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CONCURSO PÚBLICO

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NF MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

MERENDEIRO (A) ESCOLAR

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o
registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal
de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de
Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de
uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais
destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada
ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 20
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No conjunto de dados {1, 2, 5, 6, 7, 8, 9}, a mediana é 6 e a média
é inferior a 5,5.
II. A fração 34/81 equivale à fração 3/7 ou, em número decimal, a
0,37.
III. Uma fábrica recebeu um carregamento de 13.480 quilos de trigo
do seu fornecedor. Após submeter esse trigo a um sofisticado
processo de limpeza, foram extraídos 8 quilos de impurezas desse
carregamento. Assim, é correto afirmar que as impurezas
representavam menos de 0,08% do peso do carregamento.
Marque a alternativa CORRETA:
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5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um canal de televisão exibiu 5 anúncios comerciais em
sequência no intervalo de um filme. O comercial 1 tinha duração de
45 segundos; o comercial 2 tinha duração de 65 segundos; o
comercial 3 tinha duração de 50 segundos; o comercial 4 tinha
duração de 76 segundos; e o comercial 5 tinha duração de 54
segundos. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o tempo transcorrido na
exibição desses anúncios é inferior a 4 minutos e 32 segundos.
II. Em um estádio de futebol há 3.872 torcedores, dos quais 732
estão usando camisa azul. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que mais de 21% e
menos de 23% dos torcedores estão usando camisa azul.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em uma clínica veterinária há 5 gatos recebendo tratamento
contra doenças diversas. O gato 1 pesa 2,5 kg; o gato 2 pesa 2,8 kg;
o gato 3 pesa 3,7 kg; o gato 4 pesa 4,3 kg; e o gato 5 pesa 3,9 kg.
Assim, considerando exclusivamente as informações prestadas, é
correto afirmar que o peso médio dos gatos desse grupo é superior
a 3,8 kg.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação 0,45 x 0,81 é superior a 0,32 e
inferior a 1,47.
II. No município X há 3.597 cidadãos beneficiários de um programa
social. Sabe-se que 2/9 desses indivíduos declararam estar
trabalhando com carteira assinada no último semestre. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que mais de 815 indivíduos estavam trabalhando
com carteira assinada no último semestre.
III. A fração 2/7 corresponde, em números decimais, a 0,32.

II. O gerente de um restaurante percebeu que 1/7 dos clientes
pediu sobremesa no sabor morango e que 2/9 dos clientes, no
sabor chocolate. Assim, considerando que nenhum cliente pediu
mais de uma sobremesa e apenas esses clientes consumiram
esse tipo de refeição, é correto afirmar que 3/5 dos clientes
consumiram sobremesa.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um imóvel possui uma área total igual a 345 m². Se os banheiros
desse imóvel ocupam 1/8 da sua área, então mais de 46 m² são
ocupados por banheiros.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Se um veículo percorrer uma distância de 358 quilômetros em
300 minutos, então ele terá desenvolvido uma velocidade média
superior a 70 km/h.

II. Um veículo está transportando 3 cargas: 1, 2 e 3. A carga 1 pesa
833 kg, a carga 2 pesa 671 kg e a carga 3 pesa 477 kg. Sabe-se que
o peso desse veículo é igual a 4.655 kg. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que esse veículo, transportando as 3 cargas citadas, terá um peso
total superior a 6 mil quilos.

II. São exemplos de números primos, entre outros, os seguintes: 29,
2, 7, 19, 13, 21, 17, 11, 23, 3.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

III. A fração 1/9 corresponde, em números decimais, a 0,11.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Se uma motocicleta percorrer a distância de 157 quilômetros em
150 minutos, então ela terá desenvolvido uma velocidade média
inferior a 68 km/h.
II. Um reservatório possui 2/3 da sua capacidade total preenchida
com água. Se for adicionado a esse reservatório um volume de
água equivalente a 1/7 do seu volume total, então é correto afirmar
que 4/5 do seu volume terão sido preenchidos com água.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O mínimo múltiplo comum para os números 4, 6 e 12 é um
número par, maior do que 9 e menor do que 33.
II. Uma empresa recebe entregas regulares de matéria-prima dos
seus fornecedores. Nos últimos quatro dias, foram recebidos
quatro carregamentos, que pesavam, respectivamente, 980 kg, 650
kg, 650 kg e 320 kg. Se todos esses carregamentos tivessem sido
10% maiores, então o peso total da matéria-prima recebido seria
superior a 2.910 kg.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para satisfazer a seguinte equação de 1º grau: 131x - 49 = 868, o
valor da incógnita "x" deve ser um número ímpar, primo e menor do
que 12.

12 • Com base no texto '(DES)IGUAL', leia as afirmativas a seguir:
I. O eu lírico aponta que existe uma dualidade: de um lado, os
lúcidos bravejam para que haja justiça social; de outro, os que
possuem um silêncio seletivo.

II. O processo de fabricação de um produto é composto de 5
etapas sequenciais, com duração de, respectivamente, 32 minutos,
56 minutos, 23 minutos, 41 minutos e 12 minutos. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o tempo de fabricação desse produto é inferior
a 2 horas e 30 minutos.

