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o surravam. Para ele é este homem que corre em
sua perseguição na figura dos guardas. Se o
levarem, o homem rirá de novo. Não o levarão.
Vem em seus calcanhares, mas não o levarão.
Pensam que ele vai parar junto ao grande
elevador. Mas Sem-Pernas não para. Sobe para o
pequeno muro, volve o rosto para os guardas que
ainda correm, ri com toda a força do seu ódio,
cospe na cara de um que se aproxima estendendo
os braços, se atira de costas no espaço como se
fosse um trapezista de circo.
A praça toda fica em suspenso por um momento.
Se jogou, diz uma mulher, e desmaia. SemPernas se rebenta na montanha como um
trapezista de circo que não tivesse alcançado o
outro trapézio. O cachorro late entre as grades do
muro.
(Jorge Amado. Capitães
o.
da Areia. 123 Edição, Record, Rio de Janeiro,
2007)

Língua Portuguesa
Leia o texto para responder as questões de 1 à 5:
COMO UM TRAPEZISTA DE CIRCO
Fora demasiada audácia atacar aquela casa
da Rua Rui Barbosa. Perto dali, na Praça do
Palácio, andavam muitos guardas, investigadores,
soldados. Mas eles tinham sede de aventura,
estavam cada vez maiores, cada vez mais
atrevidos. Porém havia muita gente na casa,
deram o alarme, os guardas chegaram. Pedro
Bala e João Grande abalaram pela ladeira da
Praça. Barandão abriu no mundo também. Mas o
Sem-Pernas ficou encurralado na rua. Jogava
picula com os guardas. Estes tinham se
despreocupado dos outros, pensavam que já era
alguma coisa pegar aquele coxo. Sem-Pernas
corria de um lado para outro da rua, os guardas
avançavam. Ele fez que ia escapulir por outro
lado, driblou um dos guardas, saiu pela ladeira.
Mas em vez de descer e tomar pela Baixa dos
Sapateiros, se dirigiu para a praça do Palácio.
Porque Sem-Pernas sabia que se corresse na rua
o pegariam com certeza. Eram homens, de pernas
maiores que as suas, e além do mais ele era coxo,
pouco podia correr. E acima de tudo não queria
que o pegassem. Lembrava-se da vez que fora à
polícia. Dos sonhos das suas noites más. Não o
pegariam e enquanto corre este é o único
pensamento que vai com ele. Os guardas veem
nos seus calcanhares. Sem-Pernas sabe que eles
gostarão de o pegar, que a captura de um dos
Capitães da Areia é uma bela façanha para um
guarda. Essa será a sua vingança. Não deixará
que o peguem, não tocarão a mão no seu corpo.
Sem-Pernas os odeia como odeia a todo mundo,
porque nunca pôde ter um carinho. E no dia que o
teve fora obrigado a o abandonar porque a vida já
o tinha marcado demais. Nunca tivera uma alegria
de criança. Se fizera homem antes dos dez anos
para lutar pela mais miserável das vidas: a vida de
criança abandonada. Nunca conseguira amar a
ninguém, a não ser a este cachorro que o segue.
Quando os corações das demais crianças ainda
estão puros de sentimentos, o de Sem-Pernas já
estava cheio de ódio. Odiava a cidade, a vida, os
homens. Amava unicamente o seu ódio,
sentimento que o fazia forte e corajoso apesar do
defeito físico. Uma vez uma mulher foi boa para
ele. Mas em verdade não o fora para ele e sim
para o filho que perdera e que pensara que tinha
voltado. De outra feita outra mulher se deitara com
ele numa cama, acariciava seu sexo, se
aproveitara dele para colher as migalhas do amor
que nunca tivera. Nunca, porém, o tinham amado
pelo que ele era, menino abandonado, aleijado e
triste. Muita gente o tinha odiado. E ele odiara a
todos. Apanhara na polícia, um homem ria quando

