PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, RO.
EDITAL Nº 001/2020 – CONCURSO PÚBLICO.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: MERENDEIRA.

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público de Provas e Títulos o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s),
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local,
onde estará ocorrendo o Concurso Público de Provas e Títulos, o candidato deverá manter o celular desligado,
sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste
Concurso Público de Provas e Títulos.
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá acomodálos embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se a sua prova tem 20 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu
está correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE
o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira o caderno de provas
com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de
iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A
avaliação de conhecimentos terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento
do cartão-resposta.
10. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais
permitido o uso do banheiro e bebedouro.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o poema para responder às próximas três questões.
O SONO ANTECEDENTE. (Jorge de Lima).
Parai tudo que me impede de dormir:
Esses guindastes dentro da noite,
Esse vento violento,
O último pensamento desses suicidas.
Parai tudo o que me impede de dormir:
Esses fantasmas interiores que me abrem as pálpebras,
Esse bate-bate de meu coração,
Esse ressonar das coisas desertas e mudas.
Parai tudo que me impede de voltar ao sono iluminado
Que Deus me deu
Antes de me criar.
01. Pronomes são palavras que substituem os substantivos, ou os determinam, indicando a pessoa do
discurso. Sendo assim, marque a alternativa que contenha apenas pronomes no poema.
a) De – da – o – de.
b) Tudo – que – me – esses.
c) Antes – abrem – deu – parai.
d) Impede – me – esses – tudo.
02. Quanto aos verbos que aparecem no poema, assinale a alternativa incorreta.
a) Parai: Imperativo afirmativo, 2ª pessoa do plural.
b) Impede: Presente do indicativo, 3ª pessoa do singular.
c) Abrem: Presente do indicativo, 3ª pessoa do plural.
d) Deu: Pretérito mais-que-perfeito do indicativo, 3ª pessoa do singular.
03. Assinale a alternativa, onde as palavras do poema são advérbios, ou locuções adverbiais.
a) Dentro da noite, ao sono iluminado, antes.
b) Parai, impede, dormir, abrem.
c) Me, vento, mudas, Deus.
d) Criar, tudo, vento, último.
04. Assinale a alternativa, onde temos apenas hiatos.
a) Graal / quota / pai.
b) Cooperar / oblíqua / água.
c) Lua / quase / qualidade.
d) Reeleger / caolho / viúva.
05. Quanto ao acento tônico das palavras, assinale a alternativa, onde temos somente oxítonas.
a) Barbaria – ruim – pegada.
b) Condor – Nobel – ureter.
c) Ômega – zênite – hosana.
d) Recém – Hungria – égide.
MATEMÁTICA.
06. Em uma pesquisa rápida na internet, encontramos que Corumbiara é um Município do Estado de
Rondônia, que se estende por cerca de 3.060 km².
Com base nesta informação, marque a alternativa que indica a escrita correta do número apresentado em
algarismo romano.
a) IIIVI.
b) MMXL.
c) MMMLX.
d) DDDXL.
07. Em uma pesquisa realizada em Corumbiara, foi perguntado aos entrevistados qual seria sua comida
favorita, e com base nas respostas foi gerado o gráfico abaixo.
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Qual é a comida apontada como favorita pelo grupo entrevistado?
a) Doce de Buriti.
b) Tacacá.
c) Torta de Cupuaçu.
d) Caldeirada.
08. Alice precisava apresentar um trabalho escolar falando sobre o Município de Corumbiara. Ela, então,
pesquisou os dados dos últimos censos do Município e montou a seguinte tabela:
Censo
2020
2019
2018

Número de habitantes
7.220
7.391
7.187

Com base nos dados da tabela, qual é a média aritmética simples do número de habitantes de Corumbiara?
a) 7.305
b) 7.266
c) 7.203
d) 7.289
09. A Prefeitura de Corumbiara decidiu fazer panfletos informativos sobre o Município, e para isso, decidiu
imprimir o Brasão do Município, conforme mostra a figura:

Qual é o perímetro da figura em cm?
a) 22,41.
b) 9,48.
c) 18,96.
d) 20,34.
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10. Em um passeio turístico ao Balneário de Corumbiara é cobrado o ingresso para crianças. o equivalente
a 2/3 do valor do ingresso para adultos. Uma família de sete pessoas, sendo quatro adultos e três crianças,
pagou o valor total de R$360,00. Com base nessas informações, qual é o valor do ingresso para adultos?
a) R$90,00.
b) R$40,00.
c) R$50,00.
d) R$60,00.
CONHECIMENTOS GERAIS.
11. O(a) Padroeiro(a) da cidade de Corumbiara-RO é:
a) Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
b) Santa Terezinha.
c) Santo Expedito.
d) Santo Antônio.
12. O feriado que comemora o dia do(a) Padroeiro(a) da Cidade de Corumbiara-RO, ocorre em:
a) 23 de junho.
b) 27 de junho.
c) 23 de julho.
d) 27 de junho.
Leia a notícia a seguir e responda às próximas duas questões.
67% dos municípios de Rondônia já cultivam soja, revela IBGE
Pesquisa diz que produção da sojicultura cresceu 18%. [...].