II. O eu lírico se coloca em dúvida acerca do fato de a justiça social
ter sido esquecida.

III. Em 2018, uma propriedade rural produziu 4.560,00 kg de arroz,
6.210,00 kg de feijão e 9.440,00 kg de trigo. Assim, considerando
exclusivamente os valores apresentados, é correto afirmar que a
produção de arroz representa mais de 21% da produção de cereais
dessa propriedade rural.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
13 • Com base no texto '(DES)IGUAL', leia as afirmativas a seguir:
I. Ao dizer “tácitos seletivos”, o eu lírico aponta a ideia de uma
morbidez seletiva diante de um problema.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

II. O eu lírico sugere que a resignação é o fato de manter silêncio
diante da inexistência da justiça social. Isto é, lutar para garanti-la
seria inútil.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

10 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) O resultado da operação 3/5 + 1/4 é igual a 6/7.
b) O máximo divisor comum (MDC) para os números 16 e 24 é um
número par, maior do que 5 e menor do que 14.
c) A prefeitura da cidade X acaba de adquirir novos exemplares de
livros didáticos. O fornecedor informou que a entrega de todos os
livros seria realizada ao longo de 3 semanas. Na primeira semana,
foram entregues 1.234 exemplares. Na segunda semana, foram
entregues 2.893 exemplares. Na terceira semana, foram entregues
4.561 exemplares. Após serem recebidos, os livros foram
distribuídos em quantidades iguais para as 48 escolas da rede
municipal de ensino. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que cada escola
recebeu mais de 194 e menos de 223 livros.
d) Um terreno no qual será construído um conjunto residencial
possui uma área total de 12.560 m². No entanto, 340 m² dessa
área são ocupados por um lago. Assim, excluindo-se a área
ocupada pelo lago, o restante do terreno foi dividido em 40 lotes de
mesma área. Logo, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a área de cada lote,
individualmente, é superior a 300 m².
(DES)IGUAL
Silêncio, medo, resignação...
Dela olvidaram, ou somente silêncio malfazejo?
Intrepidez, determinação...
Estampido dos que ainda bravejam lucidamente
Dois lados? Sim! Tácitos seletivos
Quando haverá Justiça Social?
(Autor (a) anônimo (a))

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
14 • Com base no texto '(DES)IGUAL', leia as afirmativas a seguir:
I. O eu lírico aponta a existência de uma unilateralidade quando se
fala em justiça social. Apesar de ela não existir, todos estão
engajados na sua luta.
II. Para o eu lírico, a justiça social apenas será garantida quando
houver uma união de todos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
15 • Com base no texto '(DES)IGUAL', leia as afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor faz uma crítica às medidas adotadas pelo
governo vigente, as quais podem gerar riscos para o meio
ambiente.
II. O texto elabora uma crítica às pessoas que lutam pela existência
da justiça social.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Com base no texto '(DES)IGUAL', leia as afirmativas a seguir:
I. A palavra “resignação” se relaciona ao vocábulo “lucidamente”,
indicando que há uma rejeição ao que é lúcido e sensato.
II. O eu lírico aponta que há um certo receio das pessoas em lutar
por justiça social. Por isso, há um silenciamento orquestrado pelo
medo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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MORAL E ÉTICA NA EDUCAÇÃO
Na sociedade globalizada, convivem pessoas de culturas
diferentes com distintos valores e convicções religiosas. A
educação, como uma das instâncias da sociedade, possui uma
dimensão moral, que tem a intenção de estimular a autonomia
das crianças e jovens com que se trabalha.
A moral já se encontra presente na prática educativa que se
desenvolve nas escolas. No cotidiano escolar, os valores se
traduzem no regulamento escolar e nas finalidades do ensino e
aprendizagem, tornando-se necessário que se reflita sobre esses
princípios e essas regras, para que as ações e as relações
democráticas se instalem no ambiente escolar. Nesse contexto,
o desafio que se apresenta à escola é trabalhar com crianças e
adolescentes de maneira responsável e comprometida,
p rop orc ionando as ap re ndizage ns de c onte úd o s e
desenvolvendo capacidades que possam transformar a
comunidade de que fazem parte, fazendo valer o princípio da
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dignidade e criando espaços de possibilidade para a construção
de uma sociedade na qual a questão da moralidade deva ser
uma preocupação de todos.
MORAL E ÉTICA
A palavra moral tem sua origem no latim, que vem de “mores”,
significando costumes. A moral é um conjunto de normas que
regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas
normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo
cotidiano.
A palavra ética vem do grego “ethos” que significa modo de ser.
Na perspectiva de alguns autores, a ética pode ser definida como
um conjunto de valores que orientam o comportamento do
homem em relação aos outros homens na sociedade em que
vive, garantindo, outrossim, o bem-estar social. Ou seja, a ética é
a forma como o homem deve se comportar no seu meio social.
A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a
consciência moral que o leva a distinguir o bem do mal no
contexto em que vive. A ética, por sua vez, investiga e explica as
normas morais, pois leva o homem a agir não só por tradição,
educação ou hábito, mas principalmente por convicção e
inteligência. Assim, pode-se dizer que a ética é teórica e reflexiva,
enquanto a moral é eminentemente prática. Uma completa a
outra, havendo um inter-relacionamento entre ambas, pois na
ação humana, o conhecer e o agir são indissociáveis.
A sociedade é um espaço organizado de vida e relação entre os
indivíduos, no qual se configuram valores, se estabelecem
direitos, se prescrevem normas, regras e leis. É dentro do
contexto social, que o indivíduo desenvolve suas potencialidades
e a sua moralidade. Então, pode-se conceituar moral como um
sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são
regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre
estes e a comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas
de um caráter histórico e social, sejam acatadas livres e
conscientemente, por uma convicção íntima, e não de uma
maneira mecânica, externa ou impessoal.
Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2m48kn2 (acesso em
14/10/2019).

