
 

 

  

MERENDEIRO 

PROJOVEM URBANO 
Município de Maceió - AL 

Secretaria Municipal de Educação 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 2014 

Posto de Trabalho (Nível Fundamental – NF): Código: 1 

PROVA PRÁTICA 

CADERNO DE ATIVIDADE PRÁTICA 

1. Leia com atenção as instruções na capa deste Caderno de Atividade Prática. 

2. Este caderno somente poderá ser aberto quando for autorizado pelo fiscal/aplicador da prova. 

3. Assine a capa deste Caderno de Atividade Prática e coloque o número do seu documento de identificação.  

4. Verifique se este caderno tem uma ficha técnica da preparação que você executará.Caso contrário, 

comunique imediatamente ao fiscal. 

5. A Prova Prática valerá de 0(zero) a 40(quarenta) pontos. 

6. Durante a Prova Prática, esteja atento aos procedimentos de higiene, fazendo uso dos produtos, materiais e 

equipamentos disponíveis no local de aplicação da Prova. 

7. A Prova Prática terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos.Caso o(a) candidato(a) não conclua a atividade 

no tempo estipulado, a prova será interrompida, sendo considerado para fins de avaliação o resultado da 

execução da atividade apresentado pelo(a) candidato(a). 

8. Ao terminar a Prova Prática, sinalize com o braço levantado para o Avaliador, a fim de que seja realizado o 

registro do resultado da execução da sua Prova Prática. 

9. Após o registro do resultado da execução destaProva, devolva ao Fiscal este Caderno de Atividadee assine a 

lista de presença. 

10. Caso a Comissão julgue um critério como nulo, os pontos deste critério serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

- Postura e apresentação pessoal; 

- Boas Práticas na manipulação de alimentos; 

- Organização; 

- Produto final. 

 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado!  
Maceió/AL, 06 de outubro de 2014. 
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NF– PROVA PRÁTICA – MERENDEIRO (Cód. 1) 

PROJOVEM URBANO  
Secretaria Municipal de Educação – Município de Maceió/AL

 

1. Prepare o sanduíche, considerando as informações apresentadas na ficha técnica abaixo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nome da preparação: SANDUÍCHE DE ATUM

Higienizar os vegetais. Ralar a cenoura, cortar o tomate e o coentro. Rechear o pão com os ingredientes listados 

abaixo, como desejar, formando um sanduíche. Preparar para servir.

Ingredientes Peso líquido

Atum 40g 

Tomate  40g 

Coentro  4g 

Cenoura  5g 

Alface  5g 

Pão de forma 60g 

Queijo  20g 

Equipamentos e utensílios: 

1 colher de sopa; 

1 tábua; 

1 faca; 

2 pratos; 

1 recipiente; 

1 ralador de legumes. 
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PROVA PRÁTICA 

che, considerando as informações apresentadas na ficha técnica abaixo.

FICHA TÉCNICA DE PREPARAÇÃO 

SANDUÍCHE DE ATUM 

MODO DE PREPARO 

Higienizar os vegetais. Ralar a cenoura, cortar o tomate e o coentro. Rechear o pão com os ingredientes listados 

, como desejar, formando um sanduíche. Preparar para servir. 

Peso líquido Medida caseira

2 colheres (sopa) 

½ unidade 

1 colher (sopa) 

2 colheres (sopa) 

2 folhas 

2 fatias 

1 fatia 
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che, considerando as informações apresentadas na ficha técnica abaixo. 

Higienizar os vegetais. Ralar a cenoura, cortar o tomate e o coentro. Rechear o pão com os ingredientes listados 

caseira 
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