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Concurso Público 01/2019
Cargo-Merendeira
Português
Ideologia
Meu partido
É um coração partido
E as ilusões estão todas perdidas
Os meus sonhos foram todos vendidos
Tão barato que eu nem acredito
Eu nem acredito
Que aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Frequenta agora as festas do "Grand Monde"
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver
O meu prazer
Agora é risco de vida
Meu sex anddrugs não tem nenhum rock 'n' roll
Eu vou pagar a conta do analista
Pra nunca mais ter que saber quem eu sou
Pois aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Agora assiste a tudo em cima do muro
Meus heróis morreram de overdose
Meus inimigos estão no poder
Ideologia
Eu quero uma pra viver
Ideologia
Eu quero uma pra viver

01-A música acima demonstra:
a) Alegria contagiante da juventude.
b) A vontade de curtir o mundo
c) Amargura.
d) A esperança de novos tempos

02- Sobre a composição de Cazuza, observe:
I- Cazuza critica a política brasileira quando diz Meu Partido é um coração
partido
II- Nessa composição ele manifesta sua rebeldia, seu grito de liberdade e
insatisfação com toda realidade que vivia.
III-O artista mostra a sua geração que inspirada pelos seus ídolos acreditava
que poderia mudar o mundo
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
03- Nos versos: O meu prazer Agora é risco de vida
O autor quis:
a) Falar sobre a violência das cidades.
b) Assumir que a doença (Aids) mexeu com sua vida e que o sexo, que ele
sempre declarou ser o maior prazer do mundo, trazia riscos para seus
companheiros.
c) Demonstrar seu apetite sexual.
d) Provar que venceria qualquer preconceito.
04- Nos versos “Eu vou pagar / A conta do analista / Pra nunca mais / Ter que
saber / quem eu sou / Ah! Saber quem eu sou”. Pode perceber:
a) O autor não acreditava em análise psicológica.
b) O autor não queria expor sua vida.
c) Um desejo de se refugiar de tudo o que ele sabia. Ele queria fugir
d) O autor não se adaptou com o analista
05-O uso da crase está correto em:
a) Fomos à cavalo visitar Canas.
b) Estive frente à frente com o meu poeta preferido.
c) No verão passado, fui à Amazonas com meus amigos.
d) Os professores entregaram flores à todos os formandos.
06- Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo
com a norma culta, as expressões destacadas nas frases.
I. A geração passada precisa acompanhar os avanços sociais.
II. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de leitura ótica.
III. Vou contar aos meus pais que passei no concurso.
a) los … la … lhes
b) eles … a … a eles
c) os … ela … lhes
d) los … ela … a eles

07. A alternativa correta quanto à concordância nominal é:
a) Fico meia desesperada quando vejo os casos de abandono de animais.
b) É necessário a valorização do idoso em nossa sociedade.
c) Dados mostram que menas pessoas estão à margem da riqueza.
d) Os exames do paciente estão anexos em seu prontuário.
08- Na frase:Criticaram intensamente a Venezuela…” – o termo intensamente
indica circunstância de
a) Afirmação.
b) Modo.
c) Tempo.
d) Superioridade
09- Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.
I. Não_______ agrada falar das diferenças que há entre _______e minha irmã.
II. Pedi para Bruno a Lei Orgânica para________ ler.
a) Me … mim … mim
b) Me …eu … mim
c) Mim … mim … eu
d) Me … mim … eu
10-Para se tornarem melhores, no entanto, elas precisam de outro técnico. – a
expressão em destaque pode ser substituída, sem alteração de sentido, por
a) Posto que.
b) Porque.
c) Dessa maneira.
d) Porém
Conhecimentos Gerais
11- O atual prefeito de Canas é:
a) Lucemir do Amaral.
b) ÂngeloAntônio Gragli.
c) Ricelly Isalin.
d) Ricardo Guimarães.
12- Canas foi elevada à categoria de município, desmembrando do município
de Lorena em:
a) 2001
b) 1993
c) 1890
d) 2004

13- Lançado em maio de 2019, no Brasil, o livro autobiográfico chamado “Sra.
Escobar- Minha vida com Pablo Escobar”, escrito pela esposa de Pablo
Escobar está revivendo a história deste:
a) Mega traficante Colombiano.
b) Terrorista fundador de Grupos de Guerrilha.
c) Famoso governador do México.
d) Fundador das Farcs..
14 Notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais, são chamadas:
a) Good news.
b) Fake news.
c) On news.
d) No news.
15-Ministra Damares Alves, pastora evangélica, está cogitando sua demissão
por problemas de saúde. Ela responde atualmente pelo:
a) Meio Ambiente.
b) Educação
c) Casa Civil
d) Mulher, Família e Direitos Humanos.
16-¨” Somando os desempregados e os trabalhadores sem carteira, há hoje 50
milhões de brasileiros vivendo no limite do desastre” Esta fala pertence ao
ministro da Economia
a) Sérgio Moro
b) Paulo Guedes
c) Onyx Lorenzoni.
d) Osmar Terra.
17-O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro apresentou um
projeto de Lei que promove alterações em 14 leis, que vão desde o Código
Penal (CP) e o Código Processual Penal (CPP). O Projeto recebeu o nome de:
a) Projeto Anti Crime
b) Projeto Brasil mais seguro
c) Projeto contra a corrupção
d) Salve o Brasil
18-Sobre as igrejas de Canas, julgue as seguintes afirmativas:
I. A igreja de São Benedito se localiza na centro da cidade.
II. A igreja Nossa Senhora Auxiliadora tem prédio em estilo colonial mas não
está em boa conservação.
III. A igreja Caninhas é a Igreja de Santo Antônio.
IV. Todo ano na igreja de Santo Antônio é realizada uma festa ao Santo.
São corretas:
a) afirmativas I, II e IV.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas.