16 • Com base no texto 'MORAL E ÉTICA NA EDUCAÇÃO', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto informa ao leitor que a moral sempre existiu, sendo inata
e adquirida pelo indivíduo através da educação escolar. O texto
afirma, ainda, que todo ser humano possui a consciência moral que
o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive.
II. Infere-se do texto que, no cotidiano escolar, os valores se
traduzem no regulamento escolar, mas não afetam o ensino ou a
aprendizagem. Assim, afirma o autor, deve-se evitar refletir sobre
esses princípios e essas regras, pois apenas assim as relações
democráticas podem ser instaladas no ambiente escolar.
III. É possível subentender-se a partir do texto que a moral já se
encontra presente na prática educativa que se desenvolve nas
escolas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
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17 • Com base no texto 'MORAL E ÉTICA NA EDUCAÇÃO', leia as
afirmativas a seguir:
I. O autor aponta que a ética e a moral se completam, havendo um
inter-relacionamento entre ambas, pois, na ação humana, o
conhecer e o agir são indissociáveis.
II. O texto aponta que a ética investiga e explica as normas morais,
pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito,
mas principalmente por convicção e inteligência.
III. O autor afirma que a educação, como uma das instâncias da
sociedade, possui uma dimensão moral, que tem a intenção de
desestimular a busca pela autonomia entre as crianças e os jovens
com que se trabalha.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
18 • Com base no texto 'MORAL E ÉTICA NA EDUCAÇÃO', leia as
afirmativas a seguir:
I. Segundo o texto, no contexto social, o indivíduo desenvolve suas
potencialidades e a sua moralidade.
II. Conclui-se do texto que a sociedade é um espaço organizado em
favor das mídias sociais, no qual prevalecem as relações de curta
duração através da internet, e onde se estabelecem direitos, se
prescrevem normas, se tolhem regras e leis são desconstruídas.
III. De acordo com o texto, na perspectiva de alguns autores, a ética
pode ser definida como um conjunto de valores que orientam o
comportamento do homem em relação aos outros homens na
sociedade em que vive, garantindo, outrossim, o bem-estar social.
Ou seja, a ética é a forma como o homem deve se comportar no
seu meio social.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
19 • Com base no texto 'MORAL E ÉTICA NA EDUCAÇÃO', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto permite deduzir que a moral é um sistema de normas,
princípios e valores, dotado de um caráter histórico e social,
acatado de uma maneira mecânica, externa ou impessoal pela
sociedade.
II. No texto, é possível identificar a ideia de que a escola tem o
desafio de trabalhar com crianças e adolescentes de maneira
responsável e comprometida, do ponto de vista ético,
proporcionando as aprendizagens de conteúdos e desenvolvendo
capacidades que possam transformar a comunidade de que fazem
parte.
III. O autor do texto diz que a moral é teórica e reflexiva, enquanto a
ética é eminentemente prática.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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20 • Com base no texto 'MORAL E ÉTICA NA EDUCAÇÃO', leia as
afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor afirma que a escola tem o desafio de trabalhar
com crianças e adolescentes fazendo valer o princípio da dignidade
e criando espaços de possibilidade para a construção de uma
sociedade na qual a questão da moralidade deva ser uma
preocupação de todos.
II. Depreende-se do texto que a moral é um conjunto de normas
que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas
normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo
cotidiano.
III. Segundo o autor, o conceito de moral compreende um sistema
de normas, princípios e valores determinados em leis, normas e
códigos formais, segundo o qual são regulamentadas as relações
mútuas entre os indivíduos ou entre as organizações.
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23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os alimentos secos, também chamados de não-perecíveis, não
possuem umidade suficiente para a multiplicação dos micróbios,
sendo conservados à temperatura ambiente, em geral.
II. A abóbora é um alimento nutritivo que pode ser consumido de
diferentes formas, como em saladas, cozidos, refogados, sopas,
purê, pães, bolos e doces. As suas sementes podem ser torradas e
consumidas como aperitivo.
III. Tolher as ações educativas que perpassam transversalmente
pelo currículo escolar, ainda que tais ações se refiram à promoção
de uma alimentação saudável, é uma das diretrizes do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Impedir a aplicação da educação alimentar e nutricional no
processo de ensino e aprendizagem é uma das diretrizes do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
II. A contaminação por micróbios é um risco ao qual os alimentos
produzidos nas instituições de ensino não estão sujeitos. Assim,
ainda que não sejam tomados os cuidados necessários, como a
higienização dos alimentos e utensílio, os micróbios que
contaminam os alimentos não se multiplicam na cozinha escolar e
não chegam a causar doenças.
III. Para impedir a entrada e o abrigo de insetos e outros animais no
ambiente de preparação de alimentos, as janelas devem possuir
telas e devem ser retirados os objetos sem utilidade das áreas de
trabalho. Deve haver sempre nesse local rede de esgoto ou fossa
séptica. As caixas de gordura e de esgoto devem estar localizadas
fora das áreas de preparo e de armazenamento de alimentos.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O almeirão é um alimento nutritivo e possui poucas calorias. É
uma hortaliça consumida no preparo de saladas e pratos quentes,
podendo substituir a couve, o espinafre e a chicória, por exemplo.
II. As superfícies que entram em contato com os alimentos, como
bancadas e mesas, devem ser mantidas em bom estado de
conservação, sem rachaduras, trincas e outros defeitos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O chuchu é um alimento nutritivo e pode ser preparado de várias
formas: refogado, em suflês, omeletes, saladas e sopas. O chuchu
pode ser preparado com casca (especialmente aqueles mais
novos); para isso, basta proceder com a higienização correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. Os nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem
parte dos alimentos e que são absorvidas pelo organismo, sendo
dispensáveis ao funcionamento do corpo humano. Também
podemos dizer que os nutrientes são os produtos dos alimentos
depois de degradados no processo digestivo. Assim, os alimentos
são digeridos para que os nutrientes sejam absorvidos.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Embora os micróbios sejam amplamente distribuídos no planeta,
eles podem ser encontrados apenas no solo, não estando
presentes na água, nas pessoas, nos animais, nos alimentos e nem
mesmo no ar.
II. O agrião é um alimento nutritivo e pode ser usado cru em
saladas, sozinho ou misturado com outras hortaliças, e em sucos
com diversas frutas. Os talos podem ser usados em sopas,
misturados ao arroz, como recheio de suflês e bolinhos.
III. O PNAE tem como objetivo atender às necessidades
nutricionais dos alunos e à formação de hábitos alimentares
saudáveis, durante sua permanência em sala de aula, sem, no
entanto, contribuir para o seu crescimento, desenvolvimento,
aprendizagem ou rendimento escolar.
Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os vegetais como brócolis, repolho, couve, couve-flor e couve de
Bruxelas são alimentos nutritivos e devem ser cozidos ou
refogados, preferencialmente, em panela destampada e com pouca
água a fim de evitar cheiro e sabor forte e desagradável. Também é
adequado cozinhar por pouco tempo para manter a cor.
II. Os macronutrientes são os nutrientes dos quais o organismo
precisa em pequenas quantidades e que são raramente
encontrados nos alimentos. São macronutrientes os carboidratos,
as gorduras e as proteínas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

