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

02 
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”. 

03 
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 

04 
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 

05 
De acordo com o texto, o fornecimento de merenda escolar de 
qualidade diminui a “repetência”. 
Marque a opção que indica o significado da palavra “repetência”. 
(A) O aluno abandonar a escola antes do final do ano. 
(B) O aluno faltar às aulas de propósito. 
(C) O aluno deixar de estudar porque deve trabalhar. 
(D) O aluno estudar por mais de um ano na mesma série. 
(E) O aluno apresentar-se mal alimentado na escola. 

06 
Muitos substantivos possuem verbos correspondentes; assim, 
“alimento” tem como verbo “alimentar”. 
Marque a opção em que o verbo indicado para o substantivo está 
incorreto. 
(A) Comida / Comer 
(B) Escola / Estudar 
(C) Merenda / Merendar 
(D) Combate / Combater 
(E) Aprendizado / Aprender 

07 
Marque a opção que indica a forma de plural correta. 
(A) Alimentação / Alimentaçãos 
(B) Intelectual / Intelectuals 
(C) Função / Funçãos 
(D) Melhor / Melhores 
(E) Nutrição / Nutriçães 

08 
Marque a opção que indica a palavra que pertence ao gênero 
masculino. 
(A) Alimentação 
(B) Escola 
(C) Qualidade 
(D) Repetência 
(E) Desempenho 

09 
“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”. 
Essa parte do texto fala de algumas vantagens da merenda 
escolar. 
Marque a opção que não está presente no texto. 
(A) Facilitar o aprendizado. 
(B) Melhorar o desempenho escolar. 
(C) Diminuir a repetência. 
(D) Formar bons hábitos alimentares. 
(E) Reduzir as despesas das famílias. 



Sec

 

Níve

 

10
“A 
ser 
Nes
hum
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

11
Os 
pro
Ma
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

12
“Po
com
esc
De 
que
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

13
Ma
sep
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

14
A m
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

15
A re
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

cretaria de Estad

el Fundamental I

 
alimentação é 
humano”. 

ssa frase o au
mano deve 

trabalhar. 
estudar. 
engordar. 
crescer. 
alimentar-se. 

 
jornais falam b

ovocar “obesida
arque a opção q

Sal demais na 
Alimentação m
Pouca quantid
Excesso de pe
Contaminação

 
or isso, o Estatu
mo função do E
cola”. 

acordo com es
e deve ser servi

lavado antes d
selecionado co
com pouco sa
sem gordura. 
preparado for

 
arque a opção
paradas correta

a – li – men – 
fu – nção 
a – sse – gu – 
crian – ça 
me – re – nda 

 
merenda escola

alimentar as p
diminuir a sub
melhorar o de
aumentar a re
reduzir os gast

 
esponsabilidad
das grandes e
das famílias em
das nações ric
das autoridad
dos próprios a

o de Educação e 

ncompleto – Me

uma necessida

utor nos diz q

bastante do per
ade”. 
que indica o sig

comida. 
mal preparada. 
dade de aliment
so. 

o dos alimentos

uto da Criança e
Estado assegura

ssa parte do te
ido nas escolas
de cozinhar. 
om cuidado. 
l. 

ra da escola. 

o que indica 
amente. 
ta – ção 

rar 

r, segundo o te
pessoas carente
bnutrição no Br
esempenho esc
epetência escol
tos domésticos

e de fornecer a
mpresas. 
m geral. 
cas. 
es públicas. 

alunos. 

Qualidade de En

rendeiro 

ade básica ao d

que, para dese

rigo de a alimen

nificado da pala

tos. 

s. 

e do Adolescent
ar a alimentaçã

xto, não é um 
. É preciso que 

a palavra cu

exto, é servida n
es. 
asil. 
olar. 
ar. 

s. 

a merenda esco

sino do Estado d

desenvolvimento

envolver-se, o 

ntação inadequ

avra “obesidad

te (ECA) estabe
ão de qualidade

alimento qualq
ele seja 

ujas sílabas es

nas escolas par

olar é 

o Amazonas – SE

o do 

ser 

uada 

de”. 

elece 
e na 

quer 

stão 

a  

M

16
Um
col
for
Qu
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17
Os 
A f
for

Out
con
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18
Os 
ao 
tra
R$ 
Par
cor
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19
Trê
par
A c
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20
O p
larg
O p
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

EDUC/AM – 2014

Matemáti

 
m colégio tem 2

égio são meni
am transferida
antas meninas 
148. 
128. 
118. 