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (1°) revelou que 67% dos municípios de Rondônia cultivaram
soja na safra 2019/2020. Isso corresponde a 35 das 52 cidades, segundo [...] (IBGE).
Somente no ano passado foram plantados 344 mil hectares de sojicultura no estado, o que gerou uma
produção de 1,19 milhão de toneladas (um aumento de 18% em relação a 2018).
Apesar de Vilhena ser chamada por muitas pessoas como a "capital da soja", [...] foi o município que mais
colheu soja no ano de 2019, segundo a pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM). [...]
(Fonte:
https://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-rural/noticia/2020/10/01/67percent-dos-municipios-derondonia-ja-cultivam-soja-revela-ibge.ghtml. Acesso em 06/10/20. Texto adaptado).
13. O IBGE foi responsável por realizar a pesquisa sobre o cultivo da soja. IBGE é a sigla para:
a) Instituição Brasileira de Geologia e Estatística.
b) Instituto Brasileiro de Geologia e Estatística.
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
d) Instituição Brasileira de Geografia e Estatística.
14. Qual a cidade que mais colheu soja em 2019?
a) Cerejeiras.
b) Corumbiara.
c) Porto Velho.
d) Cacoal.
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15. Conforme a Lei Orgânica do Município de Corumbiara-RO, art. 68, a Guarda Municipal destina-se à:
a) Proteção e manutenção dos bens e ruas do Município.
b) Guarda das ruas e casas particulares do Município.
c) Guarda da área urbana, rural e fronteira do Município.
d) Proteção dos bens, serviços e instalações do Município.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
16. A carne apresenta um tecido conjuntivo que possui a função de dar sustentação ao músculo, portanto,
quanto maior é o teor desse tecido, menor é:
a) A maciez da carne.
b) A necessidade de água na cocção.
c) O tempo de cocção.
d) A digestibilidade.
17. As frutas e hortaliças higienizadas, as carnes vermelhas e brancas devem ser armazenadas em áreas
com temperaturas especificas, no caso de resfriamento.
Assinale a alternativa que apresenta essas temperaturas corretamente.
a) Frutas e hortaliças 5°C por 3 dias e carnes 4°C por 3 dias.
b) Frutas e hortaliças 8°C por 4 dias e carnes 10°C por 5 dias.
c) Frutas e hortaliças 5°C por 2 dias e carnes 0°C por 4 dias.
d) Frutas e hortaliças 7°C por 5 dias e carnes 5°C por 2 dias.
18. Micronutrientes são uma parte importante da alimentação e quando não são consumidos na quantidade
necessária, podem ocasionar uma carência nutricional grave. A anemia é uma das carências nutricionais
mais conhecidas e se dá pela deficiência de ferro.
Leia as afirmações a respeito da anemia e assinale a alternativa incorreta.
a) A anemia megaloblástica refere-se a um grupo de alterações hematológicas caracterizadas por padrão
hematológico atípico de células hematopoiéticas, eritrócitos grandes e imaturos.
b) A anemia por doenças crônicas é usualmente definida como a que ocorre em distúrbios infecciosos crônicos,
inflamatórios, ou doenças neoplásicas, e é uma das síndromes clinicas mais comuns.
c) As causas mais comuns da anemia megaloblástica são a deficiência da vitamina A e da vitamina B12
(cobalamina).
d) A causa da anemia ferropriva se dá pela ingestão de dietas pobres em ferro e/ou em fatores dietéticos que
auxiliam a absorção deste material – ácido ascórbico, cisteína e proteína animal.
19. Para uma alimentação saudável é necessário o consumo de vários grupos alimentares, para que se
possa compor um prato variado, colorido e balanceado. A pirâmide alimentar é a representação gráfica mais
adotada na hora de se acompanhar e entender sobre os alimentos, pois ela representa as porções
recomendadas de cada grupo, garantindo o bem-estar nutricional da população. Sobre a pirâmide,
correlacione as colunas e assinale a alternativa correta.
Coluna I.
(A) Reguladores.
(B) Energéticos.
(C) Energéticos extras.
(D) Construtores.
Coluna II.
( ) Carboidratos.
( ) Proteínas de origem animal e vegetal.
( ) Açúcares e gorduras em geral.
( ) Frutas e verduras.
a) A – C – D – B.
b) B – D – C – A.
c) A – D – C – B.
d) B – C – D – A.
20. As merendeiras da alimentação escolar têm como função desde a limpeza e a organização da cozinha,
até os cuidados com tudo que é utilizado na preparação dos alimentos. São elas que preparam as refeições,
sendo as responsáveis por dar sabor, aroma e textura para cada alimento, contando com um grande desafio,
o de agradar um público muitas vezes exigente: crianças e adolescentes. Elas possuem um papel
fundamental nas ações desenvolvidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e,
principalmente, se configuram como o elo entre a alimentação escolar adequada e o aluno.
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De acordo com as diretrizes e o objetivo do programa, leia as afirmações e assinale a alternativa verdadeira:
I- “O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio
de ações de educação alimentar, nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades
nutricionais durante o período letivo”.
II- “O emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros,
que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento
e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa
etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica”.
III- “A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa
pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis
de vida na perspectiva da segurança alimentar e nutricional”.
IV- “A não participação da comunidade no controle social e no acompanhamento das ações realizadas pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, sendo esses os únicos responsáveis para garantir a oferta
da alimentação escolar saudável e adequada”.
a) Somente a afirmação I está incorreta.
b) Somente a afirmação II está incorreta.
c) Somente a afirmação III está incorreta.
d) Somente a afirmação IV está incorreta.
RASCUNHO.
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