III. O emprego da alimentação saudável e adequada, que
compreende o uso de alimentos pouco variados, inseguros e sem
relação com a cultura e as tradições alimentares locais, é uma das
diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O local de preparo de alimentos deve ser limpo e organizado.
Para isso, deve-se manter o piso, a parede e o teto conservados e
sem rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos e descascamentos.
Deve-se fazer a limpeza sempre que necessário e ao final das
atividades de trabalho.
II. Medidas simples, como lavar as mãos, conservar os alimentos
em temperaturas adequadas e realizar o cozimento correto não
são capazes de evitar ou mesmo de controlar a contaminação dos
alimentos e, por isso, essas medidas não costumam ser
consideradas boas práticas de produção de alimentos.
III. A batata-doce é um alimento nutritivo, sendo encontrada em
diversas variedades, nas cores externas branca, amarela e roxa. Ao
prepará-la, basta cozinhá-la com a casca em água fervente e com a
panela tampada, para diminuir a perda de nutrientes.
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30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Cada nutriente fornece diferentes quantidades de energia
(caloria) para o corpo humano. Quanto maior for a variedade de
nutrientes que um alimento tiver, menor será o seu valor nutricional
(equilíbrio entre qualidade e quantidade).
II. A contaminação por parasitas é um risco ao qual os alimentos
de uma instituição de ensino não estão sujeitos. Ou seja, parasitas
como a ameba, a giárdia e os vermes, apesar de estarem presentes
no solo, na água e no intestino dos homens e dos animais, nunca
chegam a contaminar os alimentos de uma instituição de ensino
ou a causar doenças nos alunos que os consomem.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. Os sintomas mais comuns das Doenças Transmitidas por
Alimentos (DTA) são vômitos e diarreias, podendo também
apresentar dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da
visão, olhos inchados, dentre outros. Para reduzir o risco de que os
consumidores desenvolvam essas doenças, o responsável pela
produção dos alimentos deve evitar a adoção de boas práticas na
sua manipulação.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são provocadas
apenas pelo consumo de alimentos contaminados por micróbios
prejudiciais à saúde, não sendo ocasionadas por parasitas ou
substâncias tóxicas.
II. Alguns micróbios, chamados de deteriorantes, podem estragar o
alimento, que fica com cheiro e sabor desagradáveis. Outros
micróbios, quando presentes nos alimentos, podem causar
doenças, sendo chamados de prejudiciais à saúde ou patogênicos.
III. O alho é um ótimo tempero, além de ser um alimento nutritivo.
Uma dica saudável é usar mais alho e menos sal nas preparações.
Se armazenado com casca, em local fresco e arejado, conserva-se
por mais tempo. Se estiver descascado, o ideal é guardar na
geladeira, embrulhado em saco plástico transparente. Durante o
preparo, evitar torrar, queimar ou dourar demais para não perder as
propriedades nutritivas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os alimentos são todas as substâncias sólidas e líquidas que,
levadas ao tubo digestivo, são degradadas e depois usadas para
formar e/ou manter os tecidos do corpo, regular processos
orgânicos e fornecer energia. Assim, de acordo com esse conceito,
todo alimento possui todos os nutrientes responsáveis por regular,
construir ou manter os tecidos e fornecer energia.
II. Os talos de verduras como brócolis, couve, couve-for, agrião,
beterraba e salsinha são ricos em fibras e concentram grandes
quantidades de vitaminas e sais minerais.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. Frequentemente, os parasitas, as substâncias tóxicas e os
micróbios prejudiciais à saúde entram em contato com o alimento
durante a sua manipulação e o seu preparo, fenômeno esse que é
conhecido como ilibação. Devido a isso, a maioria das doenças
transmitidas por alimentos está associada à contaminação de
alimentos por micróbios prejudiciais à saúde.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A cenoura é um alimento nutritivo, combina com vários outros
alimentos e pode ser preparada com casca na forma de sopas,
saladas (cruas ou cozidas), cremes e suflês.
II. A beterraba é um alimento nutritivo e pode ser consumida de
diversas maneiras: em saladas, cruas ou cozidas, em sopas, no
feijão ou mesmo batida no liquidificador com laranja ou com leite.
III. Muitos alimentos contêm umidade suficiente para a
multiplicação dos micróbios. Esses alimentos devem ser
conservados em temperaturas especiais, sendo chamados de
perecíveis.
Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O local de trabalho do profissional envolvido na preparação de
alimentos deve ser mantido bem iluminado e ventilado. As
lâmpadas, sempre que possível, devem estar protegidas contra
quebras.
II. O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a
aquisição de gêneros alimentícios diversificados, exceto aqueles
produzidos e comercializados em âmbito local, é uma das
diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