1) No texto acima, como o personagem Sempernas pode ser comparado?
a) Malabarista.
b) Comerciante.
c) Bandido.
d) Nenhuma das alternativas
2) Como pode ser substituída a frase „‟jogava
picula com os guardas?”
a) Jogava futebol com os guardas.
b) Jogava cabra-cega com os guardas.
c) Jogava peteca com os guardas.
d) Nenhuma das alternativas.
3) Ainda sobre o texto acima analise as palavras
em destaque e assinale a alternativa correta.
„‟cada vez maiores, cada vez mais atrevidos‟‟.
a) Maiores e mais atrevidos são advérbios.
b) Maiores e mais atrevidos são adjetivos.
c) A frase acima não apresenta nenhum adjetivo.
d) Nenhuma das alternativas.
4) Leia o trecho a seguir e responda: „‟se
aproveitara dele para colher as migalhas do
amor que nunca tivera‟‟
a) O personagem está se referindo a ausência de
amizade durante a sua vida.
b) O personagem está se referindo a ausência de
família durante a sua vida.
c) O personagem está se referindo a ausência de
afeto e carinho durante a sua vida
d) Nenhuma das alternativas.
5) „‟ Sem-pernas ri com toda força de seu ódio‟‟.
Qual é a figura de linguagem nesta frase?
Assinale a alternativa correta.
a) Metáfora.
b) Paradoxo.
c) Personificação.
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Dispoível em: <
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/aeropo
rto-de-bruxela-na-belgica-registra-explosoes.html>
Acesso em: 03 abril, 2016.

d) Nenhuma das alternativas.
6) Qual é o sinônimo da palavra criança?
a) Menina e menino.
b) Polícia.
c) Trapezista.
d) Nenhuma das alternativas.

Sobre esse acontecimento, assinale o que for
CORRETO:
a) O atentado terrorista ocorrido em Paris, em
novembro de 2015 nada tem a ver com o atentado
ocorrido em Bruxelas, em março de 2016.
b) A Promotoria belga identificou o terceiro
terrorista a participar no dia 22 de março do
atentado no aeroporto de Bruxelas-Zaventem. É
Mohamed Abrini, suspeito de ter feito parte dos
atentados de Paris e um dos seis presos em
Bruxelas. Segundo um porta-voz da Promotoria,
Abrini, apelidado de “homem de chapéu”, admitiu
ser o terceiro agressor do aeroporto.
c) O aeroporto de Bruxelas-Zaventem, o principal
da Bélgica e um dos maiores da União
Europeia em voos e conexões, já está em vigor.
Sua reabertura ocorreu uma semana depois dos
ataques de 22 de março que mataram pelo menos
14 pessoas só neste local, os danos foram
pequenos e o Estado conseguir repará-los com
eficácia e rapidez.
d) Nenhuma das alternativas.

7) Qual é o antônimo da palavra tímido?
a) Retraído.
b) Extrovertido.
c) Quieto.
d) Nenhuma das alternativas.
8) Na frase „‟O amor e o ódio caminham lado a
lado‟‟. Qual é a figura de linguagem
correspondente?
a) Ironia.
b) Hipérbole.
c) Antítese.
d) Nenhuma das alternativas.
9) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa
gramaticalmente CORRETA para completar a
lacuna.
[...] A chuva mal tinha passado e as crianças já
estavam brincando na ____________. Era esse o
grande suplício das mães, pois não era fácil
enxugar as roupas com aquele tempo [...]
a) Enchurrada.
b) Enxurrada.
c) As duas maneiras estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas.

13) Muito tem-se ouvido falar sobre golpe de
Estado, ou ainda a frase “Não ao golpe e Sim à
democracia”, mas afinal, o que significa golpe de
Estado?
a) Golpe de Estado é a disposição de um governo
legitimamente instaurado.
b) Golpe de Estado é não ter direito de defesa
contra acusações.
c) Golpe de Estado é derrubar ilegalmente um
governo constitucionalmente legítimo.
d) Nenhuma das afirmativas.

10) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa
gramaticalmente CORRETA para completar a
lacuna:
[...] Principalmente as colchas grossas das camas.
Pior ainda era a tosse que invadia as crianças
depois. Não havia xarope que ___________! [...]
a) Chegasse.
b) Chegace.
c) Chegaçe.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Dinheiro pode não comprar felicidade, mas ele
pode ajudar a garantir mais tempo de vida. É o
que sugere um estudo publicado recentemente na
revista científica JAMA, Segundo estudo da
Universidade Stanford, EUA.
Disponível em: <
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/pessoasricas-vivem-por-mais-tempo>
Acesso: 04 abril 2016.
Sobre o tema apresentado, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) A população com maior renda vive, em média,
15 anos mais em comparação com aqueles com
menor renda.
b) O estudo, realizado por pesquisadores da
Universidade Stanford, nos Estados Unidos,
comparou as declarações fiscais de cada
americano, entre 1999 e 2014, com a expectativa
de vida. Os resultados mostraram que pessoas
com maior renda realmente tendem a viver mais.

Conhecimentos Gerais
11) A ferrovia a qual deu início à cidade de
Cruzeiro, SP, foi muito importante para o
escoamento da produção de qual produto?
a) Cana de açúcar.
b) Soja.
c) Café.
d) Nenhuma das alternativas.
12) Em 22/03/2016, ataques terroristas na Bélgica
deixam dezenas de mortos e feridos. Explosões
atingiram o aeroporto de Zaventem e estação de
metrô. Ao menos 34 morreram e mais de 200
ficaram feridos, segundo a imprensa.
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c) Uma possível explicação para esta descoberta
é que o aumento da expectativa de vida não está
necessariamente associado a um maior e melhor
acesso aos cuidados de saúde e a medicamentos.
Mais importante do que isso seriam os esforços de
saúde pública para melhorar as condições de vida
e a aplicação de políticas como restrições ao
tabagismo e remoção de ingredientes pouco
saudáveis, como as gorduras trans. Essas ações,
segundo os autores, beneficiariam toda a
população, independente do nível de renda.
d) Nenhuma das alternativas.

b) Dez medicamentos serão testados para impedir
a infecção ou reduzir os impactos do vírus sobre o
cérebro. Um deles pode reduzir a morte cerebral
causada pelo zika.
c) Os remédios em teste já têm a aprovação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
para outras doenças, mas não
podem ser
utilizados no combate ao vírus zika.
d) Nenhuma das alternativas.
18) No que se refere à Lei Orgânica do Município
de Cruzeiro, SP, Art. 91, pertencem ao município:
a) Oitenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territorial
rural, relativamente aos imóveis nela situados.
b) O produto da arrecadação do imposto da União
sobre a renda e os proventos de qualquer
natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos
pagos a qualquer título, pelo Município, nas
autarquias e fundações que institua e mantenha.
c) Cinquenta por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre operações relativas à
circulação e sobre prestações de serviços de
transportes interestadual e intermunicipal e de
comunicação.
d) Nenhuma das alternativas.

