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1. Campo Belo do Sul faz divisa com outras cidades de Santa Catarina, mas 

também com uma cidade do Rio Grande do Sul. Esta cidade é: 

a. Estrela 

b. Vacaria 

c. Esmeralda 

d. Lagoa Vermelha 
 

2. A Igreja Matriz de Campo Belo do Sul foi construída em blocos de pedra 

ferro e famosa principalmente por ter em seu interior um(a): 

a. Pinheiro 

b. Chafariz 

c. Formigueiro 

d. Chaminé 
 

3. Uma das festas típicas de Campo Belo do Sul é a: 

a. Festa do Peão 

b. Festa da Integração 

c. Festa do Morango 

d. Festa da Geleia 
 

4. Segundo censo feito em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população de Campo Belo do Sul compreende 

aproximadamente: 

a. 80 mil habitantes 

b. 50 mil habitantes 

c. 700 habitantes 

d. 7 mil habitantes 
 

5. Campo Belo do Sul é um grande produtor de: 

a. Banana 

b. Kiwi 

c. Aveia 

d. Palmito 

 

 

 

 

6. A cozinha é o local onde são preparados os alimentos, deve estar afastada 
dos banheiros da escola e de local de grande circulação de pessoas. Sobre 
a cozinha, podemos afirmar: 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(5 questões) 
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a. Os utensílios devem ser higienizados após o uso; o piso e as 
paredes devem ser limpos quinzenalmente 

b. Para higienizar os utensílios devem ser utilizados produtos 
químicos fortes 

c. O piso, as paredes, o mobiliário e os utensílios devem ser 
sempre higienizados 

d. A limpeza da cozinha e dos utensílios não é responsabilidade 
da merendeira 

 
7. O procedimento correto para a higienização de verduras é colocá-las numa 

solução de:  
a. Água e sal 
b. Água limpa e cloro 
c. Detergente e sal 
d. Água morna e detergente 

 
8. A merendeira tem um papel muito importante na  qualidade da merenda 

escolar, ao receber os alimentos na escola, ela deve estar atenta a alguns 
aspectos: 

a. Observar as características dos alimentos: odor, cor, textura, 
temperatura e aspecto geral, além das datas de validade e 
condições de embalagem 

b. Guardar os alimentos em qualquer local 
c. Guardar junto com o material de limpeza 
d. Insetos e roedores não estragam os alimentos 

 
9. Ao preparar e distribuir as refeições a merendeira deve ter as seguintes 

práticas higiênicas: 
a. O uso de touca e avental é desnecessário 
b. Manter sempre higienizada e usar uniforme adequado para o 

preparo e distribuição das refeições 
c. Servir as refeições no mesmo prato para diversos alunos/as 
d. Deixar panelas sujas e louças para lavar no outro dia 

 
10.  Os EPI – Equipamentos de Proteção Individual – são de uso pessoal para 

proteger o trabalhador. Para a merendeira os principais são: 
a. Capacetes de segurança de fibra de vidro 
b. Calçados fechados, impermeáveis à água 
c. Luvas longas 
d. Bota ou botina de PVC 

 
 

__________________(destaque aqui)________________________ 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