III. As boas práticas de higiene devem ser obedecidas pelos
manipuladores de alimentos desde a escolha e compra dos
produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a entrega
para o consumidor. O objetivo dessas boas práticas é favorecer a
ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos
contaminados.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
EPI
Um equipamento de proteção individual (EPI) é qualquer meio ou
dispositivo destinado a ser utilizado por uma pessoa contra
possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança
durante o exercício de uma determinada atividade. Um
MERENDEIRO (A) ESCOLAR - Página 6 de 12

v.1067/2019

Instituto ADM&TEC | PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NF MANHÃ

equipamento de proteção individual pode ser constituído por
vários meios ou dispositivos associados de forma a proteger o
seu utilizador contra um ou vários riscos simultâneos. O uso
deste tipo de equipamentos só deverá ser contemplado quando
não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos
do ambiente em que se desenvolve a atividade.
São exemplos de EPI os seguintes: capacete, abafadores de
ruído, máscaras, respiradores, óculos, luvas, sapatos, botas, cinto
de segurança e avental.
O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção
do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de
acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é usado para
garantir que o profissional não será exposto a doenças
ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de
trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase
ativa de trabalho.
O EPI é importante para proteger os profissionais
individualmente, reduzindo as ameaças ou riscos para o
trabalhador. Os EPIs devem ser fornecidos de forma gratuita ao
trabalhador para o desempenho de suas funções dentro da
organização.
É obrigação dos supervisores e da entidade garantir que os
profissionais façam o uso adequado dos equipamentos de
proteção individual. Os EPIs devem ser utilizados durante todo o
expediente de trabalho, seguindo todas as determinações da
organização.
No caso de equipamentos perdidos ou danificados, é
responsabilidade da organização substituí-lo imediatamente. O
uso adequado e responsável do EPI evita grandes transtornos
para o trabalhador e, também, para a entidade, além de garantir
que as atividades sejam desempenhadas com mais segurança e
eficiência.
Os equipamentos de proteção individual devem ser mantidos em
boas condições de uso e precisam ter um Certificado de
Aprovação do órgão competente para garantir que estão em
conformidade com as determinações do Ministério do Trabalho.
Colaboradores e representantes da organização devem
compreender a importância do uso de equipamentos de
proteção no dia a dia da entidade.
MAU USO DE EPI: QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS?
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33 • Com base no texto 'EPI', leia as afirmativas a seguir:
I. O uso adequado e responsável do EPI evita grandes transtornos
para o trabalhador e garante que as atividades sejam
desempenhadas com mais segurança e eficiência, de acordo com
o texto.
II. É obrigação dos supervisores e da entidade garantir que os
profissionais façam o uso adequado dos equipamentos de
proteção individual, de acordo com o disposto no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
34 • Com base no texto 'EPI', leia as afirmativas a seguir:
I. Os colaboradores e os representantes da organização devem
compreender a importância do uso de equipamentos de proteção
no dia a dia da entidade, defende o autor do texto.
II. O mau uso de EPI, de acordo com o texto, reduz o impacto e as
consequências dos acidentes de trabalho, isso porque as
possibilidades de lesão ou de desenvolvimento de uma doença em
decorrência das atividades potencialmente perigosas sem
proteção são bem menores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
35 • Com base no texto 'EPI', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que, no caso de equipamentos de proteção
individual perdidos ou danificados, é responsabilidade da
organização substituí-lo imediatamente.
II. Um EPI é qualquer meio ou dispositivo destinado a ser utilizado
por um grupo de pessoas contra possíveis riscos ameaçadores da
sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada
atividade ou fora do ambiente laboral, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

De acordo com o art. 158 da Lei 6.514/77, que torna obrigatória a
utilização de EPIs quando houver riscos na função, “constitui ato
faltoso do empregado a recusa injustificada: […] b) ao uso dos
equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa”. É
permitido à empresa, portanto, demitir o funcionário por justa
causa se ele se recusar a aderir as normas de segurança
contempladas nas leis trabalhistas.

36 • Com base no texto 'EPI', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que, de acordo com a lei que torna obrigatória a
utilização de EPIs quando houver riscos na função, constitui ato
faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso dos
equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

O mau uso de EPI também aumenta os riscos de acidentes de
trabalho, isso porque as possibilidades de lesão ou de
desenvolvimento de uma doença em decorrência das atividades
potencialmente perigosas sem proteção são bem maiores.