 108. 
  98. 

 
relógios dig

igura a seguir m
mado por algar

tro horário m
nsecutivos em o

01:02. 
12:13. 
23:24. 

 23:45. 
34:56. 

 
trabalhadores 
vale cultura. P

balhador que 
1,00. 

ra um trabalhad
rresponde a que

20%. 
10%. 
2%. 

 1%. 
0,5%. 

 
ês jarras de suc
ra os alunos de 
apacidade de c
100. 
120. 
150. 

 180. 
200. 

 
pátio de uma 
gura por 30 m d
perímetro desse

100. 
1000. 
10000. 

 100000. 
1000000. 

ica 

280 alunos. Sa
nas e que, no 
s. 
permaneceram

itais mostram
mostra um reló
rismos consecu

mostrado por 
ordem crescent

que ganham a
Pelo benefício,
ganha até 1 s

dor que ganha 
e porcentagem

co, de 1,8 litro 
uma escola, se

cada copo, em m

escola tem fo
de compriment
e pátio, em dec

Tipo 3 – Cor

be-se que 60%
final do ano l

m na escola? 

m horas de 0
ógio digital ma
utivos em ordem

esse relógio
te é 

té 5 salários m
 que é de R$ 
alário mínimo 

até 1 salário m
m do valor do be

cada, servem 3
em desperdício.
mililitros, é igua

rmato retangu
to. 
címetros, é igua

FGV - Proje

r Amarela – Págin

% dos alunos de
letivo, 20 men

00:00 até 23
rcando um hor
m crescente. 

 
 com algaris

ínimos têm dir
50,00 por mê
é descontado 

mínimo, o desco
enefício? 

36 copos idênt
. 
al a 

ular, com 20 m

al a 

etos

na 4 

esse 
inas 

3:59.  
rário 

mos 

reito 
ês, o 

em  

onto 

ticos 

m de 



Sec

 

Níve

 

21
Joa
arro
A q
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

22
Um
ate
suc
Ma
A s
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

23
Álv
julh

Con
Álv
folg
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

24
Um
aco
no 
Par
má
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

cretaria de Estad

el Fundamental I

 
ana faz sempre 
oz corresponde

quantidade, em
391. 
398. 
401. 
411. 
418. 

 
m banco coloco
endimento. A s
cessor do toma
aria e a senha d
enha de Aldo s
101. 
108. 
110. 
111. 
119. 

 
varo trabalha no
ho, suas folgas s

nsultando o ca
varo percebeu 
ga será  

segunda-feira
terça-feira. 
quarta-feira. 
sábado. 
domingo. 

 
m grupo com m
omodado nas m
máximo, 6 alun

ra que todas 
xima, o grupo d
28. 
29. 
30. 
21. 
32. 

o de Educação e 

ncompleto – Me

3 xícaras de a
e a 137 gramas.
 gramas, de arr

ou uma máqui
senha tomada
do pela pessoa
e Maria foi o n
erá 

o sistema de e
serão sempre n

alendário do m
que o único d

. 

mais de 25 e 
mesas de um r
nos. 
as mesas seja
deve ter o segu

Qualidade de En

rendeiro 

rroz. Ela sabe q
. 
roz que Joana fa

ina para distrib
 por cada pe

a anterior. Aldo
úmero 109. 

scala e percebe
nos dias múltip

mês de julho, 
dia da semana 

menos de 35
refeitório. Em c

m ocupadas c
uinte número de

sino do Estado d

que cada xícara

az é  

buir as senhas
ssoa é o núm

o chegou depoi

eu que, no mês
los de 5. 

mostrado aci
em que não 

5 alunos deve 
cada mesa cab

com a capacid
e alunos: 

o Amazonas – SE

a de 

s de 
mero 

s de 

s de 

 

ima, 
terá 

ser 
bem, 

dade 

25
No 
cem
not
O m
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26
Joa
pag
O p
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27
Um
for
ten
gru
nov
O n
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28
Os 
alu
em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

29
Em
núm
enc
No

O n
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

EDUC/AM – 2014

 
Brasil há apena

m reais. Branca
ta de R$ 50,00, 
menor número 

2. 
3. 
4. 

