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Cargo: MERENDEIRO 

Tópico: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

     

Questão 
Resposta 
Original 

Justificativa 
Conclusão (Deferido ou 

Indeferido) 
Gabarito mudado 

para: 

01 C 
A questão encontra-se formulada de acordo com as normas 
técnicas da instituição responsável pelo concurso (UFF) 

INDEFERIDO  

08 B 

De acordo com as normas de higiene, os trabalhadores que 
atuam na manipulação de alimentos devem ter as unhas curtas 
e limpas. O uso de esmalte escuro não é recomendado por 
impedir a verificação permanente da limpeza das unhas. 

INDEFERIDO  

13 B 

O objetivo da questão é verificar o conhecimento do candidato 
acerca da distribuição adequada de alimentos aos alunos. Servir 
a todos porções de cada componente da merenda de forma 
equilibrada, com quantidades aproximadas a todos, e, DEPOIS, 
oferecer  a quem desejar, o retorno para servir-se mais uma vez 
garante a todos a alimentação, contribui para evitar o 
desperdício, educa . 
Ensinar a criança desde pequenina, a descartar os restos de 
alimentos no local adequado é uma oportunidade de conversar 
sobre o desperdício, sobre educação alimentar. 

INDEFERIDO  

15 A 

Noções de 1º socorros é um conjunto de orientações que podem 
garantir a sobrevivência de alguém enquanto aguarda o 
atendimento especializado. Cabe àquele que ajuda oferecer a 
melhor condição de segurança e conforto á vítima durante o 
período de espera. 
O transporte de apoio é, de acordo com todos os manuais de 1º 
socorro, a maneira de transportar alguém em situação pequenas 
pós traumáticas 

INDEFERIDO  

17 D 
O objetivo da questão é o de verificar se o candidato conhece a 
que situação se aplica a posição apresentada na figura e só 

INDEFERIDO  
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isso. 
O próprio enunciado já traz uma definição de desmaio. 
Questões sobre primeiros socorros para um cargo de nível 
fundamental abrangem noções básicas e nada tem a ver com 
curso de formação específica com enfermagem etc.     

18 D 
A questão refere-se a alcoolismo AGUDO.O gabarito apontado é 
a letra D pois é a única que apresenta o sintoma que NÃO 
caracteriza o quadro. 

INDEFERIDO  

19 E 

10 crianças- 1,8 kg batatas, 1 carne, 200 g cebola 
150 crianças= 1,8 x15= 27 kg batatas 
1 kg carne x 15= 15 kg carne 
200g ceb x 15= 3 kg cebola 
Há no edital do concurso, anexo programas, itens de 
conhecimentos matemáticos na parte específica por serem  
raciocínios necessários à especialidade do  cargo e com 
objetivos diferentes daqueles postos na parte matemática 
comum aos cargos de nível fundamental 

INDEFERIDO  

20 C 

28 sala x 12 minutos= 336 minutos 
336 minutos / 60 minutos= 5h 36 min. 
Cerca de 6 horas 
Se fossem quaisquer outro número de auxiliares, o tempo seria 
muito mais que 1 hora ou muito menos.  
Há no edital do concurso, anexo programas, itens de 
conhecimentos matemáticos na parte específica por serem  
raciocínios necessários à especialidade do  cargo e com 
objetivos diferentes daqueles postos na parte matemática 
comum aos cargos de nível fundamental 

INDEFERIDO  

 