Marque a alternativa CORRETA:

Além disso, mesmo que não haja um acidente de trabalho
propriamente dito, os EPIs protegem o funcionário de condições
de trabalho que são nocivas à saúde, por isso, é claro que sem
esses equipamentos os impactos negativos na saúde são
inevitáveis, como, por exemplo, a perda parcial da audição em
um ambiente com alto nível de ruídos se não houver o uso
constante de um protetor auditivo.
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II. Os EPIs devem ser mantidos em boas condições de uso e
precisam ter um Certificado de Aprovação do órgão competente
para garantir que estão em conformidade com as determinações
do Ministério do Trabalho, de acordo com o texto.
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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37 • Com base no texto 'EPI', leia as afirmativas a seguir:
I. Os EPIs, de acordo com o texto, devem ser utilizados durante
todo o expediente de trabalho, seguindo todas as determinações
da organização. A recusa em usar o EPI, quando necessário,
informa o texto, é uma atitude contrária à legislação vigente.
II. O texto afirma que, mesmo que não haja um acidente de
trabalho propriamente dito, os EPIs protegem o funcionário em
condições de trabalho que são nocivas à saúde. Assim, afirma o
texto, sem esses equipamentos os impactos negativos na saúde
são minimizados, e problemas como a perda parcial da audição
em um ambiente com alto nível de ruídos é afastado quando se
evita o uso do EPI.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
38 • Com base no texto 'EPI', leia as afirmativas a seguir:
I. Um EPI pode ser constituído por vários meios ou dispositivos
associados de forma a impedir que acidentes ocorram no
ambiente de trabalho, de acordo com o texto.
II. O EPI é importante para proteger os profissionais
individualmente, reduzindo as ameaças ou riscos no ambiente de
trabalho e devem ser fornecidos de forma gratuita ao trabalhador
para o desempenho de suas funções dentro da organização, de
acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
39 • Com base no texto 'EPI', leia as afirmativas a seguir:
I. São exemplos de EPI os seguintes, de acordo com o texto:
capacete, abafadores de ruído, máscaras, respiradores, óculos,
luvas, sapatos, cones de sinalização, botas, cinto de segurança e
avental.
II. De acordo com o texto, o uso do EPI só deverá ser contemplado
quando for possível tomar medidas que permitam eliminar os
riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
40 • Com base no texto 'EPI', leia as afirmativas a seguir:
I. O EPI, de acordo com o texto, pode ser usado para garantir que o
profissional não seja exposto a doenças ocupacionais. Essas
doenças, apesar de não comprometerem a capacidade de trabalho
ou a qualidade de vida dos profissionais durante e depois da fase
ativa de trabalho, devem ser prevenidas, pois causam aumento do
absenteísmo, afirma o autor.
II. O uso do EPI, afirma o autor, é fundamental para garantir a
saúde e a proteção do trabalhador, impedindo a ocorrência de
acidentes de trabalho.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
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em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o
seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos
d’água.
O lixo é sem dúvidas um dos maiores problemas sociais da
atualidade e está associado a problemas como: doenças (cólera,
disenteria, febre tifoide, filariose etc.), poluição dos mananciais,
contaminação do ar, assoreamentos e presença de vetores.
COMO É FEITA A COLETA DE LIXO?
Existem basicamente duas formas de coleta de lixo. Na primeira,
mais comum em países mais pobres, o lixo é coletado de forma
misturada, sendo encaminhado para um aterro sanitário ou para
um lixão a céu aberto. A outra forma de coleta é aquela em que o
lixo é separado na fonte geradora.
POR QUE É IMPORTANTE SEPARAR O LIXO?
Para que possa ser reaproveitado, o lixo precisa ser separado.
Assim, os materiais podem ser reconhecidos e reutilizados por
exemplo na indústria. Existem inúmeros tipos de lixo, ou melhor
dizendo, tipos de resíduos sólidos. Para cada tipo existe um
processo de reaproveitamento diferente. Da mesma forma, não
existe uma única tecnologia que seja adequada para tratar todos
os tipos de lixo existentes.
O QUE É COLETA SELETIVA?
Coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento dos
materiais que são possíveis de serem reciclados, previamente
separados na fonte geradora. Dentre estes materiais recicláveis
podemos citar os diversos tipos de papéis, plásticos, metais e
vidros.
A separação do lixo evita a contaminação dos materiais
reaproveitáveis, aumentando o valor agregado destes e
diminuindo os custos de reciclagem.
Para iniciar um processo de coleta seletiva é preciso avaliar,
quantitativa e qualitativamente, o perfil dos resíduos sólidos
gerados em determinado município ou localidade, a fim de
estruturar melhor o processo de coleta.
O fundamento da coleta seletiva é a separação, pela população,
dos materiais recicláveis (papéis, vidros, plásticos e metais) do
restante do lixo.
O primeiro passo para a implantação da coleta seletiva é a
realização de uma campanha informativa junto à população,
convencendo-a da importância da reciclagem e orientando-a
para que separe o lixo em recipientes para cada tipo de material.
A instalação de postos de entrega voluntária (PEV) em locais
estratégicos melhora a operação da coleta seletiva em locais
públicos. Deve-se buscar elaborar um plano de coleta, pois a
regularidade e eficácia no recolhimento dos materiais são
importantes para que a população tenha confiança e se
disponha a participar.
Finalmente, é necessária a instalação de um centro de triagem
para a limpeza e separação dos resíduos e o acondicionamento
para a venda do material a ser reciclado. Também é possível
implantar programas especiais para reciclagem de entulho
(resíduos da construção civil).