15) De acordo com a Lei Orgânica do Município
de Cruzeiro, SP, Art. 7º compete à Câmara
Municipal,
privativamente,
as
seguintes
atribuições, EXCETO:
a) Tomar e julgar, anualmente, as contas
prestadas pela Mesa da Câmara Municipal e pelo
Prefeito.
b) Liberar sobre referendo e plebiscito.
c) Movimentar, livremente, seu orçamento entre as
categorias funcionais programáticas.
d) Nenhuma das alternativas.
16) Complete as lacunas e em seguida assinale a
alternativa CORRETA:
O município de Cruzeiro, SP, situado aos pés da
____________ possui uma altitude de 517 m,
enquanto as montanhas ao norte apresentam
elevações chegando a quase 2.800m. Assim na
área próxima a _______________ o relevo
predominante é o do mar de morros, com grandes
e imponentes montanhas escarpadas na divisa
com o estado de ______________.
a) Serra da Mantiqueira; Rodovia Presidente
Dutra; Minas Gerais.
b) Serra do Cadeado; Rodovia Castelo Branco;
Mato Grosso do Sul.
c) Serra da Mantiqueira, Rodovia Castelo Branco;
Minas Gerais.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Qual estádio sediará as competições de
atletismo no Jogos Olímpicos Rio-2016?
a) Maracanã.
b) Velódromo.
c) Engenhão.
d) Nenhuma das alternativas.
20) O processo de impeachment nunca foi
plenamente aplicado no Brasil. Mesmo no caso de
Fernando Collor, o que houve foi uma renúncia
ainda em meio ao processo, em 1992. Sobre esse
procedimento, é CORRETO afirmar:
a) Em caso de impeachment, o vice-presidente é
empossado. Se ele também tiver sido cassado, o
presidente da Câmara assume o cargo
interinamente.
b) Caso o impeachment ocorra nos dois primeiros
anos do mandato, o Congresso convocará uma
nova eleição direta em cento e vinte dias.
c) Se o impeachment do presidente e do vice
acontecer na segunda metade do mandato, o
povo elegerá o novo presidente em um prazo de
trinta dias.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Zika pode reduzir desenvolvimento do cérebro
em até 40%, diz pesquisa. Estudo pode ajudar a
encontrar medicamentos que diminuem os danos
causados pelo vírus na infecção de grávidas.
Disponível em: <
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/zika-podereduzir-desenvolvimento-do-cerebro-em-40-dizpesquisa>
Acesso em: 05 abril, 2016.
Sobre o vírus e suas complicações, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) O vírus zika pode agir em um tecido do cérebro
com três dias, seis ou 11 dias de infecção.
Dependendo de quando acontece essa infecção,
as consequências para a formação do tecido
podem ser mais ou menos drásticas.

Conhecimentos Específicos
21) Alimentos são substâncias que visam
promover o crescimento e a produção de energia
necessária para as diversas funções do
organismo. Alimentar-se é um:
a) Ato voluntário e consciente.
b) Ato involuntário e inconsciente.
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c) Ato voluntário e inconsciente.
d) Nenhuma das alternativas.

b) Dieta equilibrada.
c) Guia nutricional.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Os nutrientes são: proteínas, carboidratos,
gorduras, vitaminas e sais minerais. Assinale a
alternativa CORRETA sobre proteínas:
a) Fornecem energia para as atividades do dia-adia.
b) São importantes para a construção do
organismo, como os nossos ossos, pele e
músculos.
c) São necessários ao bom funcionamento do
organismo, auxiliando na prevenção de doenças e
no crescimento.
d) Nenhuma das alternativas.

27) O armazenamento compreende a manutenção
de produtos e ingredientes em um ambiente que
proteja sua integridade e qualidade. O
armazenamento pode ser das seguintes maneiras:
I - Armazenamento à temperatura ambiente.
II - Armazenamento sob congelamento.
III - Armazenamento com temperatura elevada.
IV - Armazenamento sob refrigeração.
As afirmativas CORRETAS são:
a) Apenas I, II.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas I, II e IV.
d) Nenhuma das alternativas.

23) A vitamina A é importante para o bom
desempenho da visão, para o crescimento, para a
vitalidade da pele e cabelo. A vitamina é
encontrada nos seguintes alimentos:
a) Fígado, gema de ovo, leite integral e derivados,
frutas e hortaliças de cor amarelo-alaranjada.
b) Batata, banana, legumes e alguns tipos de
carne.
c) Frutas cítricas e folhas de vegetais crus.
d) Nenhuma das alternativas.

28) Os alimentos podem ser contaminados por
contato com superfícies e equipamentos que não
estão suficientemente limpos, é necessário à
limpeza adequada dos equipamentos, utensílios e
do ambiente. Assinale a alternativa INCORRETA
quanto á limpeza:
a) Lavar bem com água e sabão.
b) Enxaguar bem em água corrente.
c) Imersão em água fervente por 15 minutos.
d) Nenhuma das alternativas.