 5. 
6. 

 
ana comprou 31
gou R$ 527,00.
preço, em reais,

10. 
11. 
13. 

 15. 
17. 

 
ma turma tem 

mar grupos pa
ntaram formar 
upo. Em segui
vamente, um a
número exato d

22. 
23. 
25. 

 26. 
28. 

 
alunos de uma
nos e um grup

m grupos de 20 a
10 grupos de 2
9 grupos de 20
9 grupos de 20

 8 grupos de 20
8 grupos de 20

 
 um quadrado

meros de um
contramos sem
quadrado mág

número apagad
16. 
15. 
11. 

 9. 
6. 

as cédulas de d
a faz uma comp

recebendo o tr
de cédulas que

1 baterias para

, de cada bater

entre 20 e 30
ara a apresenta

grupos de 3 a
da, tentaram 
luno ficou sem 

de alunos na tur

a escola foram
po de 6 alunos
alunos haveria,
20 e um grupo 
0 e um grupo d
0 e um grupo d
0 e um grupo d
0 e um grupo d

o mágico, com
ma mesma fila
mpre o mesmo r
gico a seguir, um

do foi 

Tipo 3 – Cor

dois, cinco, dez,
pra de R$ 23,00
roco todo em c
e Branca pode t

 as calculadora

ria é 

0 alunos, e es
ação de um tr
alunos, mas um

formar grupo
grupo. 

rma é 

 separados em
. Se os alunos 
 
de 16. 

de 16. 
de 6. 
de 16. 
de 6. 

mo o da figura
a (linha, colu
resultado. 
m número foi a

 

FGV - Proje

r Amarela – Págin

, vinte, cinquen
0 e paga com u

cédulas. 
ter recebido é

as de seus alun

ses alunos dev
rabalho. Os alu
m aluno ficou 
s de 4 alunos

m 19 grupos de 
fossem separa

, se somarmos
una ou diagon

pagado. 

etos

na 5 

nta e 
uma 

os e 

vem 
unos 
sem 
s e, 

dez 
ados 

s os 
nal), 



Sec

 

Níve

 

30
A c
got
ela 

O a
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

Co

31
A 
pro
afir
I. 
II. 

III. 

IV. 

Ass
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

32
Sob
Am
I. 

II. 

III. 

Ass
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

cretaria de Estad

el Fundamental I

 
caneta de Ana L
tas de tinta caí
fez, conforme 

algarismo apaga
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

onhecim

 
merendeira d

ocedimentos. 
rmativas a segu

A merendeira 
A merendeira
para evitar a c
A merendeira
criando um am
A merendeira
orientar os alu

sinale a opção q
0 
1 
2 
3 
4 

 
bre a elaboraçã

mazonas, analise
A equipe da m
valorizar os há
A equipe da 
alimento no ca
A equipe da m
possível, da 
merenda esco

sinale: 
se somente a 
se somente a 
se somente as
se somente as
se todas as afi

o de Educação e 

ncompleto – Me

Lucia estourou 
íram na folha, 
a figura a segu

ado pela gota d

mentos es

deve seguir, 
Sobre esses

uir. 
deve manter ri
, na fase de p

contaminação d
a deve organi
mbiente agradá
a, como mem
unos sobre háb
que indica o nú

ão do cardápio
e as afirmativas

merenda escola
ábitos alimenta

merenda esco
ardápio, deve o

merenda escola
escolha dos 

olar. 

afirmativa I est
afirmativa II es

s afirmativas I e
s afirmativas I e
irmativas estive

Qualidade de En

rendeiro 

no meio da su
manchando um
ir. 

 
de tinta da cane

specífico

na sua rotin
s procedimen

igorosa higiene
reparo, deve t

do alimento. 
zar a distribui

ável para os alu
mbro da equi
itos saudáveis d
mero de afirma

o para uma es
s a seguir. 
r deve, na sele
res regionais. 
olar, antes de
ouvir a direção 
r deve particip
alimentos que

tiver correta. 
tiver correta. 

e II estiverem co
e III estiverem c
erem corretas. 

sino do Estado d

ua prova e algu
ma das contas 

eta foi 

s 

na diária, ce
ntos, analise 

e pessoal.  
er todo o cuid

ição da meren
nos. 
ipe escolar, d
de alimentação
ativas certas. 

cola do Estado

ção dos alimen

e incluir um n
escolar. 
ar, sempre que
e irão compo

orretas. 
corretas. 

o Amazonas – SE

mas 
que 

rtos 
as 

dado 

nda, 

deve 
o. 

o do 

ntos, 

novo 

e for 
or a 

33
A r
alim
I.

II.