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
PARA ONDE VAI O LIXO?
Os resíduos sólidos, segundo a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/2010), são definidos como sendo todo
material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade. Estes podem se encontrar
nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos
MERENDEIRO (A) ESCOLAR - Página 8 de 12

v.1067/2019

Instituto ADM&TEC | PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NF MANHÃ

41 • Com base no texto 'PARA ONDE VAI O LIXO?', leia as
afirmativas a seguir:
I. Existem tecnologias adequadas para tratar todos os tipos de lixo
existentes, afirma o autor no texto. No entanto, essas tecnologias
estão disponíveis apenas aos países mais ricos, devido ao elevado
investimento necessário para a aquisição e manutenção desses
equipamentos. Diante disso, de acordo com o texto, os países com
menor disponibilidade de recursos para investimentos em
tecnologias sustentáveis ficam absolutamente incapazes de
proceder com a reciclagem de qualquer tipo de resíduo sólido
produzido por sua população.
II. No texto, o autor afirma que, nos grandes centros urbanos, o lixo
deve ser obrigatoriamente separado na fonte, sempre. Assim, de
acordo com o autor, é possível aos agentes dos serviços públicos
de limpeza recolher todo material reciclável e separá-lo do não
reciclável, procedendo com a destinação adequada de cada tipo de
resíduo, seja para a incineração ou mesmo para os aterros
sanitários.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
42 • Com base no texto 'PARA ONDE VAI O LIXO?', leia as
afirmativas a seguir:
I. Dentre os materiais recicláveis, de acordo com o autor, incluemse diversos tipos de papéis, plásticos, metais, vidros, papel
higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados,
parafinados ou plastificados, adesivos, etiquetas, fita crepe, papel
carbono, fotografias, papel toalha, fraldas descartáveis ou
absorventes íntimos.
II. A regularidade e eficácia no recolhimento dos materiais são
importantes para que a população tenha confiança e se disponha a
participar da coleta seletiva, afirma o texto. Assim, cabe ao governo
disponibilizar catadores em lixões para a separação dos resíduos
sólidos da forma mais eficaz, defende o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
43 • Com base no texto 'PARA ONDE VAI O LIXO?', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, a coleta seletiva é o termo utilizado para o
recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados,
como os plásticos contaminados, papel umedecido e pilhas com
metais pesados, previamente separados na fonte geradora. No
texto, o autor afirma, ainda, que a coleta seletiva é uma forma de
reduzir o custo dos serviços públicos e, assim, reduzir impostos.
II. A instalação de postos de entrega voluntária (PEV) em locais
estratégicos melhora a operação da coleta seletiva em locais
públicos, pois elimina a necessidade de serviços públicos de coleta
de lixo, afirma o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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44 • Com base no texto 'PARA ONDE VAI O LIXO?', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que existem inúmeros tipos de lixo, ou melhor
dizendo, tipos de resíduos sólidos. Afirma, também, que para cada
tipo de lixo existe um processo de reaproveitamento diferente.
Assim, de acordo com o texto, a separação dos resíduos na fonte
facilita o processo de reaproveitamento.
II. De acordo com o texto, em países mais pobres, é comum o lixo
ser coletado de forma misturada, sendo encaminhado para um
aterro sanitário ou para um lixão a céu aberto, por exemplo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
45 • Com base no texto 'PARA ONDE VAI O LIXO?', leia as
afirmativas a seguir:
I. Para iniciar um processo de coleta seletiva, defende o autor, é
preciso avaliar, qualitativa e quantitativamente, o perfil dos
resíduos sólidos gerados em determinado município ou localidade,
a fim de estruturar melhor o processo de coleta.
II. De acordo com o texto, o lixo é um dos maiores problemas
sociais da atualidade e está associado a problemas como a
poluição dos mananciais, a contaminação do ar e os
assoreamentos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
46 • Com base no texto 'PARA ONDE VAI O LIXO?', leia as
afirmativas a seguir:
I. Para que possa ser reaproveitado, o lixo precisa ser separado,
afirma o autor. Assim, os materiais podem ser reconhecidos e
reutilizados.
II. O primeiro passo para a implantação da coleta seletiva, afirma o
texto, é a realização de uma campanha informativa junto à
população, convencendo-a da importância da reciclagem e
orientando-a para que encaminhe os resíduos para os lixões, onde
os mesmos serão eficientemente separados por profissionais
especializados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
47 • Com base no texto 'PARA ONDE VAI O LIXO?', leia as
afirmativas a seguir:
I. A separação do lixo evita a contaminação dos materiais
reaproveitáveis, aumentando o valor agregado destes e diminuindo
os custos de reciclagem, de acordo com o texto.
II. O fundamento da coleta seletiva, de acordo com o texto, é a
agregação dos materiais recicláveis (papéis, vidros, plásticos e
metais) ao restante do lixo, inclusive promovendo a mistura com
matéria orgânica e resíduos úmidos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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48 • Com base no texto 'PARA ONDE VAI O LIXO?', leia as
afirmativas a seguir:
I. Os resíduos sólidos, segundo a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/2010), são definidos como sendo todo material,
substância, objeto ou bem derivado do petróleo e que foi
descartado, sendo resultante de atividades humanas em sociedade
ou de processos industriais.

Os peixes são fontes importantes de vitamina B12, que atua
principalmente na prevenção e combate da anemia.