24) O cálcio é importante para:
a) A formação das células vermelhas, prevenindo
a anemia. Fontes: Fígado, carnes, gema de ovo,
feijão, frutas secas, cereais, lentilha, folhas verdeescuras e beterraba.
b) Evitar a fraqueza muscular e controlar os
batimentos do coração. Fontes: Frutas, leite,
carnes, cereais, vegetais e legumes.
c) Na formação e manutenção dos ossos e
dentes, evitando a fragilidade dos mesmos. Sua
ausência pode provocar deformidades ósseas.
Fontes: Leite, queijo, gema de ovo, carnes,
cereais de trigo integral, legumes e castanha.
d) Nenhuma das alternativas.

29) A higiene dos alimentos se caracteriza pelos
processos, nos quais os alimentos tornam-se
higienicamente adequados ao consumo. A
higienização CORRETA dos vegetais, legumes e
frutas deve ser realizada de que maneira?
a) Lavar os vegetais folhosos folha a folha e os
legumes e frutas um a um, em água parada.
b) Preparar um local próprio para higienização,
fazendo desinfecção deste local.
c) Imergir os vegetais, frutas ou legumes em água
potável por 5 minutos.
d) Nenhuma das alternativas.

25) Sobre a maneira correta do consumo e
preparo dos alimentos assinale alternativa
CORRETA:
a) Consuma legumes e frutas sem a casca.
b) Consuma os sucos de frutas logo após seu
preparo, pois a ação do ar e da luz alteram seu
valor nutritivo.
c) Prepare os legumes na água e não no vapor, a
fim de preservar os nutrientes desses alimentos.
d) Nenhuma das alternativas.

30) A limpeza e a desinfecção são procedimentos
necessários para a higienização ambiental. Sobre
limpeza, assinale a alternativa CORRETA:
a) É operação de remoção de substâncias
minerais e/ou orgânicas desejáveis, tais como
terra, poeira, gordura e outras sujidades.
b) É a operação de redução, por método físico
e/ou
agente
químico,
do
número
de
microorganismos.
c) Eliminação das formas vegetativas dos
microorganismos.
d) Nenhuma das alternativas.

26) É um instrumento, sob a forma gráfica, que
tem como objetivo orientar as pessoas para uma
dieta mais saudável. É um guia alimentar geral
que demonstra como deve ser a alimentação
diária para uma população saudável, acima de 2
anos de idade. Refere-se a:
a) Pirâmide Alimentar.

31) Assinale a alternativa CORRETA sobre
atitudes adequadas no preparo dos alimentos:
a) Provar os alimentos na mão ou com o mesmo
utensílio utilizado para mexer as preparações.
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b) Trocar o uniforme diariamente e utilizá-lo
apenas nas dependências internas da unidade.
c) Provar alimentos em cima das panelas.
d) Nenhuma das alternativas.

d) Nenhuma das alternativas.
37) Assinale a alternativa CORRETA sobre
armazenamento e transporte do alimento
preparado:
a) Os alimentos preparados mantidos na área de
armazenamento ou aguardando o transporte
devem estar identificados e protegidos contra
contaminação com embalagens adequadas.
b) O armazenamento e transporte dos alimentos
preparados, da distribuição até a entrega ao
consumo, devem ocorrer em condições de tempo
e temperatura que comprometam sua qualidade
higiênico-sanitária.
c) Os meios de transporte do alimento preparado
devem ser limpos e não higienizados, sendo
adotadas medidas a fim de garantir a presença de
vetores e pragas urbanas.
d) Nenhuma das alternativas.