III.

Ass
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

34
O p
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35
A c
pro
A c
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36
Ao 
rec
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

37
Ass
púb
me
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

38
Sob
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

EDUC/AM – 2014

 
espeito das rec

mentos, leia as 
O merendeiro
qualquer alim
Os alimentos
plásticas com 
Os vegetais, lo
temperatura a

sinale: 
se somente a 
se somente a 
se somente a 

 se somente as
se somente as

 
procedimento c

colocar as ver
lavar as verdu
limpar as verd

 mergulhar as v
deixar as verd

 
catação é o pr
ontos terem ped
atação é realiza
grãos. 
frutas. 
carnes. 

 hortaliças. 
laticínios. 

 
receber os alim

comendações, e
observar a dat
verificar se a t
aceitar aves c
a degola. 

 avaliar se o pe
observar se a 

 
sinale a opção 
blica de ensin

erenda escolar.
A tartaruga e a
O frango e o p
O peixe e a far

 A carne bovin
O peixe e o ar

 
bre a classificaç

Verduras: alfa
Cereais: cenou
Legumes: trigo

 Laticínios: leit
Temperos: pim

comendações p
afirmativas a se

o deve higieniz
ento. 

s prontos deve
tampas. 

ogo após o prep
ambiente. 

afirmativa I est
afirmativa II es
afirmativa III es

s afirmativas II e
s afirmativas I e

correto para hig
duras em uma 
ras com água li

duras em água q
verduras em um
uras de molho 

rocedimento q
dras, pedaços d
ada principalme

mentos, a mer
exceto: 
ta de fabricação
tampa do produ
om manchas v

eixe fresco está
carne vermelha

que indica os
no do Estado 

a farinha de ros
polvilho. 
rinha amarela. 
a e a farinha de
roz integral. 

ção dos aliment
ce e feijão. 

ura e vagem. 
o e milho. 
e e queijo. 

menta e carne. 

Tipo 3 – Cor

para o pré-prep
eguir. 
zar as mãos a

em ser proteg

paro, devem se

tiver correta. 
tiver correta. 
stiver correta. 
e III estiverem c

e II estiverem co

gienização das v
solução de águ
impa e sabão d
quente e deterg
ma mistura de d
de um dia para

ue evita o per
de madeira e ou
ente em 

rendeira deve s

o e a validade d
uto está enferru

verdes no ponto

 resistente à pr
a tem cor e che

 alimentos reg
do Amazonas

sca. 

e trigo. 

tos, assinale a o

FGV - Proje

r Amarela – Págin

aro e o preparo

antes de tocar 

gidos em vasi

er armazenados

corretas. 
orretas. 

verduras é: 
ua limpa e vinag

e coco. 
gente. 
detergente e sa
a o outro. 

rigo dos alimen
utras impureza

seguir as segui

do produto. 
ujada e estufad
o onde é pratic

ressão do dedo
eiro característi

gionais que a r
s está usando

opção correta.

etos

na 6 

o de 

em 

lhas 

s em 

gre. 

al. 

ntos 
s. 

ntes 

da. 
cada 

. 
cos. 

rede 
o na 



Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Estado do Amazonas – SEDUC/AM – 2014 FGV - Projetos

 

Nível Fundamental Incompleto – Merendeiro Tipo 3 – Cor Amarela – Página 7 

 

39 
Na manipulação de alimentos, assinale a única conduta correta. 
(A) Circular sem uniforme na cozinha. 
(B) Experimentar comida com os dedos. 
(C) Mexer em dinheiro durante o preparo dos alimentos. 
(D) Fazer uso de utensílios sujos. 
(E) Lavar as mãos e utilizar toucas protetoras. 

40 
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. 
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