca-rrão;
ma-chu-car;
pi-me-nta.

3. De acordo com o autor, um dos ingredientes usado no
tempero do vatapá é:

9. Observe a palavra mexer. Em qual das alternatias abaixo
a palavra é escrita com x?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

pimenta;
gengibre;
amendoim;
dendê;
castanja de caju.
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___ocolate;
___iclete;
___arope;
___uvisco;
___aveiro.

15. Carla distribuirá, durante a semana, banana-prata como
sobremesa aos alunos de sua escola. Como são 336 alunos,
de quantas dúzias de banana ela precisará?

10. Assinale a opção que apresenta uma frase interrogativa.
A)
B)
C)
D)
E)

Quem vai querer pé-de-moleque?
No tabuleiro da baiana tem: vatapá, caruru e acarajé.
As baianas dançam e cantam.
Que cocada deliciosa, baiana!
O vatapá é um prato da culinária baiana.

A)
B)
C)
D)
E)

32
25
18
27
28

MATEMÁTICA
11. A Escola Municipal Lúcio de Mendonça serve almoço pois
funciona em tempo integral com seus alunos. A merendeira da
escola todos os dias anota o número de refeições que serve
para cada série.
Dia
Segunda-feira
Terça -feira

1ª série
26
27

2ª série
29
29

3ª série
24
26

16. Durante a quermesse de São João a barraca de doces
vendeu 323 cocadas a R$ 0,80 cada. Sabendo-se que para
fazer as cocadas foram gastos R$ 34,60, qual foi o lucro da
barraca?

4ª série
22
25

A)
B)
C)
D)
E)

Qual o total de refeições servidas nesses dois dias?
A)
B)
C)
D)
E)

202
100
201
208
109

17. O muro da escola está sendo refeito. A diretora precisa
comprar para fazer 1 metro de muro 2 sacos e meio de
cimento. O muro da escola mede no total 79m de
comprimento. Cada saco de cimento custa R$ 18,00. Quanto
gastará a diretora para comprar o cimento?

12. Quantas refeições a mais foram servidas, na terça-feira,
pela merendeira da Escola Municipal Lúcio de Mendonça?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

6
106
8
101
14

A)
B)
C)
D)
E)

143+234=______ - 125 = ______ x 6 =
377
258
864
536
1512

540
254
40
25
240

19. Sabendo que Pedro tem 9 anos e sua mãe tem o
quádruplo de sua idade, diga quantos anos tem a mãe de
Pedro.
A)
B)
C)
D)
E)

14. Para fazer um bolo a merendeira Carla precisa
acrescentar meio litro de leite à massa que está batendo.
Como não tem por perto nenhum litro para que possa medir,
ela utilizou um copo de 125ml, colocando na massa:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1.972,54
R$ 2.765,00
R$ 2.844,00
R$ 2.987,50
R$ 3.555,00

18. Marque abaixo o número de dezenas encontradas em
2540.

13. Leia com atenção fazendo as operações pedidas.

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 258,40
R$ 186,40
R$ 223,80
R$ 117,57
R$ 75,72

4 copos
2 copos
1 copo
3 copos
6 copos

36
39
34
32
38

20. Carla vai distribuir balas entre 130 crianças. Se der 4
balas para cada criança, sobrarão 3 balas. Quantas unidades
tem no saco de balas?
A)
B)
C)
D)
E)
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528
515
520
519
523

CONHECIMENTOS GERAIS
26. Os produtos de limpeza da cozinha devem ser
guardados:

21. Ao trabalhar com alimentos alguns cuidados de higiene
devem sempre ser usados, dentre eles:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

sempre utilizar luvas de limpeza durante todo o trabalho;
juntar todas as cascas e restos de alimentos na pia;
lavar legumes e frutas com água sanitária abundante;
cozinhar todos os alimentos na panela de pressão;
sempre lavar bem as mãos com água e sabão.

22. A merendeira deve saber se arrumar para preservar a
higiene. Para isso precisa:

na despensa junto com os alimentos;
longe dos alimentos;
na prateleira superior da despensa;
próximos à pia, no chão;
na janela da cozinha.

27. A Prefeitura Municipal de Piraí está localizada na:
A)
B)
C)
D)
E)

A) arrumar-se com vestidos floridos para alegrar o ambiente
e disfarçar as manchas;
B) usar os cabelos presos, colocando sempre uma touca;
C) que os seus aventais sejam de plástico e tenham sempre
cor escura;
D) ter sempre as unhas pintadas com esmalte de cor forte e
vibrante;
E) estar calçada com sandálias ou qualquer calçado aberto
para arejar os pés.

praça Getúlio Vargas;
rua Barão de Piraí;
avenida capitão Torres;
praça da República;
rua Bulhões de Carvalho.

23. O descongelamento dos alimentos deve ser feito:

28. O antigo nome do distrito de Arrozal era:

A) tirando-os do freezer com 24 horas de antecedência,
colocando-os à temperatura ambiente na bancada da pia;
B) o mais rápido possível, deixando-os em bacia com água
na temperatura ambiente;
C) muito rapidamente, direto do freezer para o cozimento no
fogão;
D) retirando-os do freezer com 24 horas de antecedência,
colocando-os em seguida na geladeira;
E) diretamente na água quente.

A)
B)
C)
D)
E)

24. As verduras para serem corretamente higienizadas
devem ser:

29. No ano de 1991, o Município de Piraí perdeu um de seus
distritos que foi emancipado, tornando-se Município de:

A) lavadas com água corrente e sabão de coco;
B) lavadas com água filtrada e colocadas de molho na água
com sal;
C) colocadas de molho na água filtrada e detergente;
D) bem lavadas com água morna e detergente;
E) bem lavadas e colocadas de molho em água limpa e cloro.

A)
B)
C)
D)
E)

25. Em seu trabalho na escola a merendeira realiza várias
atividades. Das citadas abaixo ela NÃO pode fazer:

30. O Município de Piraí faz parte de qual região
geoeconômica do Estado do Rio de Janeiro?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

lavar o refeitório;
servir a merenda;
limpar os banheiros;
varrer e lavar a cozinha;
limpar geladeira, freezer, fogão e demais utensílios da
cozinha.

04

Santana do Arrozal;
São João Marcos;
São José do Príncipe do Arrozal;
São João Batista do Arrozal;
Santo Antonio de Cacaria.

Mendes;
Paracambi;
Pinheiral;
Cacaria;
Dorândia.

Sul;
Serrana;
Médio Paraíba;
Norte;
Metropolitana.