32) As merendeiras de escolas têm um papel
fundamental na qualidade da merenda que é
oferecida aos alunos. É papel da merendeira,
EXCETO.
a) Ser responsável por oferecer refeições bem
preparadas e sem riscos para a saúde.
b) Ao preparar e servir a merenda, essa grande
profissional pode ajudar a orientar os alunos na
formação de bons hábitos alimentares.
c) Elaborar o cardápio da merenda escolar.
d) Nenhuma das alternativas.
33) Os alimentos contêm vários nutrientes e
comumente são divididos em grupos conforme
suas funções. Alimentos energéticos são:
a) Alimentos ricos em proteínas, que podem ser
de origem animal ou vegetal.
b) Alimentos que englobam as verduras, legumes
e frutas.
c) Alimentos que fornecem energia a todas as
funções do corpo.
d) Nenhuma das alternativas.

38) Complete as lacunas corretamente:
A alimentação é a base da vida e a nossa
_____________ depende, grande parte, dela. Nos
últimos anos, aumentou, e muito, a ocorrência de
distúrbios associados à _____________, como a
deficiência de vitaminas e minerais. E sabe onde
tem muito dessas _______________? Nas cascas
dos vegetais. E sabe, para consumi-los você pode
fazer _____________________.
a) Saúde - vitaminas e minerais – má alimentaçãoaproveitamento integral dos alimentos.
b) Má alimentação – saúde – vitaminas e minerais
- aproveitamento integral de alimentos.
c) Saúde - má alimentação - vitaminas e minerais aproveitamento integral de alimentos.
d) Nenhuma das alternativas.

34) A merendeira é responsável por:
a) Controlar a entrada e saída dos alimentos com
registro diário na ficha de controle.
b) Fazer as compras dos alimentos usados na
merenda.
c) Acompanhar os alunos nas refeições.
d) Nenhuma das alternativas.
35) Os alimentos são importantes para a
preservação da saúde, mas quando contaminados
por germes transmitem doenças infectocontagiosas, são fontes de contaminação dos
alimentos na escola, EXCETO:
a) Merendeira com falta de higiene e com pouca
saúde.
b) Equipamentos e utensílios mal lavados e
guardados.
c) A cozinha deve estar limpa antes e após a
preparação dos alimentos.
d) Nenhuma das alternativas.

39) As crianças em fase escolar já apresentam
capacidade para selecionar seus próprios
alimentos, escolhendo também a quantidade que
desejam comer. Em relação a essa afirmação
assinale a alternativa CORRETA:
a) É necessário garantir que o aluno esteja
alimentado para que disponha dos nutrientes
necessários para o seu desenvolvimento e
aprendizado.
b) Em geral, os alunos permanecem apenas meio
período na escola, devendo, portanto, receber
pelo menos duas refeições correspondente a no
mínimo 10% das necessidades nutricionais diárias
destes alunos.
c) Orientações sobre hábitos alimentares diários
não interferindo a formação dos maus hábitos
alimentares dos alunos.
d) Nenhuma das alternativas.

36) A limpeza na cozinha
deve ser feita
regularmente. Assinale a alternativa sobre a
maneira CORRETA da limpeza do piso:
a) Deve ser lavado diariamente na hora de menos
movimento. Nunca varrer durante o preparo da
merenda para não levantar poeira e contaminar os
alimentos.
b) Deve ser lavado com água e sabão
semanalmente e diariamente passar pano úmido.
c) Limpá-los sempre que necessário com um pano
levemente úmido.

40) Assinale a alternativa INCORRETA referente a
alimentação escolar:
a) A alimentação escolar preparada com produtos
saudáveis e variados, com tipos e quantidades
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adequadas às distintas fases do curso da vida,
compondo refeições nutritivas, coloridas e
saborosas, auxilia a formação de bons hábitos
alimentares.
b) A alimentação escolar pode exercer influência
positiva no rendimento escolar, uma vez que
aumenta a capacidade de concentração dos
alunos nas atividades escolares.
c) A alimentação escolar de qualidade contribui
para a recuperação de hábitos alimentares
saudáveis e para a promoção da segurança
alimentar e nutricional das crianças.
d) Nenhuma das alternativas.
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