II. De acordo com o texto, o lixo é um dos maiores problemas
sociais da atualidade e está associado a doenças como a cólera, a
disenteria, a febre tifoide, a filariose, as infecções sexualmente
transmissíveis e o diabetes, entre outras.

A carência de vitamina B12 pode causar anemia perniciosa,
síndrome de má absorção, hipotireoidismo e baixa produção de
ácido clorídrico.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
PEIXE
Aumentar o consumo de peixe é uma ótima opção para quem
busca ter uma alimentação mais nutritiva e saudável. Por isso, é
importante estimular incluir o alimento na dieta desde a infância.
O teor de gordura nos peixes é baixo, o que os torna uma ótima
opção de proteína. Para uma dieta saudável, o Ministério da
Saúde recomenda o consumo de duas porções de peixe por
semana.
O peixe é considerado uma fonte importante de Ferro, de
vitamina B12, de Cálcio, de Fósforo, de Iodo e de Cobalto. Além
disso, vários deles são fontes de Ômega 3. Assim, consumir
peixes diariamente proporciona inúmeros benefícios à saúde.
Os pescados são também boas fontes de aminoácidos
essenciais, que auxiliam na formação de proteínas, necessárias
para constituir e renovar a musculatura, auxiliando no processo
de crescimento.
O consumo de peixe ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e
neurológicas, além de ser um alimento saboroso e com baixo
teor de gordura.

A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, mantém
as células vermelhas e nervosas do sangue saudáveis e ajuda a
metabolizar as gorduras no organismo.

CÁLCIO
O Cálcio é um importante mineral e possui muitas funções
benéficas. Ele atua juntamente com a vitamina K, no sistema
circulatório, auxiliando na coagulação do sangue.
Os alimentos que são fontes de cálcio, como o peixe, são
responsáveis pelo equilíbrio do organismo humano como um
todo. O cálcio também previne doenças dos ossos, como a
osteoporose.
FÓSFORO
O fósforo é um mineral fundamental para o organismo. Ele
possui um importante papel na constituição da membrana
celular, pois participa da composição dos fosfolipídios.
O fósforo também auxilia na formação dos ossos e dentes (onde
se encontra a maior parte do fósforo em nosso corpo,
combinado com o cálcio), bem como auxilia nas contrações
musculares.
COBALTO
O Cobalto é um mineral que faz parte da vitamina B12 . Ele é
essencial para a função normal de todas as células,
particularmente das células da medula óssea, sistemas nervoso
e gastrointestinal.
IODO

FERRO

O Iodo é um micronutriente essencial para o homem e outros
animais. Ele promove o crescimento e o desenvolvimento do
organismo do cérebro.

Consumir peixe ajuda no aumento da produção de ferro em
nosso organismo. É um nutriente essencial para a saúde e atua
principalmente na fabricação das células vermelhas do sangue e
no transporte do oxigênio para todas as células do corpo.

O Iodo contribui também para a saúde, mantendo em equilíbrio
as funções do organismo. Além de melhorar a resistência às
infecções.

O ferro reduz o nascimento de bebês prematuros, melhora a
capacidade de aprendizagem em criança e aumenta a
resistência a infecções.
Nos adultos, a falta de ferro pode causar anemia, fadiga e
diminuir a capacidade produtiva. Por isso, é muito importante
consumir alimentos que são fontes de ferro.
ÔMEGA 3.
O corpo humano não produz Ômega 3. Por isso, deve-se obtê-lo
através da alimentação. O Ômega 3 é um ácido graxo que auxilia
e evita a formação de placas de ateroma, responsáveis pelo
entupimento dos vasos sanguíneos.
O Ômega 3 ajuda na redução dos níveis de colesterol e
triglicerídeos e da pressão arterial. Está associado a redução do
risco de desenvolver diversas doenças, entre elas: diabetes;
derrames; asmas; síndromes inflamatórias intestinais (colites) e
alguns tipos de câncer e Alzheimer.
O Ômega 3 é encontrado principalmente em peixes como atum,
pintado, sardinha, arenque, anchova, tainha, bacalhau e truta.

Adaptado.
Disponível em: http://bit.ly/2CiKDfJ (acesso em 06/11/2019).

49 • Com base no texto 'PEIXE', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, aumentar o consumo de peixe é uma
ótima opção para quem busca ter uma alimentação mais nutritiva
e saudável. Por isso, é importante desestimular o consumo desse
alimento na dieta desde a infância, defende o autor.
II. O texto afirma que os pescados são boas fontes de aminoácidos
essenciais, que auxiliam na formação de proteínas, necessárias
para constituir e renovar a musculatura, auxiliando no processo de
crescimento.
III. O teor de gordura nos peixes é elevado, o que os torna uma
opção de proteína pouco recomendável para crianças, afirma o
autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

VITAMINA B12
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50 • Com base no texto 'PEIXE', leia as afirmativas a seguir:
I. O Ômega 3 é um ácido graxo que auxilia e evita a formação de
placas de ateroma, responsáveis pelo entupimento dos vasos
sanguíneos, de acordo com o texto.
II. De acordo com o autor, o peixe é considerado uma fonte
importante de Ferro, de vitamina B12, de Cálcio, de Fósforo, de Iodo
e de Cobalto. Além disso, vários deles são fontes de Ômega 3.
III. O consumo de peixe ajuda a prevenir doenças cardiovasculares
e neurológicas, afirma o texto, além de ser um alimento saboroso e
com baixo teor de gordura.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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