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Língua Portuguesa 

Texto 
Os benefícios da merenda escolar 

A alimentação é uma necessidade básica ao desenvolvimento 
do ser humano. Nas fases da infância e da adolescência, 
alimentos de qualidade favorecem o crescimento tanto do 
aspecto físico, como do intelectual, do emocional e do social. 

Nesse sentido, a merenda escolar é fundamental, pois ela 
pode influenciar bastante no desempenho do aluno. Por isso, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece como 
função do Estado assegurar a alimentação de qualidade na 
escola.  

A merenda escolar é um direito de meninos e meninas. Não 
pode ser pensada como “auxílio aos carentes”, nem como 
instrumento de combate à fome ou à desnutrição. 

O período em que o aluno permanece na escola deve ser de 
bem-estar para facilitar o aprendizado. Uma boa alimentação 
contribui, portanto, para um melhor desempenho escolar e, 
consequentemente, diminui a repetência. A merenda pode 
contribuir, também, para formação de bons hábitos alimentares. 

(Agência Unama) 

01 
Marque a opção que indica a palavra que tem o mesmo número 
de vogais e consoantes. 
(A) Contribuir 
(B) Facilitar 
(C) Escolar 
(D) Estar 
(E) Menino 

02 
Marque e opção que apresenta uma palavra classificada como 
trissílaba. 
(A) Alimentação 
(B) Carentes 
(C) Instrumento 
(D) Fome 
(E) Repetência 

03 
A palavra “benefícios”, que aparece no título do texto, significa 
(A) “o que produz algum tipo de prejuízo”. 
(B) “o que é feito para prejudicar as pessoas”. 
(C) “o que se faz para o bem de alguém”. 
(D) “o que é realizado dentro da lei”. 
(E) “o que causa algumas doenças”. 

04 
Marque a opção em que as palavras estão colocadas em ordem 
alfabética corretamente. 
(A) Merenda / Alimentação 
(B) Necessidade / Desenvolvimento 
(C) Fase / Infância 
(D) Alimento / Adolescência 
(E) Qualidade / Crescimento 

05 
Os jornais falam bastante do perigo de a alimentação inadequada 
provocar “obesidade”. 
Marque a opção que indica o significado da palavra “obesidade”. 
(A) Sal demais na comida. 
(B) Alimentação mal preparada. 
(C) Pouca quantidade de alimentos. 
(D) Excesso de peso. 
(E) Contaminação dos alimentos. 

06 
“A alimentação é uma necessidade básica ao desenvolvimento do 
ser humano”. 
Nessa frase o autor nos diz que, para desenvolver-se, o ser 
humano deve 
(A) trabalhar. 
(B) estudar. 
(C) engordar. 
(D) crescer. 
(E) alimentar-se. 

07 
Marque a opção que indica a palavra cujas sílabas estão 
separadas corretamente. 
(A) a – li – men – ta – ção 
(B) fu – nção 
(C) a – sse – gu – rar 
(D) crian – ça 
(E) me – re – nda 

08 
A merenda escolar, segundo o texto, é servida nas escolas para  
(A) alimentar as pessoas carentes. 
(B) diminuir a subnutrição no Brasil. 
(C) melhorar o desempenho escolar. 
(D) aumentar a repetência escolar. 
(E) reduzir os gastos domésticos. 

09 
A responsabilidade de fornecer a merenda escolar é 
(A) das grandes empresas. 
(B) das famílias em geral. 
(C) das nações ricas. 
(D) das autoridades públicas. 
(E) dos próprios alunos. 

10 
“Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece 
como função do Estado assegurar a alimentação de qualidade na 
escola”. 
De acordo com essa parte do texto, não é um alimento qualquer 
que deve ser servido nas escolas. É preciso que ele seja 
(A) lavado antes de cozinhar. 
(B) selecionado com cuidado. 
(C) com pouco sal. 
(D) sem gordura. 
(E) preparado fora da escola. 
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39 
Sobre as atribuições do merendeiro, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) Deve preparar os alimentos sem verificar a data de validade. 
(B) Deve armazenar os alimentos de forma a conservá-los. 
(C) Deve preparar os alimentos de acordo com as receitas. 
(D) Deve controlar os estoques dos produtos. 
(E) Deve manter limpo o local de preparação da merenda. 

40 
O procedimento correto para higienização das verduras é: 
(A) colocar as verduras em uma solução de água limpa e vinagre. 
(B) lavar as verduras com água limpa e sabão de coco. 
(C) limpar as verduras em água quente e detergente. 
(D) mergulhar as verduras em uma mistura de detergente e sal. 
(E) deixar as verduras de molho de um dia para o outro. 
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