19-Fazenda de Canas localizado no bairro Caninhas a 2km do centro. Foi
construída em 1945 e explora gado leiteiro. Permite acesso ao público. Tratase:
a) Fazenda São Pedro.
b) Fazenda Santo Antônio.
c) Fazenda Santo Expedito.
d) Fazenda Santo Sebastião.
20-Com o advento da cartografia elaborada com base aerofotogrametria, ficou
evidenciado que os documentos cartográficos, de Canas, anteriores
apresentam falhas quanto ao registro de acidentes geográficos naturais,
fundamentalmente no que se refere a:
a) mortos e montanhas.
b) áreas florestais.
c) rede aérea.
d) rede hidrográfica.
Conhecimentos Específicos
21. Sobre o consumo de hortaliças, é INCORRETO afirmar que:
a) Na temperatura ambiente as hortaliças estragam rapidamente.
b) Elas devem ser colocadas em saco plástico e guardadas na geladeira.
c) Se não tiver geladeira e o consumo for pequeno, deve-se comprar a
quantidade para ser usada no prazo de 2 dias e utilizar primeiro as hortaliças
de folhas.
d) As hortaliças devem ser armazenadas cortadas ou descascadas para
manterem seu valor nutritivo.
22. Sobre o consumo de frutas:
a) As frutas maduras devem ser conservadas na geladeira.
b) As frutas verdes devem ser mantidas em temperatura ambiente até ficarem
maduras e, só então, serem guardadas na geladeira.
c) As frutas devem ser armazenadas inteiras, nunca cortadas ou descascadas,
para não perderem o valor nutritivo.
d) Todas afirmativas estão corretas.
23. Uma vez descongeladas, as carnes:
a) podem sempre voltar ao congelador.
b) podem voltar ao congelador somente se estiverem descongeladas por no
máximo três dias.
c) não podem voltar ao congelador, exceto se forem cozidas.
d) nunca podem voltar ao congelador.
24. Os ovos devem ser guardados de preferência:
a) dentro da geladeira.
b) próximos a locais com mais umidade.
c) em cima da mesa da cozinha.
d) junto com os alimentos não-perecíveis.

25. Sobre a armazenagem de alimentos não perecíveis, é INCORRETO afirmar
que:
a) Podem ser estocados dentro do prazo de validade.
b) Devem ser armazenados em locais ventilados, sem umidade e protegidos do
sol, em armários ou prateleiras.
c) Podem ser guardados em latas, vasilha com tampa ou até na própria
embalagem, quando fechada.
d) Podem ser colocados diretamente no chão e também podem ser guardados
junto com materiais de limpeza.
26. As verduras devem ser lavadas:
a) folha por folha, em água corrente, deixando correr no sentido da folha para o
talo e depois ser realizada a desinfecção com hipoclorito de sódio.
b) com uma escova com sabão para retirar as bactérias.
c) em uma bacia grande onde deve-se adicionar detergente líquido.
d) somente se estiverem com sujidades visíveis.
27. As mãos devem ser lavadas com água e sabão:
a) apenas antes de iniciar o preparo dos alimentos.
b) ao iniciar o preparo dos alimentos e após qualquer interrupção (ir ao
banheiro, atender a porta, tocar em animais, mexer no lixo, pegar em dinheiro).
c) apenas se a mão apresentar sujidade aparente.
d) se houverem luvas descartáveis para cozinhar, não é necessário lavar as
mãos.
28. Quando se cozinha vegetais, deve-se usar pequena quantidade de água
fervente e conservar a panela tampada:
a) para economizar água e gás.
b) pois o vegetal fica mais macio dessa forma.
c) para evitar perda de vitaminas.
d) para evitar contaminação do alimento.
29. As doenças de origem alimentar podem ser evitadas:
a) se o alimento for guardado, preparado e consumido corretamente.
b) mantendo-se limpos: fogão, mesa, geladeira, facas, garfos, panelas, pia e
panos de prato.
c) não fazendo uso de copos ou pratos rachados, pois os germes se acumulam
nas rachaduras.
d) todas afirmativas estão corretas.
30. Para cortar carne e vegetais:
a) prefira tábuas de plástico ou de etileno.
b) prefira a tábua de madeira.
c) deve-se cortar carnes e vegetais ao mesmo tempo.
d) deve-se utilizar a mesma faca para não perder vitaminas dos alimentos.

